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CUVÂNT INAINTE 
   
 Încă de la începutul mandatului, de când mi-ați acordat încrederea, am susținut toate 
demersurile necesare pentru modernizarea si dezvolatrea orasului Târgu Ocna. Apreciez că 
factorul uman este elementul principal în identificarea nevoilor și oportunităților de care are 
nevoie orasul si de accea mă bazez pe o politică deschisă, a dialogului cu cetăteanii 
implicați în viața comunității si pe transparenta decizională la nivelul Primăriei orasului 
Târgu Ocna.  
 Evoluția unei comunități este permanentă; însă ea se face prin derularea unor 
investiții, prin diverse pachete de programe. Proiectele realizate până în prezent prin 
fondurile europene POR 2014-2020 si cele care sunt cuprinse în fondurile structural 2021-
2027 sunt vitale pentru orașul nostru. Se dorește dezvoltarea orasului Târgu Ocna prin 
susținerea unei economii durabile, bazată în special pe turism de nivel european, dar și pe 
diversificarea activităților culturale, educaționale si de protecția mediului.  
 Desi anul 2021 a fost unul dificil datorită pandemiei de COVID 19 si a restricților 
impuse de legislația specifică, proiectele orasului Târgu Ocna și-au urmat cursul. Activitatea 
institutiei s-a desfășurat în program normal, astfel încât cetățenii să beneficieze de 
informațiile, documentele si serviciile necesare.   
 Vă mulțumesc pentru răbdare și încredere! 
 
 

I. INTRODUCERE 
 Oraşul Târgu Ocna aparţine generaţiei oraşelor feudale din Moldova, încadrându-se 
în subgeneraţia aşezărilor urbane complementare. 
 Procesul de urbanizare a satului Ocna s-a produs în secolul al XVII-lea ca urmare a 
intensificării exploatării sării în această zonă, cu mult înainte de prima menţiune 
documentară a localităţii ca târg. 

 

 
 Menţionarea ca și târg a avut loc în anul 1709, calitate atribuită de către domnitorul 
Mihai Racoviţă. 
 Dezvoltarea rapidă a aşezării Târgu Ocna s-a datorat în primul rând exploatării sării, 
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timp de aproape trei secole, fiind cea mai mare şi importantă localitate de pe Valea 
Trotuşului.  
 Evoluţia teritorială a oraşului a fost influenţată de o serie de factori cum ar fi direcţia 
căilor de comunicaţie – drumul Ocnei şi drumul Ghimeşului – drumurile de pe văile 
Slănicului, Vâlcicăi şi Găleanului, constituirea, în 1884, a căii ferate, relieful fragmentat şi 
perioadele de exploatare mai intensă a masivului de sare. 
 

 
 
 Orașul Târgu Ocna este adăpostit într-un golf depresionar pe cursul râului Trotuș, 
între depresiunile Dărmănești si Onești, fiind înconjurat din trei părti de prelungirea 
munților Trotușului.  
 Suprafața totală administrativă a localitații este de 4.890 ha din care, suprafața de 
707,44 ha se află in intravilanul localității si 4.182,56 ha se află în extravilanul localității.  
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 Autoritatea deliberativa a Administratiei Publice locale Târgu Ocna este formata 
dintr-un numar de 17 consilieri validati de Judecătoria Onești prin Încheierea 
nr.1989/23.10.2020, prin Încheierea nr. 2201/19.11.2020 si prin Încheierea nr. 
525/12.03.2021, astfel:  

- 4 consilieri din partea Partidului Social Democrat; 
- 4 consilieri din partea Partidului Uniunea Salvați România; 
- 3 consilieri din partea Partidului National Liberal; 
- 2 consilieri din partea Partidului Mișcarea Populară; 
- 2 consilieri din partea Partidului PRO România; 
- 1 consilier din partea Partidului Alternativa Dreaptă; 
- 1 consilier din partea Partidului Ecologist Român. 

Lucrările ședințelor Consiliului local Târgu Ocna se desfăsoară conform prevederilor 
Ordonanței de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificări si 
completări, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local 
Târgu Ocna. 

În anul 2021 Consiliului local s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 7 şedinţe 
extraordinare. 

 
 
II. INVESTIŢIILE – DOMENIUL PRIORITAR PENTRU ADMINISTRAŢIA 

ORAŞULUI TÂRGU OCNA 

 I.1.  PROIECTELE DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 

 “Drumul spre şi dispre casă trebuie să fie plăcut şi sigur!”(primar Cristian Aurelian 
Ciubotaru). 
 Infrastructura rutieră a oraşului Târgu Ocna este compusă din 128 străzi cu o lungime 
totală de aproximativ 68 km. Dintre acestea, 34,4 km de străzi sunt asfaltate, 26,6 km de 
străzi sunt balastate şi 6.6 km sunt străzi de pământ. Unul din elementele principale care 
asigură o stare crescută a confortului este modernizarea infrastructurii rutiere.  
 In acest sens, s-au demarat serie de proiecte : 
  

1. Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea 
balneoclimatică Târgu Ocna”finanțat prin POR 2014-2020-Axa prioritară 7.1 

 Valoarea totală a investiției este de  26.733.437,12 lei; 
Valoare  eligibilă nerambursabilă din FEDR : 21.468.011,40 lei; 

 Valoarea  cofinanțării eligibile a beneficiarului : 440.094,23 lei; 
 Valoare neeligibilă: 5.265.381,93 lei (2.845.000,50 lei valoare ajustării preţurilor 
materialelor conform OUG 15/2021 şi 2.420.381,43 lei valoare neeligibilă contribuţia 
bugetului local). 
 În anul 2021 s-au realizat urmatoarele etape; 
    ★demararea şi finalizarea licitaţiei pentru executarea lucrarilor; 
    ★achizitia şi semnarea contractul pentru servicii diriginte de şantier; 
    ★emiterea ordinului de începere a lucrărilor; 
    ★predarea amplasamentului. 
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       Proiectul prevede realizarea următoarelor lucrări:  

 Modernizarea/reabilitarea următoarelor străzi: Maior Roșița, Nicolae  
Arbănaș, Poet Ion Grămadă, Eremia Grigorescu, Alexandru cel Bun, Constantin Mușat, Lt. 
Sion, Văleni, Tisești, Fântâna cu Apă Rece, Podei, Ion Diaconescu, Podul de Fier, 
Spitalului, 1 Mai, Răducanu, Oituz, Tudor Vladimirescu, Mihai Eminescu, Petre Ispirescu, 
Toamnei, Gării, Verii, din orașul Târgu Ocna; 
 Modernizarea iluminatului public stradal prin montarea de lămpi LED în zonele 

unde există iluminat public și extinderea acestuia în zonele unde nu există, pe străzile 
menționate anterior.  
 Continuarea transformării străzii Victoriei, într-un pietonal, accesibil atât cetățenilor 

orașului cât și turiștilor. Prin acest proiect se dorește transformarea tronsonului de stradă 
cuprins între accesul în parcul Trandafirilor până la Autogăra și până în strada Căpitan 
Bușilă, în fața Gării Salina, pe un tronson de 180 ml într-o stradă cu circulație pientonală. 
 Refacerea Piațetei Costache Negri prin realizarea de lucrări, precum: amenajarea de 

spații verzi și betonate; amenajarea unei zone destinată defilărilor și prezentărilor; dotarea 
cu mobilier urban modern precum pergole, bănci și module din lemn, coșuri de gunoi și 
stâlpi de iluminat care să se încadreze în arhitectura specifică zonei; dotarea piațetei cu 
sisteme WI-FI; realizarea unui sistem de irigații modern pentru suprafetele verzi amenajate 
precum şi a unui sistem de preluare a apelor pluviale de pe întreaga suprafață a piațetei; 
refacerea sistemului de iluminat prin realizarea unui sistem de alimentare cu energie 
electrică subteran.  

   Extinderea amenajarilor din Parcul  Măgura prin completarea unei zone din acest 
parc, cu mobilier urban: bănci, stâlpi de iluminat și coșuri de gunoi, dar și cu arbori și 
arbuști; amenajarea unei alte zone din acest parc prin realizarea de alei pietonale din pavele, 
dotarea cu mobilier urban: foișoare, bănci, stâlpi de iluminat și coșuri de gunoi, dar și 
plantarea de arbori și arbuști și însămânțarea spațiului verde cu gazon; realizarea unui 
spatiu de tip skate parc. 

 
 

2. “Modernizare infrastructură rutieră în orașul Târgu Ocna, județul 
Bacău”, lansat în anul 2021 prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny.  
            Prin obiectivul acestei investiţii se doreşte îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, prin 
aşternere covor asfaltic (cu lucrări de infrastructură şi suprastructură specifice), amenajare 
acostamente, rigole betonate, rigole carosabile, trotuare, podeţe, geigere, utilităţi de ridicat 
la cotă, lucrări de consolidare, siguranţa circulatiei, după caz, pe străzile pe care există 
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utilităţi publice, respectiv, reţea de apă potabilă, reţea de canalizare şi reţea de gaze 
naturale.  
  

          Urmare a verificării reţelei stradale, au fost incluse în proiect urmatoarele străzi: str. 
Liliacului, str. Pinului, str. Florilor, str. Gândului, str. Iernii, str. Vultur, str. Aurel Vlaicu, 
str. Negru Vodă, str. Aurora, str. Crizantemelor, str. Ion Creangă, str. Petru Rareş, str. 
Sălciilor, str. Ion Catina, str. Traian, str. Decebal, str. Slt. Comănescu, str. Visului, str. 
Dogăriei, str. Sg. Donici, str. Nucului, str. Mosoare, str. Prosperităţii.  
          Lungimea totală este de 5.568 km. 
          Valoarea estimată a acestor lucrări este de 25,350,746.11 lei, (TVA inclus) conform 
devizului general estimativ aprobat. 

Nr. crt.  Valoare lei 
(fară TVA) 

Valoare lei 
(cu TVA) 

1 Total General 21,332,486.08 25,350,746.11 

2 Din care (C+M) 16,704,466.68 19,878,315.36 

3 Bugetul de stat 20,702,263.35 24,635,693.39 

4 Bugetul local 600,884.64 715,052.72 

 
3.  „Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir din orașul Târgu 

Ocna, județul Bacău” 
            Proiectul se va realiza în asociere cu Consiliul Judetean Bacău. 
            Lungimea totală amenajată este de 1160 m. Proiectul prevede si amenajare 
acostamente drum, şanţuri de rigole, amenajare accese la proprietăţi, amenajare drumuri 
laterale şi platforme de staţionare, podeţe de descărcare, lucrări de stabilizare corp drum şi 
alte lucrări conexe. 
          Indicatorii economici din devizul general sunt următorii:  

Total general: 7.454.351,13 lei (inclusiv TVA), din care,  C+M – construcții și montaj 
6.361.913,74 lei (inclusiv TVA). 

Potrivit contractului de asociere, din valoarea totală a bugetului necesar proiectului, 
Consiliul Judeţean Bacău va finanţa 90% din valoarea proiectului iar Oraşul Târgu Ocna 
10%. 
 

4. “Covor bituminos, executare sanţuri şi acostamente pe sectorul de drum 
judeţean DJ 116, de la km 16+049 la km 17+849, oraşul Târgu Ocna, judeţul 
Bacău. 

         Prin acest proiect se propun a fi realizate următoarele lucrări: frezarea asfaltului 
existent, așternere covor bituminos, executare șanțuri, ridicarea căminelor de utilități la cotă, 
acostamente din balast pe sectorul de drum DJ 116 de la limita cu localitatea Pârâu Boghii 
din comuna Pârgărești până la intersecția cu str. Fântâna cu Apă rece, pe o distanță de 
aproximativ 1,8 km. 
          Contribuția Orașului Târgu Ocna constă în finanțarea în procent de 5% din valoarea 
lucrărilor de execuție a obiectivului, restul finanțării, respectiv 95% din valoarea lucrărilor 
de execuție, fiind asigurată de către Consiliul Județean Bacău. 
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                          II.2. INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ 
 
         “Investind în infrastructura școlară investim în viitorul noilor generații!”  
           Investim în infrastructura educationala, ca strategie pentru viitorul orasului.  
           Infrastructura şcolară a deţinut un procent important din totalul sumelor alocate 
investiţiilor. 
           În anul 2021 s-au finalizat şi au continuat următoarele proiecte: 
 

1. “Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița Piticot A , oraș Târgu Ocna, 
jud.Bacău”.  

Sursă de finanţare: bugetul de stat - PNDL şi bugetul local. 
          Valoarea totală a investiției : 3.302.643 lei 
          În anul 2021 s-au achizitionat dotarile aferente acestui proiect în valoare de 58.796 lei 
şi s-a făcut recepţia finală a investiţiei. 

