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R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 
ORASUL - TG.OCNA 
P R I M A R 
Nr.  1835  din 07.03.2014 
 
 

R A P O R T 
privind starea generalã economico-socialã si de mediu 

 a orasului Tirgu Ocna pe anul 2013 
 

In conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3), lit. a) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001 - republicata, Primarul orasului Tirgu Ocna  prezinta Raportul privind 
starea general� economico-social� si de mediu a orasului în anul 2013. Prezentul raport 
contine informatii furnizate de structurile de specialitate din cadrul Primariei orasului Tirgu 
Ocna , precum si de cele mai importante institutii publice ale orasului.  

ASPECTE ADMINISTRATIVE: Orasul Tirgu Ocna este situat in partea central 
vestica a Moldovei , in vestul judetului Bacau, pe cursul mijlociu al raului Trotus. Se 
invecineaza cu statiunea turistica Slanic-Moldova (SV) si comunele Dofteana (V), Barsanesti 
(N), Targu Trotus (E), Pargaresti (SE) si Oituz (S). 

 Din punct de vedere 
administrativ localitatea este formata 
din orasul Tirgu Ocna si doua 
localitati componente: Poieni si 
Valcele . In anul 1894 orasului Tirgu 
Ocna i se atribuie statutul de statiune 
balneoclimaterica,  iar din anul 2002, 
orasul este atestat ca statiune turistica 
de interes national. Statutul de statiune 
turistica de interes national a fost 
reconfirmat prin Hotararea 
Guvernului nr. 852/2008. In urma 
Hotararii de Guvern nr. 
1072/11.12.2013 orasul Tg.Ocna a 

obtinut statutul de statiune balneara si balneoclimatica. 
 
Suprafata totala a orasului este de 4.890 ha. 
Din datele oficiale publicate de Institutul National de Statistica , dupa prelucrarea 

datelor inregistrate la  Recensamantul populatiei si locuintelor efectuat in anul 2011 
populatia stabila a localitatii Tirgu Ocna este de 11.300 locuitori. 

 
Si in anul 2013 conducerea administratiei locale a reusit demararea unor proiecte de 

investitii pentru orasul statiune Tirgu Ocna. 
In acest sens, multumim tuturor celor care au sprijinit noile proiecte, celor care au 

venit cu idei constructive pentru orasul Tirgu Ocna, dar si celor care ne-au sesizat problemele 
existente in teritoriu. 
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Interesul nostru este acela de a face din Tirgu Ocna un oras statiune de interes 
national, prin dezvoltarea unor proiecte de modernizare si creare a unor obiective turistice 
care sa atraga cat mai multi vizitatori. 
            Administra�ia publica localã reprezentatã de cele douã autoritã�i: Consiliul local – ca 
autoritate deliberativã �i Institu�ia Primarului – ca autoritate executiva, împreunã cu serviciile 
subordinate desfã�oarã activitã�i în slujba comunitã�ii locale.  În acest sens prezentul raport 
urmãre�te implicarea autoritã�ii administra�iei publice locale în activitatea economicã �i 
socialã a ora�ului în anul 2013 .  

In anul 2013 Consiliul local al orasului Tirgu Ocna s-a intrunit in 12 sedinte ordinare 
si o sedinta extraordinara in cadrul carora au fost  adoptate un numar de 108 de hotarari.      
Toate hotararile au fost inaintate, in conformitate cu prevederile legale, Institutiei Prefectului 
judetului Bacau pentru exercitarea controlului de legalitate . Niciuna dintre aceste hotarari nu 
a fost atacata la instanta de contencios administrativ. 