           
2. “Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița Piticot B, oraș Târgu Ocna, 
jud.Bacău” 

Sursă de finanţare: bugetul de stat – PNDL şi bugetul local. 
            Valoarea totală a investiției este : 3.464.071 lei. 
           În anul 2021 s-au achizitionat dotarile aferente acestui proiect în valoare de 105.187 
lei şi s-a făcut recepţia finală a investiţiei.  

 
3. Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, județul Bacău Sursă 

de finanţare: bugetul de stat - PNDL şi bugetul local. 
          Valoarea totală a investiţiei: 10.509.567,12 lei 
          În anul 2021 s-au realizat următoarele etape: 
★ finalizarea şi recepţia lucrărilor de construcţii şi finisaje; 
★achiziţia ecranului de protecţie la incendiu în valoare de 42.210 lei, investiţie realizată din 
bugetul local; 
★ achiziția în  mare parte a dotărilor prevăzute în proiect. 
 

4. ”Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul 
Școlii nr.1, oraș Târgu Ocna Ocna, jud.Bacău”   
      Valoarea totală a investiției este de  20.351.518,48 lei. 
      Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR : 15.671.936,96 lei. 
      Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național : 2.395.040,70 lei. 
      Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului : 370.595,22 lei.  
       În anul 2021 s-au realizat urmatoarele etape: 
 ★s-a încheiat contractul pentru de dirigentie de santier; 
 ★ s-a emis ordinul de începere a lucrărilor; 
 ★ s-a predat amplasamentul; 
 ★stadiul fizic al lucrărilor executate este de 70%. 
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5. “Modernizare, dotare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 2, oraș Târgu Ocna ,  
județul Bacău.” 

           Valoarea proiectului este de 15.155.351,10 lei, inclusiv cu TVA. 
Principalele lucrări propuse în prezentul proiect, pentru dezvoltarea unui învățământ 

modern, sunt: 
● creșterea eficienței energetice prin schimbarea acoperișurilor, instalarea panourilor 

solare, reabilitarea termică a clădirilor și subsolului, modernizarea instalației electrice și 
termice; 

● reabilitarea sălilor de clasă, echiparea cu mobilier școlar, dotarea laboratoarelor, 
bibliotecii și a unei săli multifuncționale cu table Smart-24; 

  ● construirea unei săli de sport cu dușuri și vestiare; 
● amenajarea și dotarea cu mobilier adecvat a unei săli de destindere și studiu pentru 

derularea proiectului “Școala după Scoală “(mese, scaune, rafturi, canapea modulară, 
fotolii); 

● instalarea unui sistem antiefracție, pentru detecție și alarmare în caz de incendiu; 
●reamenajarea curții, aleilor, a spațiului verde, echiparea cu bănci. 

        În anul 2021 s-au realizat următoarele etape: 
   ★s-a actualizat documentația în vederea avizării de către Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord – Est; 
  ★depunerea solicitării de finanțare; 
  ★pregătirea documentației în vederea demarării procedurii de licitație. 
 

6. Proiectul „Construire şi dotare Centru multifuncțional tip creşă, oraş Târgu 
Ocna"este o altă investiție destinată dezvoltării infrastructurii educaționale. 

         În anul 2021 s-a ajuns la situația imperios necesară de a se rectifica, reactualiza şi 
completa acest proiect, prin actualizarea studiului de fezabilitate. 
          Valoarea estimată a contractului este 3.365.973,26 lei fără TVA, din care: 

- proiectare:108.000 lei fără TVA; 
- execuție: 3.257.973,26 lei fără TVA. 

      Sursa de finantare: bugetul de stat- PNDL – etapa a II-a si bugetul local. 
       La finalul proiectului, 4 grupe de copii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani vor 
beneficia de o unitate de educatie timpurie anteprescolară modernă si servicii integrate de 
educatie, îngrijire si supraveghere corespunzătoare noilor cerinte.  
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        Prin acest proiect se doreste o sustinere a insertiei mai rapide pe piata muncii a 
familiilor tinere cât si încurajarea natalitatii. 
 

 
7. ’’Dotarea unităților școlare din orașul Târgu Ocna, cu echipamente/dispozitive 

electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line – AXA 2 
Programul Operational Competitivitate 2014-2020’’ 

 Unitățile de învățământ din orașul Târgu Ocna, în urma implementării acestui proiect, 
vor fi dotate  cu echipamente  electronice: 
    - Tablete – 1024 buc; 
   -  Laptopuri - 150 buc; 
    - Tablete grafice- 117 buc; 
    - Sistem all-in-one – 87 buc; 
    - Camera web  conferinta- 87 buc; 
    - Tabla interactiva – 87 buc; 
     - Sistem desktop – 116 buc; 
     - Router tip 1A- 1 buc; 
     - Router tip 1B – 1 buc; 
     - Rack – 2 buc. 
 Valoarea proiectului este de 4.583.009,64 lei. 

8. ’’Dotarea unităților de învățământ din orașul Târgu Ocna, cu 
echipamente de protecție medicală’’- Programul Operational Infrastructura Mare - AXA 
9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. 

Proiectul a fost selectat pentru finantare. 
          Unitățile de învățământ din orașul Târgu Ocna, în urma implementării acestui proiect, 
vor fi dotate cu echipamente de  protecţie  medicală  necesară  pentru  a  preveni  răspândirea 
coronavirusului SARS-COV-2:  
-  Termometru scanare -106 buc.; 
-  Dozator dezinfectant cu senzor- 106 buc.; 
-  Dezinfectant mâini 375 buc.; 
-  Covor dezinfectant – 106 buc.; 
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-  Măști de protecție de unică folosință – 480.000 buc.; 
-  Coș de gunoi cu pedală și capac – 106 buc.; 
-  Dozatoare de prosop de hârtie- 106 buc;  
-  Lampa de dezinfectat UV -91 BUC.; 
-  Porți dezinfecție prin pulverizare – 5 buc.; 
-  Mănuși de protecție (100buc/cutie)- 220 buc.;  
-  Dezinfectant suprafețe – 5 l- 250 litri 
         Valoarea proiectului este de 1.962.817,96 lei. 

 
         Unitățile de învățământ din oraș au mai primit sprijin din partea primăriei cu 
finanțare de la bugetul local pentru următoarele acțiuni: 

 lucrări de reabilitare a unor săli de curs, reparații la acoperiș, refacere gard și 
montare alei pentru căile de acces; 

 transportul scolar a elevilor din cartierele orasului, deplasarea la concursuri, 
tabere si alte activitati extrascolare. 

 Asigurarea unei bune funcționări a sistemului de învățământ a Școlii nr. 1 prin 
organizarea spațiilor de la Școala nr 3. S-au efectuat lucrări de reparații și 
finisaje ale unor săli de clasă, reparații la acoperiș, refacere gard, montare 
pavaj. 

 Branșament gaz natural, montare centrală termică și executare lucrări termo - 
tehnice la Grădinița nr. 3 bis de pe str. Viișoara. 

 Lucrări de reparații la biblioteca Liceului Tehnologic. 
 Achiziția de servicii pentru deratizarea, dezinsecția și dezinfecția intituțiilor 

de învățământ. 
 Acordarea unor stimulente financiare elevilor care au obținut locurile I, II sau 

III la etapele naţionale ale olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare 
naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, respectiv şefilor de promoţie şi 
elevilor cu media generala 10 in anul scolar 2020-2021 în valoare totală de 
44.400 lei. 

 Efectuarea transportul școlar cu cele două mijloace de transport aflate în 
proprietatea primăriei. 

II.3.MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC 

 Orașul Târgu Ocna dorește să facă un pas important în gestionarea și utilizarea mai 
eficientă a iluminatului public. Pentru concretizarea acestei necesități sunt depuse două proiecte 
la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu (AFM). 

1. „Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Târgu Ocna, județul 
Bacău”. 

           Prin implementarea acestui proiect se doreste achizitia și montarea a 700 lămpi de 
iluminat cu led și începerea implementării unui sistem de telegestiune. 

Valoarea totală a proiectului este de 989.908,45 lei fără TVA, respectiv 1.176.622,72 
lei cu TVA din care: 

- Buget de stat : 813.483,86.lei ; 
- Buget local : 363.138,86 lei   din care : 

-  contribuția proprie de 12% in valoare de 110.930,48 lei . 
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- Cheltuieli neeligibile în valoare de 73.760,00 lei . 
- Cheltuieli aferente TVA neeligibil (buget local) în valoare de 178.448,71 lei. 

       În anul 2021 s-au realizat următoarele etape: 
   ★actualizarea valorilor din proiect; 
   ★demararea și finalizarea licitației pentru executarea lucrărilor. 

2.  “Modernizarea sistemului de iluminat public etapa II, oraș Târgu Ocna, 
județul Bacău” 

     Prin implementarea acestui proiect se dorește achiziția și montarea a 636 de lămpi 
iluminat public cu led cât și extinderea sistemului de telegestiune. 

Valoarea totală a investiției este de 1.786.131,72 din care: 
 - Buget de stat : 1.639.637,74 lei; 

       - Buget local : 484.182,60 lei. Contributia proprie este de 20%, in valoare de 
409.90,43 lei iar cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 74.273,17 lei. 

              În anul 2021 s-au actualizat valorile investiției aferente orașului Târgu Ocna și s-a 
demarat procedura de licitație cu finalizare în anul 2022. 

 
 O altă etapă de modernizarea a iluminatului public se regăsește în proiectul 
„Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea 
balneoclimatică Târgu Ocna”. Acesta prevede și modernizarea iluminatului public stradal 
prin montarea de lămpi cu  LED în zonele unde există iluminat public și extinderea acestuia 
în zonele unde nu există, pe cele 23 de strazi din cadrul proiectului. 

 
II.4. INVESTITII LA RETELELE DE APĂ SI CANALIZARE 

 
Prin adresa nr. 4140/04.11.2020 înregistrată sub nr.13844/05.11.2020 SC Compania 

Regională de Apă Bacău SA aduce la cunostință UAT Târgu Ocna de faptul că„Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau,  in 
perioada 2014-2020“ a ajuns la etapa semnării Contractului de Finanțare cu Ministerul 
Fondurilor Europene. 

Lista investitiilor  în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020 pe teritoriul orașului Târgu Ocna, o 
reprezintă urmatoarele lucrări: 

- Reabilitare retele de distributie L=7,954 km; 
- Extindere conducte de canalizare L=9,041 km; 
- Realizare 18 statii de pompare apa uzata; 
- Conducte de refulare 3,590 km; 
- Realizarea a 341 racorduri noi; 
- Bazin stabilizare aerob namol; 
- Sistem Scada. 

În anul 2021 s-au realizat următoarele etape: 
    ★actualizarea valoarii investiţiei aferentă oraşului Târgu Ocna; 
    ★lansarea licitaţiei cu finalizare procedurii în anul 2022. 
 Cartierele Poieni si Vâlcele au întampinat dificultăți majore în alimentarea cu apă 
potabilă a locuințelor individuale. Pentru înlăturarea acestui disconfort Primăria Orașului 
Târgu Ocna a demarat lucrări cu susținerea financiară integrală din bugetul local: 

1. Achiziţionarea şi montarea unui bazin de apă cu o capacitate de 100 mc în 
cartierul Vâlcele şi lucrări de extindere a reţelei de alimentare cu apă. 
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2. Lucrări de reparație la rețeaua de alimentare cu apă în cartierul Poieni. 

 

 
 

3. Reparatii retea de apă pe str. Sălciilor, în lungime de 109 ml . S-au efectuat 11 
branșamente . 
 

 
II.5. PROIECTE SOCIALE SI CULTURALE 

1. „Reabilitare, modernizare, extinderea și dotarea Centrului Cultural Ion 
Talianu TârguOcna”, str. Trandafirilor, nr. 2, oras Targu Ocna, jud. Bacau -  proiect 
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finanțat de Ministerul  Dezvoltării  Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Națională de Investiții și bugetul local. 

 În anul 2021 s-au realizat urmatoarele etape: 
   ★ finalizarea lucrărilor de constructie și finisaje; 
   ★dotarea cu echipamente performante de lumini și sunet; 
   ★ obținere autorizașție ISU; 
   ★ recepția finală a investiției. 

 

 
2. „Dotarea Centrului Cultural  Ion Talianu a orașului Târgu Ocna, județul Bacău 

cu bunuri pentru valorificarea tradițiilor locale”- finanțat prin Fondul Europeam Agricol 
pentru Dezvoltare rurală-măsura 6/6B. 
 Obiectivul general al proiectului este sprijinirea conservării și valorificării 
patrimoniului material și imaterial din orașul Târgu Ocna, prin achiziționarea de bunuri 
privind valorificarea tradițiilor locale. 

Pentru a putea valorifica pe post de instrument de dezvoltare locală moștenirea rurală 
și identitatea națională, sunt necesare bunurile ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului: 
18 costume populare (9 costume bărbați și 9 costume femei).  

Valoare proiect este de 28.060 lei din care: 
  - 23.580 lei suma asigurată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 
   -  4.480 lei reprezentand TVA, buget local. 
   Proiectul a fost declarat eligibil si selectat pentru finanțare. 

 
3. CHILD – Reintegrare socială a minorilor prin  învăţare şi dezvoltare personală”-  

Programul “Justiţie”- aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.  
Prin acest proiect se dorește atingerea obiectivelor principale: 



14 
 

 Amenajarea și dotarea unei locuințe destinate vizitelor membrilor de familie ai 
minorilor și tinerilor; 

 Facilitarea reintegrării sociale a minorilor și tinerilor care sunt sancționați cu o 
măsură educativă la Centrul Educativ Târgu Ocna; 

 Dezvoltarea unui serviciu integrat pentru protejarea sănătății mintale a 
minorilor și tinerilor cazați în centre educative. 

        Prin dotarea imobilului din str. Căpitan Bușilă, nr.13, oraș Târgu Ocna, jud. Bacău, 
se va contribui la îmbunătățirea relației de familie a minorilor și tinerilor internați în Centru 
Educativ Târgu Ocna.  

       Proiectul se deruleaza în parteneriat cu Centrul Educativ Târgu Ocna si 
Administrația Națională a Penitenciarelor.  

       În anul 2021 s-au achizitionat materiale necesare dotării aferente acestui spațiu. 
 

I.6. PROIECTE REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL 
1. Amenajare intersecţia str. Salina – Pârâul Vâlcica – C-tin Muşat prin turnare covor 

asfaltic bituminat şi refacerea podului auto peste Pârâul Vâlcica. 
2. Consolidarea şi refacerea podului rutier intersecţie str. Salina – str. Primăverii. 
3.  Reparaţie punte peste Pârâul Vâlcica pe str. Poet Ion Grămadă. 

 

 
 

4. Amenajare și modernizare spațiu recreere str. 1 Mai (lângă RDS), cât și a celui din 
apropierea Bisericii Răducanu. 

5. Punerea în valoare a zidului de aparare care împrejmuieşte Biserica Buna Vestire ( 
Răducanu) prin iluminat arhitectural. 
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6. Reamenajarea şi modernizarea locului de joacă din Parcul Trandafirilor, împrejmuire 
cu gard din plasă bordurată şi montarea în interior a unui sistem de iluminat public 
modern. 

7.  Reparaţii la pavaj în suprafaţă de 400 mp pentru accesul la locului de joacă din Parcul 
Trandafirilor. 

8. Achiziţie dezinsecţie (tratament împotriva căpuşelor şi ţânţarilor în parcurile şi 
locurile de relaxare. 

 
 

9. Punerea în valoare  a staţiilor centrale de autobuz cât și îmbunătăţirea celor din 
cartiere. 

10. Înlocuirea indicatoarelor rutiere uzate, montate pe drumurile aflate în administrarea 
oraşului. 

11. Lucrări de întreţinere a stâlpilor de iluminat public prin vopsire si înlocuire cutii 
distribuţie. 
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12.  Achiziţionare mobilier stradal ( bănci, cosuri de gunoi), repararea şi întreţinerea celui 
existent. 

13.  Amenajare, aplasare şi împrejmuire toalete taxi. 

 
 

 
 

14. Refacerea drumurilor prin profilarea şi balastarea lor; 
15.  Lucrări de profilare şi balastare a străzii Vâlcele în zona de sus a cartierului ca urmare 

a introducerii reţelei de apă. 
16.  Montarea parapetului metalic de protecţie şi sigurantă rutieră în cartierul Vâlcele. 
17.  Intreţinerea drumurilor pe timp friguros, lucrări de deszăpezire şi împrăştiere material 

antiderapant. 
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18. Organizarea şi amenajarea unui centru de vaccinare prin montarea unei centrale 

termice, achiziţia de aparatură şi dotări necesare funcţionării în condiţii optime a 
activităţii. 

19. Implementare sistem de supraveghere a punctelor de colectare deșeuri, a circulației și 
siguranța traficului rutier la intrare/ieşire în oraș și în intersecțiile principale, prin 
montarea unui sistem de supraveghere video. 

20. Lucrări de reparare şi refacere a spaţiului de acces public a unor cabinete medicale, 
destinate medicilor de familie şi medicilor specialişti. 
 

 
21.  Amenajare spaţiu verde prin mobilizarea terenului în vederea refacerii suprafeţei de 

gazon în suprafaţă de 5000 mp de la intersecţia C. Negri cu str. Mihai Eminescu până 
la Parcul Regina Maria. 

22.  Igienizare incinte blocuri, întreţinere spaţii verzi, toaletare copaci şi arbuşti. 
23.  Servicii de ecarisaj. S-au asigurat servicii de capturare şi cazare a câinilor fără stăpân. 
24.  Reparaţie fântână apă potabilă Poieni. 
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25. Repararea și reamenajarea imobilului compus din două camere pentru prevenirea 
marginalizării sociale a persoanelor fără adăpost în perioada rece. 

26. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a imobilului social din str. Ion Diaconescu prin: 
înlocuirea coşurilor de evacuare pentru sobe, montarea geamurilor cu tâmplărie din 
pvc, modernizarea unei Sali de lectură destinată copiilor si montarea sistemului de 
iluminat pe holuri. 
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27. Confecționare, montare și extinderea iluminatului festiv. 

 

 
III. RESURSELE FINANCIARE 

 
  Un rol important în realizarea acestor proiecte l-a avut Biroul de achiziții publice. 
Atribuţiile principale ale compartimentului specializat in domeniul achiziţiilor publice, în 
conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a H.G. nr. 395/2016 privind 
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului –cadru din Legea nr.98/2016, se refera la: 

 Întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea 
înregistrării autorităţii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital,  
daca este cazul; 

 Elaborarea si, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante, strategiei de contractare si programul 
anual al achiziţiilor publice; 

 Elaborarea sau, după caz,  coordonarea activității de întocmire a documentaţiei de 
atribuire si a documentelor – suport, in cazul organizării unei proceduri de atribuire 
(licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv, 
parteneriatul pentru inovare, negocierea fără publicare prealabilă, concursul de 
soluţii, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi a altor servicii 
specifice, procedura simplificată),  pe baza necesităţilor transmise de 
compartimentele specializate; 

 Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 
de lege; 

 Aplicarea si finalizarea procedurile de atribuire; 
 Realizarea achiziţiile directe ; 
 Constituirea si păstrarea dosarului de achiziţiei publice. 

 În perioada 01.01.2021-31.12.2021, Biroul Achiziţii Publice a încheiat un număr de: 
 67 contracte/comenzi de furnizare în valoare totală de  927,748.81 lei, fără TVA 

 59 contracte de prestări servicii în valoare totală de    1.528.079,16 lei, fără TVA 
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 20 contracte de lucrări încheiate în valoare totală      22,600,534.73 lei, fără TVA. 

 În ceea ce privește procedurile simplificate/licitațiile deschise, pe parcursul anului 
2021 au fost atribuite următoarele contracte de achiziție publică: 

1. ”Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea 
balneoclimatică Tîrgu Ocna” finanțat prin POR, axa prioritară 7 – 
 Contract de lucrări nr. 10733 din data de 16.08.2021 –  
 Valoare 20,613,570.09 lei, fără TVA 

 
2. Achizitie dotari în cadrul proiectului ,,Modernizare și dotare Colegiul C. Negri -

Târgu Ocna, jud. Bacău” 
 Contract de furnizare bunuri nr. 265/08.01.2021 
 Valoare 386,024.59 lei, fără TVA 

 
3. Achizitie dotari în cadrul proiectului  „CHILD – Children’s Inclusion by Learning 

and Developing" (Reintegrarea socială a minorilor prin învăţare şi dezvoltare 
personală) în Orașul Târgu Ocna, Județul Bacău” 
 Contract de furnizare bunuri nr. 9194/09.07.2021 
 Valoare 12,340.00 lei, fără TVA 

 
4. Achizitie dotari în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță 

Piticot A, oraș Târgu Ocna, jud. Bacău” 
 Contract de furnizare bunuri nr. 10608 din data 12.08.2021 
 Valoare 17.596,00 lei, fără TVA 
 Contract de furnizare bunuri nr. 10655/12.08.2021 
 Valoare  41.200,00 lei, fără TVA 

 
5. Achizitie dotari în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță 

Piticot B, oraș Târgu Ocna, jud. Bacău”. 
 Contract de furnizare bunuri nr. 11983 din data 07.09.2021 
 Valoare 105,187.00 lei, fără TVA 

 
6. Executie lucrari pentru investitia „Modernizarea sistemului de iluminat public în 

Orașul Târgu Ocna, Județul Bacău”- etapa I- în derulare. 
 Valoare estimata - 851.706,68  lei, fără TVA 

 
           Pentru realizarea proiectelor de investiţii, dar şi pentru desfăşurarea principalelor 
activităţi destinate funcţionării Aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor 
subordonate Consiliului Local, pe parcursul anului 2021 a fost elaborat Bugetul local al 
Oraşului Târgu Ocna pe baza notelor de fundamentare întocmite de către compartimentele 
de specialitate şi a ordonatorilor terţiari, după cum urmează: 

a) Bugetul iniţial a fost aprobat prin HCL nr.31/22.04.2021 în următoarea structură: 
VENITURI  59.923 mii lei 
CHELTUIELI 59.923 mii lei 

b) Pe parcursul exerciţiului bugetar au fost efectuate 6 rectificări de buget, şi anume: 
1. HCL nr.61/24.06.2021; 
2. HCL nr.80/26.08.2021; 
3. HCL nr.89/23.09.2021; 
4. HCL nr.106/28.10.2021; 
5. HCL nr.123/16.12.2021; 
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6. HCL nr.125/22.12.2021. 
        Bugetul local (final) pe anul 2021 a fost realizat la venituri în sumă de 36.373.549 lei, 

din care: 
 7.185.723 lei – venituri proprii; 
 7.383.538 lei – cote şi sume defalcate din impozitul pe venit; 
 8.037.783 lei – sume defalcate din TVA pentru bugetele locale; 
      42.000 lei – subvenţii buget de stat din Fondul de Intervenţii; 
    347.465 lei – subvenţii buget de stat pentru încăzire (populaţie); 
    717.450 lei – subvenţii buget de stat pentru investiţii FEDR; 
 4.279.647 lei – sume alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

(PNDL); 
 8.379.943 lei – sume primite de la UE investitii FEDR,iar la cheltuieli în sumă 

de 36.368.067 lei, conform repartizării pe clasificaţia bugetară. 
În anul 2021 firgurau înregistrate în evidenţa fiscală un număr de 2056 apartamente 

si 3223 case, 4681 mijloace de transport ale persoanelor fizice, din care 10 tip hibrid  şi 5 tip 
electric si 709 mijloace de transport pentru persoane juridice, din care 10 tip hibrid. 
Menţionăm că la nivelul anului 2021 au fost luate în evidenţă 946 mijloace de transport de 
la persoane fizice si 66 de la persoane juridice. In anul 2021 au fost radiate 957 mijloace de 
transport. 

Încasările la bugetul local au fost mai scăzute decât s-a anticipat la început de an, 
situaţie generată şi de faptul că Primaria Târgu Ocna a acordat o serie de facilitati pentru 
anul 2021, dintre care menţionăm: 
      -    reducerea cu 50% a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a persoanelor 
juridice; 

- acordarea bonificaţiei de 10% pentru plata integrală a impozitului anual (impozit 
clădiri, teren, mijloace de transport si taxa salubritate); 

- scutirea de la plata taxei de promovare turistică a oraşului Târgu Ocna pe perioada 
stării de urgenţă şi de alertă: 

- creşterea impozitelor şi taxelor la nivelul oraşului Târgu Ocna numai cu indicele de 
inflaţie prevăzut de lege. 
În anul 2021 au fost emise un numar de 1725 certificate de atestare fiscală, din care 

1610 pentru persoane fizice şi 115 pentru persoane juridice.  
Au fost înregistrate un numar de 1403 procese verbale de constatare a contravenţiilor, 

valoarea debitelor fiind de 774.669 lei.  
De asemenea au fost acordate bonificaţii în sumă de 254.605 lei. 