In relatia cu autoritatea deliberativa activitatea Aparatului de specialitate al Primarului  
se axeaz�, în principal, pe punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.215/2001 – privind 
administra�ia public� local�,cu modificarile si completarile ulterioare, �i anume:  
- asigurarea asistentei de specialitate la sedin�ele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, ori de cate ori a fost necesar; 
- pregatirea sedintelor de plen ale Consiliului Local, sub coordonarea secretarului unitatii 
administrativ teritoriale în sensul  convocarii, întocmirii documentelor prevazute de lege 
(raportul compartimentului de resort si  expunerea de motive a primarului) ; 
- urm�rirea respectarii legalitatii proiectelor de hotarare  inaintate spre dezbatere membrilor 
Consiliului local ; 
- punerea la dispozitia membrilor Consiliului local a tuturor materialelor de sedinta prin 
intermediul sistemului informatic; 
- comunicarea hotararilor adoptate de Consiliul local  Institutiei Prefectului – judetul Bacau, 
in vederea verificarii legalitatii; 
- aducerea la cuno�tinta publica a hotararilor Consiliului Local si a proceselor verbale de 
sedinta prin publicarea lor pe site-ul institutiei. Pentru a respecta principiile transparentei 
decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public ; 
- comunicarea atat din oficiu, cat si la cerere, tuturor persoanelor, autoritatilor si institutiilor 
publice interesate a actelor administrative ale Consiliului local, respectandu-se prevederile 
art. 117, lit. e) din Legea administratiei publice locale; 
- rezolvarea în termenul si cu respectarea prevederilor legale a solicitarilor, sesizarilor si 
reclamatiilor cetatenilor; 
- intocmirea pontajelor lunare pentru sedintele in plen si in comisii ale Consiliului Local si 
comunicarea acestora  Biroului  resurse umane, în vederea efectuarii demersurilor necesare 
platii indemnizatiilor de sedinta pentru consilieri.   
   Sedintele Consiliului local , atat cele de plen cat si cele de comisie s-au desfasurat cu 
respectarea procedurilor prev�zute de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicat�, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, precum si de Regulamentul de 
organizare si functionare a Consiliului local Tirgu Ocna. In cadrul acestor sedinte au fost 
formulate  întrebari si interpelari, argumente si amendamente în legatura cu proiectele supuse 
dezbaterii, precum si exercitarea votului în cunostinta de cauza.  
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 Principalele hotarari adoptate de catre Consiliul local in anul 2013 sunt :  

- desemnarea lunara a presedintelui de sedinta ; 

- aprobarea bugetul local si bugetul activitatilor autofinantate in anul 2013 si rectificari de 
buget; 
- aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual si trimestrial ; 
- aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 conform HG 1309/2012 si 
OG8/2013, iar in luna decembrie aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014; 
- aprobarea unui imprumut conf. O.U.G. 3/2013 pentru reducerea unor arierate din economie; 
- aprobarea cotizatiilor lunare la patrimoniul ADIB si ADIS; 
- aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si 
particular de pe raza administrativ teritoriala Tirgu Ocna, pentru anul scolar 2013-2014, pe 
baza avizului conform al Inspectoratul scolar judetean Bacau;  
- aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic – scoli ( 2013-2014); 
-desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tirgu Ocna in Consiliile de administratie ale 
unitatilor de invatamant; 
- aprobarea costurilor anuale pentru intretinerea copilului/tanarului  si persoanei adulte cu 
handicap aflati in centre de protectie de tip rezidential; 
-  aprobarea Planului de lucrari de interes local ce urmeaza sa fie prestate in anul 2013 de 
catre beneficiarii de ajutor social , in baza Legii nr. 416/2001; 
- aprobarea listei de prioritati la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL , potrivit 
punctajului stabilit in baza criteriilor de ierarhizare; 
-aprobarea concesionarii unor suprafete de teren; 
 - imputernicirea primarului in vederea identificarii solutiilor pentru rezolvarea situatiei 
locative a unor persoane defavorizate din orasul Tg. Ocna, demararea procedurilor pentru 
vanzarea unor terenuri din domeniul privat al orasului; 
-transmiterea cu titlu gratuit a unor suprafete de teren catre SNTGN Transgaz; 
-exprimarea acordului Consiliului local de schimbare destinatie a fostei gradinite Vilcele; 
-completarea inventarului domeniului privat al orasului Tg. Ocna; 
-contract de asociere intre jud. Bacau si orasul Tg. Ocna pentru „Reabilitare si modernizare 
DJ 116(str. Galean); 
-aprobarea completarii si modificarii nomenclatorului stradal; 
-aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru imobilul situat in str. Vasile Alecsandri, 
in vederea vanzarii; 
-aprobarea contractului de delegare prin incredintare directa a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a orasului Tg Ocna catre SC CUPT SA; 
-aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a cainilor fara stapan; 
-delegarea prin incredintare directa a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan de 
catre SC CUPT SA. 
-retragerea Titlului de „cetatean de onoare” –acordat post mortem lui Valeriu Gafencu; 
-aprobarea organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului; 
-aprobarea regulamentului S.P.C.L.E.P.; 
-incetarea dreptului de consilier al d-lui Rusu Mihai si al d-lui Danila Florin ; 
- validarea mandatului de consilier al d-lui Lupascu Nicolae ; 
- aprobarea organizarii manifestarilor cultural artistice „Zilele orasului Tirgu Ocna”; 
-inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 20 mp situata in interiorul C.T. din Tg.Ocna, 
str. C. Negri, bl A7; 
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-aprobarea prelungirii valabilitatii PUG  si al Regulamentului local de urbanism; 
-aprobarea programului de realizare a schimbului de experienta intre administratia locala 
Tirgu Ocna si Societatea Romana Natinala Culturala Belgorad – Odessa – Rep.Modova si 
orasul Avangard –Rep. Ucraina; 