 
 Starea economica si sociala a unei localitati este determinata în primul rând de 
activitatea agentilor economici. În anul 2021  au fost înregistrați un numar de 646 
operatori economici din care: 

- 356   societăţi comerciale 
- 255  întreprinderi familiale, întreprinderi individuale şi persoane fizice autorizate 
-   26  liber profesionişti 
-   9   organizaţii neguvernamentale 

       Un domeniu prioritar în oraşul Târgu Ocna, este activitatea turistică desfăşurată de 
persoane fizice şi juridice prestatoare de servicii în domeniul turismului: servicii hoteliere, 
servirea mesei pentru turişti, transportarea turiştilor, excursii,  agrement, tratament balnear, 
precum şi alte servicii complementare.  
           Alte activităţi care s-au desfăşurat au fost: valorificarea resurselor locale, exploatarea 
şi prelucrarea sării, realizarea produselor din lemn,  construcţii, transport şi prestări servicii.  
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           Activităţile economice şi prestarea serviciilor au fost desfăşurate  de 102 operatori 
economici  cu sediul în alte localităţi, înregistrați cu punct de lucru în orașul Târgu Ocna.  
           Au fost eliberate un număr de 401 autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate, 
operatorilor economici care au desfăşurat activități  pe raza oraşului Târgu Ocna.  
                În anul 2021 au fost înregistraţi un număr de 31 operatori economici care au 
încetat activitatea. Au fost 27 operatori economici nou înfiinţaţi  din care:  9 – SC, 18  -  ÎI, 
ÎF, PFA.   
 Activitatea de transport mărfuri şi persoane în regim de taxi, s-a efectuat cu un număr 
de 26 operatori economici autorizaţi, cu un număr 50 autoturisme taxi,  din care  în anul 
2021 au fost autorizaţi (nou înfiinţaţi) un număr de 6 operatori economici pentru exercitarea 
acestei activităţi. 
 Seviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilitate public și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate public și de interes 
economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau al 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unitățile 
administrativ-teritoriale, sub coordonarea autorităților administrației publice locale, în 
scopul asigurării serviciilor publice de transport local (art.3,alin.1 din Legea nr.92/2007). 

În anul 2021 pe raza administrativ-teritorială a orașului Târgu Ocna și-a desfășurat 
activitatea de transport public de persoane 3 operatori economici. 

Transportul de elevi a mai fost efectuat cu două microbuze care sunt administrate de 
Primăria orașului Târgu Ocna, care dețin Certificat de transport în cont propriu și copiile 
conforme ale acestuia, (documentație care se reînoiește anual), transport care este 
monitorizat de unitătile de învătământ si de către Primăria Târgu Ocna. Din zonele str. 
Mosoare, Păcuri și Gura Slănic sunt transportați un nr. de 135 de elevi (Școala Gimnazială 
nr.1) și din zona Galean si Viisoara sunt transportați un nr. de 48 de elevi (Școala 
Gimnazială nr. 2). 

 
IV. MAI VERDE SI MAI PRIETENOS CU MEDIUL 

 
Activitatea Compartimentului Mediu s-a desfăşurat în anul 2021 conform actelor 

normative în vigoare. 
În anul 2021, în programul electronic Regista, la Compartimentul Mediu a fost 

înregistrat un număr de 327 documente, printre care numeroase sesizări de la persoane fizice 
(la care s-au întocmit și eliberat răspunsuri). 

Anual (până la data de 25 ianuarie a anului în curs) se întocmește și se depune la 
Administrația Fondului de Mediu, declarația cu privire la obligațiile către Fondul pentru 
Mediu, conform prevederilor O.U.G.nr.196/2005. 

În perioada 26-30 aprilie 2021, a fost adresată public invitația către toți membrii 
comunității orașului Târgu Ocna să participe activ la o „Săptămână dedicată curățeniei de 
primăvară a orașului”, să efectueze lucrări de întreţinere a spaţiului verde şi de curăţenie a 
trotuarului din faţa propriei gospodării sau a spațiilor verzi din faţa blocului în care locuiesc. 

Odată cu venirea primăverii, au fost demarate lucrări de salubrizare a domeniului public 
şi privat: 

~ măturat străzi şi alei, 
~ toaletat și văruit arbori, 
~ decolmatat șanțuri și rigole 
~ eliminare depozite deșeuri abandonate pe malurile r. Trotuș, r. Slănic și a pâraielor, 
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~ tăiat vegetație lemnoasă taluz, 
~ vopsit mobilier stradal și stâlpi iluminat public, 
~ înlocuire coșuri de gunoi stradale. 
Au fost întocmite planuri de lucrări pentru efectuarea curăţeniei de primăvară cu echipe 

formate din beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importanţa spaţiilor verzi este dovedită ştiinţific prin rolul important pe care-l au în 
menţinerea echilibrului psihic şi fizic al locuitorilor unei aglomerări urbane tot mai 
antropizate. Cu toate că spaţiile verzi urbane nu pot restabili condiţiile naturale într-un oraş, 
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prin funcţiile lor ecologice, sanitar - igienice şi recreativ - estetice reprezintă aliatul nostru în 
lupta cotidiană împotriva agresiunilor vieţii moderne, determinând în bună măsură gradul de 
civilizaţie şi confort urban. Nu trebuie omis faptul că, din perspectiva vizitatorului şi 
locuitorului, deopotrivă, spaţiile verzi dau expresivitate peisajelor arhitecturale urbane. 

La nivelul anului 2021, întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, a locurilor 
de joacă pentru copii, precum şi lucrările de tăieri de corecţie, defrişare şi elagare a arborilor 
de pe domeniul public al orașului Târgu Ocna, a fost prestată de S.C. UTIL CONSECA 
S.R.L. 

În ceea ce privește activitatea de întreținere parcuri şi spaţii verzi, au fost demarate 
acțiuni privind combaterea omizilor defoliatoare la Buxus, lucrări specifice: săpat, 
însămânțat gazon, cosit, montat bănci, plantat flori. A fost organizată o campanie de 

informare, care s-a adresat în special persoanelor 
deținătoare de animale de companie,’’Strânge după 
câinele tău’’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectivul major al U.A.T. Târgu Ocna în domeniul spaţiilor verzi îl reprezintă 

îmbunătăţirea calităţii acestora, în vederea asigurării balanţei ecologice, asigurarea unui 
mediu urban echilibrat şi armonios pentru locuitori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În perioada16-22 septembrie 2021 s-a desfăşurat o 
nouă ediţie a Săptămânii Mobilităţii Europene, sub deviza: „ FĂ MIȘCARE! RĂMÂI 
SĂNĂTOS.”. 
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Programul propus de Primăria oraşului Târgu Ocna a avut ca scop evidențierea 
importanței mobilității active și a promovat o schimbare de comportament către o cultură a 
mobilității urbane mai ecologică. 

 
A fost organizată o campanie de colectare a DEEE-urilor împreună cu Asociația 

Română pentru reciclare ROREC prin SISTEM LOCAL DE COLECTARE SLC Bacău 
SRL, (26-27 martie 2021). Au fost colectate 68 bucăți DEEE-uri, cu greutatea totală de 
888kg. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Împreună cu societatea OctoGreen, în perioada 14 octombrie – 5 noiembrie 2021, a 

avut loc cea de a doua campanie de colectare a DEEE-urilor, care s-a încheiat cu 
organizarea unei tombole cu premii, constând în aparatură electrocasnică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria orașului Târgu Ocna, prin operatorul local de salubritate S.C. Compania de 

Utilități Publice Târgu Ocna S.A., a organizat: 
 2 campanii de colectare gratuită a deșeurilor vegetale din poartă în poartă (18.03-

24.05.2019 și 16.09-19.10.2019) 
 2 campanii de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și textile: 

 În perioada20-25.09.2021 (populația țintă – gospodării) 
 În perioada 25.10-05.11.2021 (populația țintă – blocuri) 

 

 
 
 



 

IANUARIE - IUNIE 2020

IUNIE-OCTOMBRIE 2020

IANUARIE-NOIEMBRIE 
2021

Grafic evoluție cantități deșeuri reciclabile

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopul principal în gestionarea de

utilizarea ca resursă a de
depozitele de deșeuri. Cre
de măsuri, una dintre cele mai importante fiind îmbunătă
nivelul orașului Târgu Ocna, în gospodării (zona de case), colectarea selectivă se realizea
astfel: 
 Deșeurile menajere și biodeșeurilor (fracția mixtă)

deja în dotarea fiecărei gospodării.
 Deșeurile de ambalaje din sticlă+ metale 

și neferoase, doze aluminiu) se 
gospodării. 

Pentru celelalte 2 categorii de de
începând cu luna mai 2020:  

- saci galbeni personaliza
din plastic - PET+plastic

- saci albaștri personalizați
hârtie+carton(hârtie tipărită, hârtie în amestec)

operatorul local de salubritate distribuind un număr de 110 de bucă
din zona caselor. 

În sprijinul cetățenilor, a funcționat pe tot parcursul anului 2021, 
stocare temporară a deșeurilor 
unde au putut fi depuse cu titlu gratuit, prin aport voluntar, următoarele tipuri de de
deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, DEEE), deșeuri vegetale, deșeuri 
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Grafic evoluție cantități deșeuri reciclabile

Scopul principal în gestionarea deșeurilor este prevenirea generării acestora, 
utilizarea ca resursă a deșeurilor generate și reducerea la minim a cantității care ajunge la 

Creșterea gradului de eficiență în colectarea separată impune o serie 
de măsuri, una dintre cele mai importante fiind îmbunătățirea infrastructurii de colectare. La 

șului Târgu Ocna, în gospodării (zona de case), colectarea selectivă se realizea

șeurile menajere și biodeșeurilor (fracția mixtă) se colecteză în euro
deja în dotarea fiecărei gospodării. 

șeurile de ambalaje din sticlă+ metale (sticlă colorată și sticlă albă, metale feroase 
și neferoase, doze aluminiu) se colectează în europubela aflată deja în dotarea fiecărei 

Pentru celelalte 2 categorii de deșeuri, Primăria orașului Târgu Ocna a achiziționat 
începând cu luna mai 2020:   

saci galbeni personalizați pentru colectarea selectivă a de
PET+plastic(folii, PEID, PET, PVC și alte materiale plastice)

ștri personalizați pentru colectare selectivă a de
(hârtie tipărită, hârtie în amestec). 

Proiectului de gestiun
deșeurilor generate în 
gospodării 
Managementul de
nivelul ora
Ocna’’ (proiect început în 
martie 2018) s
pe toată perioada anului 
2021, Primăria Ora
Târgu Ocna împreună cu 

britate distribuind un număr de 110 de bucă

țenilor, a funcționat pe tot parcursul anului 2021, 
șeurilor (str. C. Negri, FN – drum acces sta

unde au putut fi depuse cu titlu gratuit, prin aport voluntar, următoarele tipuri de de
șeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, DEEE), deșeuri vegetale, deșeuri 

șeurilor este prevenirea generării acestora, 
șeurilor generate și reducerea la minim a cantității care ajunge la 
șterea gradului de eficiență în colectarea separată impune o serie 

țirea infrastructurii de colectare. La 
șului Târgu Ocna, în gospodării (zona de case), colectarea selectivă se realizează 

se colecteză în europubela aflată 

și sticlă albă, metale feroase 
pubela aflată deja în dotarea fiecărei 

șeuri, Primăria orașului Târgu Ocna a achiziționat 

colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje 
și alte materiale plastice). 

colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje din 

Implementarea 
Proiectului de gestiune a 

șeurilor generate în 
gospodării - ’’Aplicație GIS 
Managementul deșeurilor la 
nivelul orașului Târgu 
Ocna’’ (proiect început în 
martie 2018) s-a continuat 
pe toată perioada anului 
2021, Primăria Orașului 
Târgu Ocna împreună cu 

britate distribuind un număr de 110 de bucăți europubele populației 

țenilor, a funcționat pe tot parcursul anului 2021, Centrul colectare și 
drum acces stația veche de epurare), 

unde au putut fi depuse cu titlu gratuit, prin aport voluntar, următoarele tipuri de deșeuri: 
șeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, DEEE), deșeuri vegetale, deșeuri 
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voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice. Program de preluare: sâmbăta, 
între orele 8-15. 

Scopul funcționării Centrului de colectare și stocare temporară a deșeurilor fiind de 
creștere, păstrare și menținere a gradului de salubrizare a orașului Târgu Ocna prin 
reducerea și chiar evitarea abandonării deșeurilor pe domeniul public. 

Pentru ca întreg sistemul de management al deșeurilor dintr-un oraș să funcționeze, este 
nevoie de un comportament corect al tuturor actorilor 
din sistem: pe de o parte cetățenii,  agenții economici 
și instituțiile care produc deșeuri, iar pe de altă parte 
administrația publică locală, operatorul de colectare și 
transport, stațiile de transfer și sortare, depozitele 
ecologice și companiile care reciclează deșeurile. 

În acest sens, începând cu luna noiembrie 2021, 
au fost modernizate 3 platforme de colectare a 
deșeurilor, prin montarea unor platforme 
modulare supraterane, pentru a deservi locuitorii 
de pe str. Cpt. Bușilă: (1) Piața Agroalimentară, 

(2) Blocuri A și (3) Blocuri B.  
 
 
Pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna, în special lângă platformele de 

colectare a deșeurilor municipale, se depozitează de către persoane fizice și/sau juridice, de 
cele mai multe ori greu de identificat, deșeuri din categoria celor provenite din 
construcții/demolări, biodeșeuri (iarbă, crengi, frunze), deșeuri voluminoase, dând un aspect 
neplăcut zonei în care au fost abandonate și totodată creând un real disconfort cetățenilor 
din vecinătate. 

În cazul deșeurilor abandonate, operatorii licențiați pentru desfășurarea activității de 
colectare separată și transport deșeuri, în cazul nostru S.C. Compania de Utilități Publice 
Târgu Ocna S.A., au obligația să colecteze aceste deșeuri și în cazul în care 
producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și 
refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare 
sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale. Pe parcursul anului 2021, s-
au întocmit Procese-Verbale în urma verificărilor efectuate la platformele de colectare a 
deșeurilor, în care au fost stabilite măsuri de salubrizare prin colectarea deșeurilor 
abandonate. Au fost demarate acțiuni de identificare a proprietarilor deșeurilor abandonate, 
au fost împărțite flyere în cartierele din oraș, s-au lipit afișe pe scările de bloc cu privire la 
modul de eliminare a deșeurilor de alt tip decât menajer și reciclabil. Totodată, s-au aplicat 
și sancțiuni contravenționale (amenzi), ca urmare a depozitării neconforme a deșeurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
Conceptul de oraș inteligent ’’smart city’’ a devenit deja o realitate către care tind 

toate aglomerările urbane. Acest sistem a pornit de la viziunea integrării în mod securizat a 
soluțiilor oferite de tehnologia informației și comunicațiilor pentru asigurarea 
managementului eficient al activelor unei comunități precum: instituții de învățământ și 
cultură, sistem de transport, rețele de utilități dar și managementul deșeurilor. 

Obiectivul unui oraș inteligent este de a îmbunătăți substanțial calitatea vieții prin 
utilizarea tehnologiei informatice în eficientizarea serviciilor publice, monitorizând 
permanent ce se întâmplă în arealul orașului prin procesarea și analiza datelor culese de la 

cetățeni și dispozitivele tehnologice instalate. 
În acest context, o componentă importantă o reprezintă 

sistemul de monitorizare stradală a platformelor de colectare a 
deșeurilor care are rolul de a preveni și combate acțiunile 
împotriva protecției mediului și de monitorizare a stării de 
întreținere a salubrității. Prezența camerelor de supraveghere 
acționează ca un factor de descurajare pentru săvârșirea 
eventualelor contravenții și dă posibilitatea administrației publice 
locale să folosească eficient resursele umane pentru activități de 
ordin calitativ și nu cantitativ. 

Începând cu luna septembrie 2021, la platformele de 
colectare a deșeurilor au fost montate camere de supraveghere: 

- Str. Cpt. Bușilă (Piața Agroalimentară) 
- Str. Cpt. Bușilă (bloc A6) 

- Str. Cpt. Bușilă (bloc B8) 
- Incintă bloc G4 
- Incintă bloc G7 
- Incintă bloc E 4  
- Incintă bloc E2 
- Incintă bloc D13  
- Incintă bloc F2  
- Incintă bloc F4 (Bibliotecă) 
- Incintă blocuri Tăbăcari 

În ceea ce privește depozitul de deșeuri închis, au fost duse la îndeplinire obligațiile 
de mediu ce revin Primăriei orașului Târgu Ocna, privind urmărirea postînchidere și 
efectuarea analizelor impuse prin HG nr. 345/2005 privind depozitarea deșeurilor și a 
Ordinului nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor. 

Mediul ambiant este elementul primordial al existenţei umane şi rezultatul 
interacţiunilor a tuturor elementelor din mediul înconjurător, protejarea mediului trebuie să 
constituie o prioritate în preocupările noastre deoarece starea acestuia ne influenţează în 
mod direct viaţa şi sănătatea. 

 
V. STAREA SOCIALĂ  

 
 Directia de asistentă socială Târgu Ocna este un serviciu public de interes local, 
înfiintat prin Hotărârea Consiliului Local numarul 64/2019, fără personalitate juridică, din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Târgu Ocna.  Înființarea acestui 
serviciu are drept scop prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, a persoanei singure, a 
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familiei, grupurilor ori comunităţilor, ce pot duce la marginalizare sau excluziune socială, 
precum şi acordarea serviciilor de sănătate publică. 
       Obiectul de activitate a Directiei de Asistenta Sociala Târgu-Ocna il constituie aplicarea 
legislatiei ce reglementeaza materia, precum si realizarea ansamblului de măsuri, actiuni, 
programe, activităti personalizate, servicii personalizate, de protejare a persoanelor, 
grupurilor si comunitatilor cu probleme speciale aflate in dificultate care nu au posibilitatea 
de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal si decent de viata, de asemenea 
dezvoltarea comunitară, prin masuri de prevenire a marginalizarii sau excluziunii sociale. 
         Are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale si ale comunitatii din 
domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, 
persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in 
nevoie sociala.  
  Directia de asistență socială este organizată pe servicii si compartimente, astfel: 
- Servicii, strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu 

asociatiile si fundatiile; 
- Compartiment contractare de servicii sociale; 
- Compartiment consiliere psihologică si autoritate tutelară; 
- Compartiment asistentă socială. 
 S-au realizat activități de identificare, evaluare a persoanelor care solicită acordarea 
de beneficii de asistență socială, asigurându-se informarea beneficiarului referitor la 
drepturile de protecție socială de care poate beneficia în conformitate cu legislația în 
vigoare, întocmindu-se documentația necesară pentru:  
 

ACTIUNI DERULATE ANUL 2021 
1. Alocații pentru sustinerea familiei  105 dosare 
Alocatii de stat pentru copii 78 de dosare 
Ajutorul social (venitul minim garantat) 148 dosare 
Acordarea stimulentului educational  
(tichete sociale) 

280 dosare 

Ajutoare de urgentă 11 dosare 
Ajutoare pentru încalzirea locuintei 
 

-328 beneficiari de supliment pentru 
combustibili solizi si petrolieri; 
-313 beneficiari de supliment de energie 
electrica; 
-197 beneficiari de gaze naturale. 

Indemnizații pentru persoanele cu handicap 
grav; 

92 persoane 

Asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap grav 

10 persoane 

Întocmirea anchetei sociale in vederea 
obtinerii burselor sociale si ,,bani de liceu” 

90 anchete 

Identificarea copiilor a căror parinti sunt 
plecati la munca in străinătate 

aproximativ 200 

Stabilirea beneficiarilor de ajutoare 
 alimentare si a produselor igienico- 

800 beneficiari 
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 sanitare - Programul Operational 
 Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
Dosare ANL - 41 de dosare au fost analizate in anul 

2021; 
 -30 dosare s-au depus ulterior si urmează 
sa fie analizate.   

Legea nr.55/2020 privind unele masuri 
 pentru prevenirea si combaterea 
 efectelor pandemiei de COVID-19 
 

 - au fost 350 persoane confirmate cu 
virusul COVID-19 si un număr de 440 
persoane care au fost carantinate deoarece 
au intrat in contact cu persoane infectate. 

     Întocmire documentație în vederea 
 internării într-un centru rezidențial, 
 pentru persoanele vârstnice care au 
 necesitat îngrijire specializată 

12 dosare 

 Distribuire carduri masă caldă persoane 
 defavorizate și vârstnice 

120 persoane 

Distribuire de măști conf. OUG 78/2020 4000 bucăti 
Realizare documentație necesară pentru 
 instituirea unei masuri de plasament, 
 pentru copiii care sau aflat în situații de 
 risc; 

6 dosare 

Acordarea gratuită de lapte praf 73 beneficiari 
 Directia de Asistenţă Socială stabileşte, prin compartimentele de specialitate, măsuri în 
vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a familiilor şi persoanelor aflate în 
situaţie de risc social. 
 
 
                   VI. VIAȚA CULTURALĂ A ORAȘULUI, AFECTATĂ DE PANDEMIE 
 

Activitatea culturala la nivelul orasului Târgu Ocna în anul 2021 a fost sustinută de 
Centrul cultural „Ion Talianu”, de Muzeul de istorie, de Biblioteca orășnească 
„Claude Sernet” si de Centrul Național de informare si promovare Tursitică din cadrul 
Primăriei  oraşului Târgu Ocna, în colaborare si cu alte institutii care desfăsoară activitati cu 
profil cultural din județ si din țară. 
                
             Principalele activități cultural desfăsurate in anul 2021 au fost:   
 

15 
ianuarie 

Ziua Culturii Naționale - 
Comemorarea marelui poet 
Mihai Eminescu marcată  
printr-un spectacol on-line 
 



 

24 
ianuarie Unirea Principatelor Romane 

Moldova cu Tara Romaneasca 
marcată printr
line  

27 
februarie 

Realizarea documentarului 
“Descoperă Târgu Ocna”, alături 
de echipa TV Kanal D

8 martie Spectacol 
(on-line - 
Informare si Promovare)

7 mai     Izvorul Tamaduirii
mare sărbătoare închinată Maicii 
Domnului.Nu are data fixa, fiind 
trecuta în calendar în vinerea din 
Saptamana Luminata. În aceasta 
zi, în toate bisericile se oficiază 
slujbe de sfintire a apei, 
Aghiasma Mică. Cu ocazia 
acestei sărbători, a fost oficiată o 
slujba de Sfintire a Izvoarelor 
Minerale din Parcul Măgura 
Targu Ocna

10 iunie INALTAREA DOMNULUI 
ZIUA EROILOR

    S-a ţinut o slujbă de pomenire 
şi s-au depus coroane de flori în 
memoria eroilor neamului care  
s-au jertfit pe aceste meleaguri.
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Mica Unire 
Unirea Principatelor Romane - 

ldova cu Tara Romaneasca 
printr-un spectacol on-

Realizarea documentarului 
“Descoperă Târgu Ocna”, alături 
de echipa TV Kanal D 

Spectacol dedicat doamnelor 
 Centrul National de 

Informare si Promovare) 

Izvorul Tamaduirii- este o 
mare sărbătoare închinată Maicii 
Domnului.Nu are data fixa, fiind 
trecuta în calendar în vinerea din 
Saptamana Luminata. În aceasta 
zi, în toate bisericile se oficiază 
slujbe de sfintire a apei, 
Aghiasma Mică. Cu ocazia 

ei sărbători, a fost oficiată o 
slujba de Sfintire a Izvoarelor 
Minerale din Parcul Măgura –
Targu Ocna 

INALTAREA DOMNULUI – 
ZIUA EROILOR 

a ţinut o slujbă de pomenire 
au depus coroane de flori în 

memoria eroilor neamului care   
ertfit pe aceste meleaguri. 

 

 

 

 

 



 

15 august Expoziție de artă plastică 
Mihai Nechita

Centrul Cultural ”Ion Talianu” a 
găzduit timp de 2 săptămâni, 
vernisajul expozi
cunoscutului artist plastic Mihai 
Nechita-Burcule
timpului, artistul 
stil propriu 
plastică. 
 

15-29 
august 
 

WEEK
15 august 2021 ora 16.00 

premierea cuplurilor care au 
implinit 50 de ani de casatorie 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului (Precista) 

15 august 2021 ora 18.00 
spectacol "

" - maestrul Dan Puric, alături 
de Victor Socaciu si 
Harmonic

21-22 august 
cursa ciclistica Drumul Eroilor 
Targu Ocna 
transmisa live pe canalul de 
televiziune Eurosport. 

27 august 2021
Spectacol de 
artiști locali, taraf, dansuri populare 
-Taraful “Trandafir Moldovenesc”, 
Gabriela Comaneci, Anda 
Scutelnicu, Florin Popa, Alina 
Ghibilic, Jeasmine Socaci, Mihai 
Alex Mateiciuc, Anel
ansamblul “Mandre Trotusene”, si 
ansamblul de dansuri “Ca la noi”. 