 
 
In domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2013 au fost emise 

un numar de 694 dispozitii . Principalele domenii de activitate vizate în elaborarea acestor 
acte administrative au fost: asistenta sociala si protectia persoanelor defavorizate,  probleme 
de gospodarie comunala, buget, urbanism si amenajarea teritoriului. 

 
În anul 2013 activitatea Aparatului de specialitate  al primarului si a serviciilor 

subordonate Consiliului local s-a desfasurat în baza cadrului legal oferit de legislatia în 
domeniu.  

Activitatea Biroului de resurse umane, salarizare, managementul calitatii, 
tehnologia informatiei, sanatate si securitate in munca, informarea cetateanului - relatii 
cu publicul s-a materializat în aplicarea actelor normative în vigoare referitoare la 
recrutarea, angajarea, încetarea raporturilor de serviciu/contractelor de munca,  evaluarea 
personalului si achitarea drepturilor de personal.  
     În anul 2013 structura organizatoricã a Aparatului de specialitate al Primarului si a 
serviciilor subordonate Consiliului local a  suferit fata de anul 2012  modificari impuse de 
reorganizarea activitatilor compartimentelor functionale ale institutiei, in luna iunie 2013, 
prin HCL nr.44/2013 si in luna iulie 2013, modificari stabilite de prevederile OUG 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcionalitii administraiei 
publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile 
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor  
( aprobat prin HCL nr.74/2013). 
     S-a modificat calitatea a doua functii contractuale prin transformarea acestora in functii 
publice, deoarece activitatea desfasurata, prin atributiile avute, presupun prerogative de 
functie publica in procent de peste 70% , cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat 
�i în fondurile bugetare anuale alocate. 
     Au fost demarate procedurile legale ocuparii prin transfer a doua functii publice vacante, 
una in cadrul Serviciului Administratie publica locala, autoritate tutelara, protectie sociala 
si una in cadrul Biroului Resurse Umane, salarizare, managementul calitatii, tehnologia 
informatiei, sanatate si securitate in munca, informarea cetateanului - relatii cu publicul . 
     Pentru toate modificarile structurii organizatorice s-au facut demersurile necesare 
solicitarii si obtinerii avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti. 
     S-au intocmit materialele necesare aprobarii prin hotarare a Consiliului Local a statului de 
functii pentru anul scolar 2013 – 2014 pentru personalul nedidactic din institutiile de 
invatamant aflate sub autoritatea Consiliului Local al orasului Tg.Ocna. 
     In anul 2013 a avut loc incetarea raportului de serviciu, a secretarului orasului Tg.Ocna  
( pensionare), a unui consilier juridic ( transfer), precum si incetarea contractului de munca a 
unui conducator auto PSI din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 
     Pentru ca Serviciul Public Voluntar sa nu lucreze cu deficit de personal, s-a procedat la 
ocuparea prin concurs a unui post de conducator auto, in conformitate cu prevederile art.5 
alin (1) din OUG nr.77 /2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea func�ionalitii 
administra�iei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si 
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autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor. 
     A avut loc deasemenea un examen de promovare internã  din gradul de inspector debutant 
în gradul de inspector de specialitate gr.II  pentru func�ia contractualã temporar ocupatã din 
cadrul Compartimentului Inspec�ie comercialã, mediu, autorizãri transport persoane. 