27 august 2021 
Stand up comedy,
chitară -Bobi Dumitras, Gabriel 
Dumitriu, Petrica Istoc.
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ție de artă plastică – 
Mihai Nechita-Burculeț 

Centrul Cultural ”Ion Talianu” a 
găzduit timp de 2 săptămâni, 
vernisajul expoziției de pictură a 
cunoscutului artist plastic Mihai 

Burculeț. De-a lungul 
timpului, artistul și-a definit un 
stil propriu și o individualitate 

WEEK-END FEST X 3 
15 august 2021 ora 16.00 - 

premierea cuplurilor care au 
implinit 50 de ani de casatorie - 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului (Precista)  

august 2021 ora 18.00 
A iubi românește

maestrul Dan Puric, alături 
Victor Socaciu si grupul 

,  
22 august - “Competitia de 

cursa ciclistica Drumul Eroilor 
Targu Ocna – Valea Uzului”. Cursa 
transmisa live pe canalul de 

leviziune Eurosport.  
27 august 2021- ora 17.00 

Spectacol de folclor 
ști locali, taraf, dansuri populare 

Taraful “Trandafir Moldovenesc”, 
Gabriela Comaneci, Anda 
Scutelnicu, Florin Popa, Alina 
Ghibilic, Jeasmine Socaci, Mihai 
Alex Mateiciuc, Anelisse Rusinoiu, 
ansamblul “Mandre Trotusene”, si 
ansamblul de dansuri “Ca la noi”.  

27 august 2021 - ora 19.00 - 
Stand up comedy,- Comedie și-o 

Bobi Dumitras, Gabriel 
Dumitriu, Petrica Istoc. 

 
 
 
 

 

 



 

28 august 2021 ora 19.00 
Directia 5

29 augus
Concert de muzica clasica,
Gabriela Iștoc și Ansamblul Clasic 
-Concert in Viena 

 29 august 2021 ora 15.00 
Concert “Salt and Blues” 

susținut de Sir Blues 
Vali Racilă 
Petrescu & Mihai Tacoi. 

16-22 
𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 

 

𝑺𝒂 ̆𝒑𝒕𝒂 ̆𝒎
𝑬𝒖𝒓𝒐

„Fă miscare! R
 

28  

septembrie 
Muzeul de Istorie „Paul 
Păltânea” -
cu Primăria comunei Costache 
Negri, judeţul Galaţi şi Primăria 
oraşului Târgu Ocna au 
organizat, ceremonia religioasă 
la mormântul lui Costache Negri 
din incinta Bisericii Buna 
Vestire (Răducanu) 
„De la Mânjina la Târgu 
Ocna/Costache Negri (1812
1876)”, dedicată personalităţii 
lui Costache 
Cultural „Ion Talianu
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28 august 2021 ora 19.00 - 
,  

29 august 2021 ora 18.00 
Concert de muzica clasica,

ștoc și Ansamblul Clasic 
Concert in Viena  

29 august 2021 ora 15.00 
Concert “Salt and Blues” 
ținut de Sir Blues 

Vali Racilă & Marcian 
Petrescu & Mihai Tacoi.  

 
 

𝒎�̂�𝒏𝒂 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 ̆�̧�𝒊𝒊 
𝒐𝒑𝒆𝒏𝒆 sub deviza:  

miscare! Rămâi sănătos!” 

Muzeul de Istorie „Paul 
-  Galaţi, în colaborare 

cu Primăria comunei Costache 
Negri, judeţul Galaţi şi Primăria 
oraşului Târgu Ocna au 
organizat, ceremonia religioasă 
la mormântul lui Costache Negri 
din incinta Bisericii Buna 
Vestire (Răducanu) și expoziţia 
„De la Mânjina la Târgu 
Ocna/Costache Negri (1812-
1876)”, dedicată personalităţii 
lui Costache Negri, la Centrul 
Cultural „Ion Talianu”. 

 

 
 
 
 

 



 

01 
octombrie 

Lansare de carte 
IUBIRE"- 

02 
octombrie 

Festivalul Concurs de Muzică 
Ușoară și Populară ediția a
"STEA PE PORTATIV"

03 
octombrie 

Spectacol ”Armonii de toamnă” 
-dedicat Zilei Interna
Persoanelor Vârstnice cât 
Mondiale a Educa
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Lansare de carte – “PECETE DE 
 Lucica Musat 

Festivalul Concurs de Muzică 
șoară și Populară ediția a IV a - 

"STEA PE PORTATIV" 

Spectacol ”Armonii de toamnă” 
dedicat Zilei Internaționale a 

Persoanelor Vârstnice cât și Zilei 
Mondiale a Educației 
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04 
noiembrie 

ANIVERSAT 105 ANI DE LA 
ÎNFIINȚAREA CORPULUI 
VÂNĂTORILOR DE 
MUNTE, MILITARI DE 
ELITĂ AI ARMATEI 
ROMÂNIEI al căror eroism este 
strâns legat de momentele 
importante ale istoriei naționale 
contemporane. 
În cadrul evenimentului, s-au 
depus coroane de flori, în 
memoria eroilor Batalionului 
Vânători de Munte, care în 
Primul Război Mondial, sub 
comanda maiorului Virgil 
Bădulescu şi-au demonstrat 
vitejia şi spiritul de sacrificiu în 
lupte. 

 
 

1 
decembrie 

ZIUA NATIONALA A 
ROMANIEI- Semnifică 
împlinirea idealului românesc de 
veacuri de a trăi liber într-un 
singur stat naţional unitar. 
În semn de respect, pentru Ziua 
Naţională, au fost transmise 
discursuri ale oficialităţilor 
cancelariei administrative a 
protopopiatului și administrativ 
judeţene. 
 A fost susţinut un program 
artistic, folcloric, de către 
reprezentanţii Centrului Cultural 
“Ion Talianu” din localitate şi de 
către Ansamblul Datini 
Trotuşene, în calitate de invitat. 
 

 
 

 

4-5 
decembrie 

Târg de Crăciun (cântece, 
dansuri, poezii si agenți 
economici)”Scrisori pentru Sf. 
Nicolae” 
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18-19 
decembrie 

Târg de Crăciun - cântece si 
dansuri dedicate lui Moș Crăciun 
   Evenimentul organizat de 
Primăria orașului Târgu Ocna,  
s-a bucurat de susținerea 
producătorilor locali, a 
promotorilor artei populare, si  a 
meșteșugarilor 

 
31 

decembrie 
Festival de datini si obiceiuri 

de iarnă 

 
Toate activitățile s-au petrecut in conformitate cu prevederile legale privind 

combaterea răspândirii virsului COVID-19. 
Compartimentul Muzeu  de istorie a desfăsurat in anul 2021 activităti de colaborare 

cu Directia Judeteană de Cultură Bacău, precum si cu Asociatia de tradiții militare 
românesti regimentul 3 Artilerie Bacău , in vederea îmbunătățirii patrimoniului muzeului. 
De asemenea, au fost refăcute traseele turistice, alături de echipa de Salvamont Bacău. In 
perioada aprilie-decembrie Muzeul de Istorie Târgu Ocna s-a bucurat de un număr 
important de vizitatori, atât din tară cât si din străinătate. 

Biblioteca orăsenească “Claude Sernet” își dovedește utilitatea prin serviciile pe 
care le oferă comunității, prin acces gratuit și nediscriminatoriu la colecții, ofertă culturală 
diversă ce răspunde diferitelor categorii de utilizatori, asigurând un suport informațional 
important întregii comunități. 

Misiunea Bibliotecii orășenești „Claude Sernet” este de a servi interesele de 
informare, studiu, educație, lectură și recreere, ale utilizatorilor din orașul Târgu Ocna, 
oferind acces gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin colecțiile proprii 
de documente.  

La solicitarea utilizatorilor biblionet, au fost scanate documente si transmise prin 
posta electronică la adresa indicată de către solicitanti. 

Desi pandemia a impus anumite restricții, în anul 2021 a trecut pragul bibliotecii un 
număr de 4358 de cititori, iar 521 de persoane au fost înregistrate ca utilizatori noi. Au fost 
date spre împrumut un număr de 7332 de cărti.  

Atragerea publicului larg către bibliotecă și lectură, s-a făcut prin organizarea de 
activități specifice, informarea elevilor, educatorilor, profesorilor despre importanta lecturii.  
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VII. COMUNICAREA CU CETĂȚENII 
 

 Compartiment Informarea Cetateanului- relatii cu publicul functionează în 
subordinea directă a Biroului resurse umane, cu doi functionari publici care oferă 
consultantă zilnică cetatenilor care se adreseaza institutiei. 

Activitatea compartimentului s-a desfasurat în scopul eficientizarii solutionarii 
problemelor cetatenilor prin utilizarea aplicatiei informatice REGISTA, în vederea 
gestionarii fluxului  de intrari/iesiri documente. 

In contextul pandemiei de coronavirus, pentru asigurarea protecției cetățenilor, dar și 
al salariaților, a fost implementat programul de registratură on-line: 
https://targuocna.regista.ro care poate fi accesat si de pe site-ul Primariei orasului       
Targu Ocna: www.orasul-targuocna.ro - sectiunea REGISTRATURA ONLINE, prin care 
cetățenii pot verifica documentele depuse, pot adresa solicitări online pentru eliberarea de 
documente, pot semnala probleme, dificultati, avarii, etc. De asemenea, prin acest program 
cetătenii pot face programari online pentru audiențe cu primarul, viceprimarul si secretarul 
general al orasului Târgu Ocna.  

  
In cursul anului 2021 activitatea compartimentului s-a materializat prin înregistrarea 

unui numar de 17841 solicitari, primite atât din partea persoanelor fizice cât si a persoanelor 
juridice, instituții, asociatii, etc, primite prin posta, fax, e-mail sau depuse personal la 
registratura instituției. 

 De asemenea, au fost înregistrate un numar de 87 de petitii, 26 de solicitări de 
informații de interes public, 284 citatii sau comunicari primite de la instantele judecatoresti 
si 408 acte de procedura civila. 

La rândul sau, administratia publica locală a transmis către petenti, institutii, 
operatori economici, precum si persoane fizice si juridice un numar de 4972 adrese, care au 
fost procesate si pentru care au fost întocmite documente specifice (borderouri 
corespondenta, confirmari de primire, liste trimiteri). 
          Activitatea de gestionare a petitiilor primite de institutie este evidentiată in Rapoartele 
semestriale nr. 9234/09.07.2021 si nr.1656/02.02.2022 publicate pe site-ul instituției la 
sectiunea Informatii de interes public. De asemenea, sunt publicate si Rapoartele de 
evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 si a Legii nr. 52/2003. 
 Pentru accesarea informațiilor cu mai multă ușurință, a fost îmbunătățită interfața 
site-ului institutiei: www.orasul-targuocna.ro si a fost mărită aria de publicare a acestora.  
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VIII. ACTIVITATEA STRUCTURILOR FUNCȚIONALE  
DIN CADRUL INSTITUȚIEI  

 
Administratorul Public este subordonat Primarului oraşului Târgu Ocna în baza 

contractului de management şi a dispozitiilor exprese privind delegarea unor atributii ce 
revin Primarului catre Administratorul Public. Acesta face parte din categoria personalului 
contractual de conducere, cu obligatia legala de a complete şi publica declaratiile de avere şi 
de interese.  

În conformitate cu prevederile contractului de management şi ale dispozitiilor 
primarului, administratorul public al orasului Târgu Ocna  a participat  la toate discuțiile 
executivului local, fiind parte în luarea deciziilor. A întreprins activități în vederea 
eficientizării actului administrativ, a participat la activități privind comunicarea publică, 
identificarea de oportunități de finanțare, precum şi de promovare a oraşului Târgu Ocna.  

De asemenea, în cursul anului 2021, administratorul public s–a implicat în: 
★ Coordonarea, verificarea şi îndrumarea activităţii societãţilor comerciale SC 

CUPT SA şi SC UTIL CONSECA SRL, înfiinţate cu capital unic  al UAT  Târgu Ocna;   
★ Verificarea, prin compartimentele de specialitate, a sarcinilor fiscale, corecta 

înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal local, gradul de încasare a 
contribuţiilor fiscal individuale la cheltuielile publice, precum şi modalităţile legale de 
urmărire şi executare silită; 

★ Sprijinirea şi urmărirea privind realizarea strategiei, a planurilor şi activităţilor de 
dezvoltare durabilă a oraşului Tãrgu Ocna, economică, infrastructură şi creşterea 
atractivităţii; 

★ Asigurarea relaţiilor directe cu publicul (audienţe, rezolvare petiţii etc.), cu mass-
media, cu instituţiile publice descentalizate şi deconcentrate, cu persoanele juridice, cu 
organizaţiile non-guvernamentale şi societatea civilă, transparenţa decizională şi liberal 
acces la informaţiile de interes public, în limita competenţelor stabilite; 

★  Buna desfăşurare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a activităţilor 
edilitar-gospodăreşti, alături de viceprimarul orașului; 

★ Sprijinirea si realizarea strategiei, a planurilor şi activităţilor de dezvoltare 
durabilă a oraşului Târgu Ocna, economică, infrastructură şi creşterea atractivităţii; 
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★ S-a implicat activ în toate activitătile şi problemele zilnice ale structurilor 
funcţionale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi al structurilor subordonate 
Consiliului Local Târgu Ocna. 

Continuarea procesului de transparentizare a Actului administrativ și comunicarea 
publică au fost printre prioritățile administratorului public pentru anul 2021 şi vor continua 
şi în anul 2022.Totodată, identificarea unor investitori dispuși să-și deschidă afaceri în 
oraşul Târgu Ocna constituie o prioritate pentru următorii ani. 

 În același timp, dezvoltarea mediului de afaceri existent prin asigurarea unor măsuri 
concrete de susținere și implementare a cât mai multe proiecte pentru atragerea de finanțări 
europene, constituie o prioritate pe care executivul local o are în vedere în perioada 
următoare. Acestea au rolul de a dezvolta oraşul Târgu Ocna și de a crea activități 
sustenabile în domeniul economic, social, medical și în alte domenii de interes local. 
 
 Secretarul general al oraşului Târgu Ocna şi-a desfăşurat activitatea in 
conformitate cu prevederile art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificări şi completări care reglementează atribuţiile  şi responsabilitatile specifice 
postului, precum şi în conformitate de alte acte normative specifice, cum ar fi cele care 
reglementează rolul agricol, certificatele de urbanism , autorizatiile de construire, actele de 
stare civilă şi actele de identitate, etc. (coordonarea activităţilor specifice înregistrari 
imobilelor în evidenţele agricole, fond funciar vizarea certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire, coordonarea compartimentului juridic, coordonarea activităţilor 
de stare civilă şi evidenţă persoanelor,  alte atribuţii repartizate de către primar şi 
viceprimar). Situaţia statistică a documentelor verificate şi semnate de secretarul general al 
oraşului se regăsesc în rapoartele de activitate ale acestor structuri. 

În domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2021 au fost 
contrasemnate pentru legalitate un numar de 596 dispozitii. Principalele domenii de 
activitate vizate în elaborarea acestor acte administrative au fost: asistenţă sociala şi 
protecţia persoanelor defavorizate, probleme de gospodărie comunală, buget, managementul 
resurselor umane, achizitii publice, organizarea activităţii Serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă. 
 Activitatea de adoptare a actelor administrative s-a desfăşurat în baza iniţiativelor 
promovate pe ordinea de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare , de către primarul oraşului 
şi de către consilieri locali . Astfel primarul oraşului a promovat 120 iniţiative legislative, iar 
consilierii locali un număr de 9. Dintre acestea au fost adoptate de către Consiliul local Târgu 
Ocna un număr de 125 proiecte de hotărâre, 3 proiecte de hotărâre au fost respinse şi 1 a fost 
retras de către iniţiator. Toate actele administrative au fost contrasemnate de legalitate de 
către secretarul general al oraşului şi au fost înaintate Instituţiei Prefectului judeţul Bacău 
pentru exercitarea controlului de legalitate. 
 Situaţia statistică a actelor administrative emise de către autorităţile publice locale se 
prezintă astfel: 

ACT 
ADMINISTRATIV 

NUMAR 

Dispozitii primar 596 
 PROPUSE ADOPTATE RESPINSE RETRASE 
Hotărâri  
Consiliu local 

129 din care    

 primar Consilieri 
locali 

 120 9 125 3 1 
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 In anul 2021 activitatea Compartimentului juridic, evidenta statistica a 
activitatilor consiliului local a fost exercitată de către secretarul general al oraşului , având 
în vedere faptul că cele doua posturi aferente structurii au fost vacante, singurul funcţionar 
public încadrat având raportul de serviciu suspendat pentru o perioadă de până la 2 ani , 
pentru efectuarea concediului de creştere copil, conform prevederilor art. 514 , al.1), lit.a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completari. 
 Activitatea Compartimentului juridic s-a concretizat statistic în gestionarea unui 
numar de 68 litigii aflate pe rolul diverselor instanţe judecătoreşti în diverse faze procesuale, 
după cum urmează: 
 

 
 
 
 
 

 

 Din totalul celor 68 dosare aflate in evidenţa compartimentului juridic, un număr de 4 
dosare au fost gestionate prin intermediul unui cabinet de avocatură, cu respectarea 
prevederilor art.29, alin.1, lit.d) , alin.3 ) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu 
modificările şi completările ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice şi intarirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative. 
 
          Biroul Resurse Umane, salarizare, managementul calitãţii, tehnologia 
informatiei, relatii cu publicul, arhivã este o structura functionala la nivelul Primariei 
orasului Târgu Ocna care asigura gestionarea resurselor umane si raspunde de elaborarea si 
implementarea politicii de personal, precum si de ducerea la îndeplinire a prevederilor 
legislative actuale.  

DOSARE GESTIONATE DE INSTITUŢIE ÎN ANUL 2022 
1.DOSARE SOLUTIONATE 
OBIECT NUMĂR DOSARE 
fond funciar 1 
pretenţii 9 
uzucapiune 1 
înlocuire amendă cu muncă în folosul 
comunităţii  

9 

plangere contraventionala 2 
acţiune în constatare 2 
obligatia de a face 1 
ordonaţă de plată 1 
alte cereri 1 
TOTAL  din care : 27 
 
a)PROMOVATE 

de instituţie 14 
de alte persoane 
fizice şi juridice 

13 

 
 b) DOSARE SOLUŢIONATE 

în favoarea 
instituţiei 
noastre 

 
pierdute 

9 8 

2.DOSARE NEFINALIZATE 41 
TOTAL  68 
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           Obiectivele Biroul resurse umane sunt: implementarea unei politici de personal în 
cadrul structurii aparatului propriu care să aibă rezultat final creşterea calitativă a muncii în 
administraţia publică locală;asigurarea respectării de către salariaţi a obligaţiilor legale; 
promovarea dezvoltării individuale a salariaţilor; pregătirea şi instruirea personalului angajat 
din punct de vedere profesional, pe baza reglementărilor legale, în vederea eficientizării 
activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor.  
            Biroul Resurse Umane are în subordonare Compartimentul informarea cetateanului, 
relatii cu publicul, arhivă, având în componență 1 funcţie publică de conducere și 3 funcţii 
publice de execuţie.  
 La începutul anului 2021 la Primăria orasului Târgu Ocna a fost înregistrat un numar 
de 93 de salariați, din care 83 reprezintă funcții de execuție (din acestea, 10 posturi sunt 
ocupate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap si 10 reprezintă funcții de 
conducere).  

Pe parcursul anului 2021 au încetat activitatea un număr de 4 salariați (3 salariati în 
urma îndeplinirii condițiilor de pensionare si 1 salariat a decedat). S-au organizat 3 
concursuri de recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã: a unui post vacant de 
consilier juridic  si 3 posturi contactuale vacante: 1 post de șofer si 2 posturi de îngrijitori.  

Au fost organizate si 2 concursuri de promovare în grad profesional imediat 
superioar celui deținut: unul pentru functionarii publici si unul pentru personalul contactual 
din cadrul Primăriei orasului Târgu Ocna. Ca urmare a examenului de promovare, 9 
functionari publici si 2 contractuali din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, au 
fost numiti in functiile publice/contactuale imediat superioare. 
            Au fost întocmite 62 de referate având ca obiect numirea în funcţii publice, 
încetarea/modificarea/suspendarea/prelungirea raporturilor de serviciu/muncă, avansarea în 
gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, constituirea comisiilor de concurs 
şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor si 115 adeverinte salariat. 
      Începând cu luna martie 2021 s-a deschis Centru de vaccinare în locația Centrului 
Balnear Parc Măgura Târgu Ocna, conform Autorizaţiei sanitare temporare nr.3016 din 
10.02.2021 emisã de Direcţia de sãnãtate publicã a Judeţului Bacãu. Pentru functionalitatea 
acestui centru a fost necesară identificarea de personal calificat dispus să efectueze servicii 
medicale, decontate de către Ministerul Sănătății prin Directia de sănătate publică Bacău. În 
anul 2021 au fost încheiate 48 contracte de prestări servicii, pe perioadă determinată, din 
care: 16 medici, 25 de asistenți medicali si 7 registratori medicali. Activitatea privind 
asigurarea decontării cheltuielilor curente, inclusive pentru plata personalului Centrului de 
vaccinare este gestionată de Biroul Resurse umane, salarizare.  
 In anul 2021 s-au vaccinat 7986 de persoane în cadrul Centrului de vaacinare Parc 
Măgura Târgu Ocna. 

     Misiunea generală privind resursele umane constă în implementarea unui pachet de 
măsuri în domeniu care vor avea ca rezultat o performanţă de calitate înaltă a angajaţilor şi a 
organizaţiei în general. Aceste măsuri vor acoperi întreg domeniul de activităţi privind 
resursele umane, respectiv selectarea şi recrutarea personalului, mecanisme de evaluare a 
performanţei personalului, menținerea, motivarea şi promovarea angajaţilor, pregătirea şi 
dezvoltarea profesională continuă, sistemul IT pentru resurse umane şi administrarea 
organizaţională. Toţi aceşti factori trebuie să conlucreze pentru a genera un nivel ridicat de 
calitate şi eficienţă din partea angajaţilor şi a organizaţiei ca întreg. Acest lucru susţine 
implementarea obiectivelor principale ale Primãriei oraşului Târgu Ocna, în special cel 
referitor la „Creşterea profesionalismului personalului instituţiei în scopul eficientizării 
relaţiei cu cetăţenii”, rezultând o instituţie profesională şi credibilă pentru creşterea calităţii 
actului administrativ şi a eficienţei activităţii structurilor administrative. 
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 Arhiva institutiei a fost gestionata prin activitatea unui functionar public, care a 
urmat cursurile unui program de calificare pentru ocupatia de arhivar. Acesta a dus la 
indeplinire atributiile de preluare si grupare a documentelor, pe baza Nomenclatorului de 
arhivare avizat de Directia Judeteana a Arhivelor Nationale.  
 In anul 2021 au fost depuse 12 de solicitari de eliberare de adeverinte de vechime in 
munca. Dintre acestea au fost solutionate favorabil un numar de 11, iar pentru 1 cerere nu au 
fost gasite date in arhiva institutiei noastre.  Au fost eliberate peste 90 de copii si extrase 
dupa documentele create si detinute in arhiva institutiei. 

 
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și 

privat, cadastru-agricultură desfăşoară o activitate de interes public, ale cărei scopuri 
principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare 
teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a 
calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ – teritoriale. 

Structura de specialitate, condusă de Arhitectul Şef al oraşului Târgu Ocna reprezintă 
autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din cadrul 
administraţiei publice locale. 

Activitatea serviciului de urbanism se concretizează în actele şi documentele 
administrative emise, disciplina în construcții precum si prin consultanţa de specialitate în 
probleme de urbanism.  