Prin specificul activitatii, Biroul resurse umane a alocat un timp insemnat relatiilor cu 
publicul si in special cu angajatii institutiei, înregistrandu-se un numar mare de solicitari 
privind eliberarea de adeverinte de venit si copii dupa documente din dosarele personale 
necesare la diferite institutii de creditare, eliberarea adeverintelor prin care se atesta virarea 
contributiilor lunare pentru asigurarile sociale de sanatate in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii, completarea dosarelor personale, 
acordarea deducerilor suplimentare la calculul impozitului pe salarii, acordarea concediilor 
de odihna, a concediilor medicale si a recuperãrilor provenite din efectuarea orelor 
suplimentare, intocmirea si eliberarea declaratiilor fiscale pentru veniturile realizate anul 
2012. 
      In anul 2013 activitatea biroului s-a materializat si prin: 
- intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii institutiei pe baza foilor colective de 
prezenta; Conform actelor normative in vigoare finantarea cheltuielilor cu salariile 
asistentilor medicali s-a facut în cursul anului de catre Ministerul sanatatii in baza 
solicitarilor lunare cãtre Direc�ia de Sãnãtate Publicã Bacãu intocmite de Biroul resurse 
Umane , conform foilor de pontaj; 
- actualizarea Registrului general de evidenta a salariatilor – REVISAL in baza Hotararii 
Guvernului nr. 500/2011; 
- actualizarea bazei de date privind evidenta functiei publice si a functionarilor publici si 
comunicarea Agentiei Nationale a functionarilor publici, in baza Legii nr. 188/1999 privind 
statutul func�ionarilor publici– republicata; 
-  evaluarea performan�elor profesionale ale func�ionarilor publici pentru anul 2012; 
- intocmirea situatiilor statistice lunare, semestriale si anuale solicitate de Directia Judeteana 
de Statistica Bacau; 
- completarea �i transmiterea statisticii ,, Date informative privind fondul de salarii �i situa�ia 
posturilor ocupate �i vacante” semestrial, în conformitate cu prevederile Hotãrârii nr. 
186/1995 privind constituirea sistemului informa�ional referitor la situa�ia numericã a 
personalului din institu�iile publice – republicatã, cãtre Direc�ia Generalã a Finan�elor 
Publice Bacau; 
- intocmirea declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe 
venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate �i transmiterea lunar, cãtre Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala; 
- intocmirea actelor administrative (dispozitii) si a rapoartelor de specialitate si a proiectelor 
de hotarare din sfera de competenta ; 
 In conformitate cu prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind 
asigurarea fun�ionalitã�ii administra�iei publice locale, a numãrului de posturi �i reducerea 
cheltuielilor la institu�iile �i autoritã�ile si ale Ordinului nr. 1454 din 29 august 2013 privind 
stabilirea procedurilor de elaborare, avizare �i transmitere a solicitãrilor de ocupare a 
posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administra�iei publice locale s-a 
demarat procedura ob�inerii avizului favorabil al Guvernului, prin notã ini�iatã de Ministerul 
Dezvoltãrii Regionale �i Administra�iei Publice �i Ministerul Finan�elor Publice, pe baza 
solicitãrilor justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, in vederea 
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ocuparii posturilor vacante prin concurs/examen,  cu condi�ia încadrãrii în plafonul 
cheltuielilor de personal �i al cheltuielilor de personal aprobate prin buget.  
     Ca si in cursul anului 2012, �i în cursul anului 2013, in perioada estivalã (iunie-
septembrie 2013) activitatea de exploatare a Centrului Balnear „Parc Magura” a fost 
asigurata de catre personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si din cadrul 
serviciilor si compartimentelor subordonate Consiliului local prin delegarea sarcinilor, 
realizandu-se astfel o economie la bugetul local. 
 