In anul 2021 au fost eliberate certificate de urbanism si autorizatii de 
construire/desfiintare locuinte, reparatii, bransamente, dupa cum urmeaza: 
 
 1.  TOTAL CERTIFICATE DE URBANISM                       =     132  
............................................................................................................................................... 
TOTAL  AUTORIZATII  DE  CONSTRUIRE/DESFIINTARE  = 55 
din care: 
- CONSTRUIRE LOCUINTE      =   14  
- REABILITARE STRĂZI                                                   =     2 
- CONSTRUIRE ANEXE  GOSPODARESTI    =     1 
- MODIFICARE TEMA                    =     0                                                                                                       
- EXTINDERE LUCRARI                 =   13 
- ALTELE (branşamente,  împrejmuiri)                       =   97  
- DEMOLĂRI  CASE  VECHI ŞI ANEXE         =     6  
- RECEPŢII LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  ŞI REGULARIZĂRI DE TAXE =  65 
- CERTIFICATE DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ                                                =  54 
   
……………………………………………………………….………………………… 
 Activitatea Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului 
public și privat, cadastru-agricultură s-a concretizat şi în încheierea unor contracte noi sau a 
actelor adiţionale pentru închirierea şi concesiunea imobilelor, după cum urmează:  
 -   93  terenuri închiriate pentru agricultura; 

-  169  terenuri închiriate ( curţi+construcţii, garaje); 
         -    10  spaţii comerciale închiriate în incinta Pieţii agroalimentare; 

-  4 spaţii închiriate cu destinaţia cabinete medicale ; 
-    10 spatii concesionate cu destinaţia cabinete medicale; 
-  43 concesionari terenuri; 
-   4 contracte de administrare şcoli; 
-    6 contracte de comodat; 
- 1 contract comodat cu titlul gratuit. 
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Spațiul locativ al oraşului Tîrgu Ocna este compus din : 
- 16  apartamente preluate de la S.C. EDILITAR  în anul 2005, unde locuiesc 

cetăţeni ai oraşului cu chirie;  
- 6 case unde locuiesc un număr de 16 familii chiriaşe; 
- un bloc de locuinţe unde locuiesc un număr de 33 de familii; 
- un număr de 7 blocuri construite cu fonduri A.N.L. cu un număr de 211 

apartamente ;  
      Conform prevederilor legale oraşul Târgu Ocna este persoană juridică de drept public 
şi deţine patrimoniul format din toate bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului 
public şi privat al acesteia. 
       Bunurile din domeniul public sunt cuprinse în inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al oraşului Târgu Ocna instituit de către Consiliul Local prin H.C.L. nr. 36 
din 26.10.1999, atestat prin Hotărârea de Guvern nr.1347/2001 modificată şi completată 
prin Hotărârea de Guvern nr. 848 din 29 noiembrie 2017, în condiţiile Legii 213/1998 
privind bunurile proprietate publică. 
        În ceea ce priveşte domeniul privat al oraşului Târgu Ocna, acesta este constituit din 
toate bunurile mobile şi imobile care nu fac parte din domeniul public al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale şi care nu aparţin persoanelor fizice sau juridice private. 
       Acestea intră în proprietatea privată prin căile şi mijloacele legale şi sunt supuse 
regimului de drept privat.  
 
              Activitatea de audit public intern la nivelul Primăriei Orașului Târgu Ocna, se 
desfășoară în subordinea directă a primarului orașului Târgu Ocna şi este exercitată ca o 
activitate distinctă şi independentă.  
             Auditorul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern efectuează activităţi de 
audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale 
entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 
economicitate, eficienţă şi eficacitate. Activitatea auditorului intern pe parcursul anului 
2021, s-a desfăşurat ca o activitate funcţional independentă şi obiectivă în cadrul acţiunilor, 
activităţilor şi operaţiilor, s-a axat pe efectuarea unui audit de regularitate.  
            Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul 
Primăriei Orașului Târgu Ocna, inclusiv al serviciilor sau direcţiilor subordonate, cu privire 
la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. 
             În subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Primăriei Orașului Târgu Ocna se 
regăsesc un număr total de 7 unități:  Centrul Balnear Parc Măgura, Școala Gimnazială nr.1, 
Școala Gimnazială nr.2, Colegiul Național Costache Negri, Liceul Tehnologic, Compania 
de Utilități Publice Tîrgu Ocna, S.C. Util Conseca S.R.L. Târgu Ocna. Acestea nu au 
organizate structuri de audit intern, auditarea activității acestora fiind exercitată de către 
compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Târgu Ocna. 
 În anul 2021 s-au planificat 4 misiuni complexe de audit public intern de asigurare. 
Domeniile abordate în cadrul misiunilor de asigurare sunt:  domeniul  privind evaluarea 
sistemului de prevenire a corupției în anul 2020,  o misiune în domeniul financiar, o misiune 
privind evaluarea procesului de inventariere anuală și o misiune  de evaluare a activității 
unități subordonate,  Compania de Utilități Publice  SA Târgu Ocna. 
           Măsurile dispuse ca urmare a recomandărilor formulate aferente misiunilor de audit 
derulate pe parcursul anului 2021 s-au concretizat în luarea deciziilor ce au vizat corectarea 
deficienţelor apărute în urma constatărilor prin implicarea directă a persoanelor 
răspunzătoare.  
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           Conducerea a întocmit Planul de acțiune unde au fost consemnate activitățile 
necesare implementării recomandărilor, atribuirea responsabilităților, rezultatele așteptate și 
termenele de realizare. La termenele specificate în Planul de acțiune, conducerea a transmis, 
prin adresă, procedurile și instrumentele utilizate pentru implementarea recomandărilor. 
           Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la 
recomandările formulate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare 
anterioare și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi modului de 
implementare. În acest context, în cursul anului 2021 au fost urmărite un număr de 15 
recomandări, cu următoarele rezultate: 

 8 recomandări implementate, din care: 
-  2 recomandări implementate în termenul stabilit; 
- 6 recomandări cu termenul de implementare depășit.  
 6 recomandări parțial implementate din care: 
- 6 recomandări cu termenul de implementare depășit. 
  1  recomandare neimplementată, din care: 
- 1 recomandare  pentru care termenul de implementare stabilit  a fost depășit; 

          Gradul de realizare a planului de audit public intern a fost de 100%.  
            Alte activităţi desfășurate de compartimentul de audit public intern:  

● Îmbunătățirea Programului de asigurare a calităţii pentru anul 2021;  
● Pregătire profesională, activitate care s-a desfăşurat pe parcursul a 19 de zile;  
● Elaborarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2021 
desfăşurată la nivelul U.A.T.  
● Planificarea activităţii de audit intern.  

          În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se 
realizează multianual, pe o perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea resurselor 
se realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an).          
          La nivelul instituției există întocmit Planul multianual pentru perioada 2021-2023. 
Elaborarea acestuia s-a realizat în baza unui referat justificativ care conţine informaţii 
referitoare la principiile generale aplicabile fundamentării acestuia. Planul anual de audit 
public intern pentru anul 2021 conține informaţii referitoare la structura funcţional-
organizatorică, denumirea domeniilor auditate, tipul misiunii de audit, durata acțiunii de 
auditare, perioada supusă auditării, numărul auditorilor interni alocați și anul auditării. 
Misiunile incluse în plan sunt misiuni de asigurare (regularitate), ponderea acestora fiind de 
100%.  
          Prin implementarea recomandărilor formulate de auditorul intern în urma derulării 
misiunilor de audit pe parcursul anului 2021, s-a reușit creşterea gradului de funcţionalitate 
a domeniilor auditate, eliminându-se disfuncţionalităţile identificate. 

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei orașului Târgu 
Ocna este organizat ca serviciu de categoria V2, format dintr-un număr de 20 de 
persoane, din care 6 angajaţi si 14 voluntari. 
 Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt structuri profesioniste 
capabile să îndeplinească la parametri de calitate atribuţiile în domeniile apărării 
vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor. 
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Importanța acestui serviciu este dată de faptul că el asigură, alături de celelalte 
structuri existente, intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea 
primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor, a bunurilor de orice natură 
periclitate de o situație de urgență, cum ar fi : accidente pe căi rutiere și feroviare, 
inundațiile, cutremurele, alunecările de teren, accidente tehnologice, exploziile, 
efectele negative ale fenomenelor meteorologice ( furtuni, viscole, înzăpeziri, polei, 
ploi torențiale, îngheț, secetă). 

In anul 2021 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi-a organizat, 
planificat şi desfăşurat activitatea pe baza atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin din legi, 
hotărâri ale Guvernului României şi ordine ale Ministerului de Interne. 

În dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă există o autospecială 
de stins incendii tipul MAN- an fabricaţie 2008, achiziţionat prin proiect finanţat prin 
fonduri Phare. 
 În anul 2021, în zona de competenţă a Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al oraşului Târgu Ocna au avut loc 48 de evenimente din care: 16 intervenţii 
la incendii, 12 intervenţii la incendii de vegetație, 3 intervenții la accidente rutiere, 4 
intervenții la inundații, 3 animale salvate, 3 intervenții la copaci căzuți și 7 deblocări 
de uși. De asemenea, în această perioadă s-au curăţat fântânile din cartierele Vâlcele, 
Tisești, Păcuri și Poieni, s-au verificat hidranții de pe raza orașului si s-au sprijinit 
acţiunile de curăţare a canalizărilor, precum şi cele de curăţare a podeţelor din oraşul 
Târgu Ocna. 

 
 
 

 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.  

Cu un efectiv de 3 lucratori (2 pe linie de evidenta persoanelor si 1 pe stare civila) a 
fost deservita populatia orasului statiune Târgu Ocna, precum si comunele Târgu Trotus si 
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Pârgaresti (23.500 locuitori), efectuandu-se  o serie de activitati specifice pentru punerea in 
legalitate a cetatenilor cu acte de stare civila si acte de identitate dupa cum urmeaza:  
Pe linie de evidenta persoanelor : 
 

 
Nr.cr. 

 
ACTIVITATE 

ANUL +/-Fata de 
anul 2019 2019 2021 

1 -persoane luate in evidenta 227 112 -115 
2 -carti de identitate 1972 2345 +372 
3 -carti de identitate provizorii 139 93 -46 
4 -schimbari de domiciliu 460 718 +258 
5 -vize de resedinta 213 256 -43 
6 -persoane verificate in 

evidente 
553 107 -446 

7 -actiuni cu statia mobila 487 54 -433 
   
 Compartimentul Starea civila a desfăsurat întreaga 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, cu modificări si completări. Întreaga activitate concretizată 
în 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 termenelor legale: 
 

 
Nr. 
crt. 

 
ACTIVITATE 

ANUL +/- Fata de 
anul 2019 2019 2021 

1 -casatorii inregistrate 67 60 -7 
2 -decese inregistrate 110 126 +16 
3 - mentiuni operate in acte, 

conform sentintelor si 
certificatelor de divort 

84 84 0 

4 -livrete de familie eliberate 66 58 -8 
5 -certificate de stare civila 

eliberate 
684 596 -88 

6 -transcrieri certificate de stare 
civila din strainatate 

27 36 +9 

7 -rectificari acte de stare civila 3 4 +1 
8 -mentiuni operate pe marginea 

actelor de stare civila 
948 836 -112 

9. -desfacerea casatoriei pe cale 
administrativa  

0 28 +28 

10. -sesizari pentru deschiderea 
procedurii succesorale 
(anexele 23 si 24) 

16 15 -1 

11 -extrase pentru uz oficial  64 91 +27 
12 - dovezi cu mentiuni de pe actele 

de nastere 
31 13 -18 
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 De asemenea în urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele îndrepățite nu 
au fost semnalate deficiențe în activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor si Stare Civilă. 
 
 Preocuparea administratiei publice locale in plan edilitar, administrativ si 
gospodăresc  s-a concretizat în anul 2021 cu sprijinul  Companiei de utilitati publice Târgu 
Ocna S.A, a cărui raport este anexat alăturat si este înregistrat cu nr. 532/17.03.2022. 
          Activitatile de constructii, spatii verzi si ecarisaj sunt efectuate de către Societatea 
SC Util Conseca SRL, structură subordonata Consiliului Local si este detaliată în Raportul 
pentru anul 2021 înregistrat cu nr. 648/16.03.2022, anexat. 

Ordinea si siguranta publica la nivelul orasului Târgu Ocna a fost asigurată pe tot 
parcursul anului 2021 de institutii apartinand Inspectoratului Judetean de Politie si 
Inspectoratului Judetean de Jandarmi.  

Activitatea desfăsurată de POLIŢIA STAŢIUNII TÂRGU OCNA este prezentată în 
anexă la prezentul raport. 

 
In completarea celor mai sus prezentate, ar merita poate amintit faptul că fiecare 

suuces obtinut până în prezent, fie el mai mic sau mai mare, a avut în spate si câteva critici 
mai mult sau mai puțin justificate. In spiritul deschiderii si din dorința de a avea un dialog 
constructiv, mi le-am asumat întrucât doresc să fiu un primar eficient. Pentru mine sunt 
binevenite toate sfaturile, ideile si propunerile dumneavoastră întrucât mă determină să fac 
mai mult pentru comunitate si pentru viitorul copiilor nostri!  
    În anul 2022 dorim să continuăm dezvoltarea şi modernizarea orașului Târgu Ocna 
prin programe şi investiţii în infrastructură, programe educationale, sociale si de mediu. 
     Sunt multe de făcut si îmi doresc ca fiecare cetătean din comunitate să simtă că noi, 
cei din administrația locală suntem aici pentru ei si tot ceea ce facem, facem în beneficiul 
lor! Imi doresc ca implicarea si spiritual civic să existe întrucât doar împreună putem realiza 
un viitor mai bun pentru copiii nostri.  

 
 

PRIMAR, 
CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU 
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