Compartimentul Informarea cetateanului – relatii cu publicul functioneaza, ca 
structura a Biroului resurse umane,  in baza prevederilor legale oferite de Legea 544/ 2001 – 
privind liberul acces la informatiile de interes public , Legea nr. 52/2003 – privind 
transparenta decizionala in administratia publica si a O.G. nr. 27/2002 privind solutionarea 
petitiilor, cu un numar de 3 functionari publici. In anul 2013 acestui compartiment i s-au 
adresat personal sau prin intermediul postei electronice un numar mare de cetateni care au  
solicitat diverse informatii din sfera de competenta a administratiei publice. Acestia au fost 
indrumati spre structurile functionale din cadrul institutiei in vederea rezolvarii problemelor 
cu care se confrunta sau au primit un raspuns in termenul prevazut de lege. 

Activitatea acestui compartiment se reflecta  in activitatea Registraturii generale, unde 
in anul 2013 au fost inregistrate un numar total de  9069 cereri, adrese, petitii, oferte, etc 
astfel : 

- 5.200 cereri adresate de catre cetateni ,  
- 2.150 adrese primite de la alte institutii; 
- 1.719 oferte, contracte , licitatii , etc. 
    Aproximativ 90 %  din acestea au fost de competenta autoritatii publice si au fost  

solutionate, celelalte au fost  redirectionate catre autoritatile si institutiile abilitate  . 
 Au fost intocmite si publicate pe pagina de web a institutiei Rapoartele de evaluare ale 
implementarii Legii 544/2001 si Legii 52/2003. 

           Dac� ne referim strict la programul s�pt�mânal de audien�e, 437 de cet��eni au intrat în 
leg�tur� direct� cu Primarul orasului, dar cumulat cu întâlnirile din afara programului 
s�pt�mânal stabilit, pe parcursul anului 2013 au avut loc peste 1700 de dialoguri cu cetatenii, 
reprezentan�i ai societ��ii civile, ai asocia�iilor profesionale, culturale, sportive, religioase, cu 
reprezentan�i din mediul de afaceri local, na�ional �i interna�ional, cu delega�i ai diverselor 
institu�ii de interes pentru administra�ia local�.  
 Primarul orasului impreuna cu functionarii din cadrul institutiei au organizat si 
numeroase intalniri  cu cetatenii orasului, reprezentantii societatii civile, ai mediului de 
afaceri , reprezentanti ai presei locale si nationale, cu delegati ai diverselor institutii de 
interes pentru administratia locala (invatamant, medicina,etc.). Aceste intalniri au avut ca 
obiect principal dezbaterea unor teme de interes local cum ar fi invatamantul, sanatatea, 
transportul de persoane, asigurarea serviciilor publice furnizate cetatenilor ( apa, canalizare, 
salubrizarea localitatii, ajutoare sociale ) dezvoltarea si promovarea turismului local, ordinea 
publica si siguranta cetatenilor , prevenirea si combaterea savarsirii faptelor antisociale . 
Toate aceste intalniri de lucru au contribuit la stabilirea nevoilor  reale ale comunitatii dar si 
la luarea deciziilor in sensul rezolvarii acestor probleme. 
 Arhiva institutiei a fost gestionata prin activitatea unui functionar public care a dus la 
indeplinire atributiile de grupare a documentelor pe baza Nomenclatorului de arhivare avizat 
de Directia judeteana a Arhivelor Nationale. In anul 2013 au fost  intocmite si eliberate in 
termenul legal peste 40 de adeverinte de salariat care atesta vechimea in munca, sporurile 
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salariale cu caracter permanent si alte drepturi, extrase din documentele existente in arhiva 
institutiei. Au fost eliberate peste 45 de copii si extrase dupa documentele create si detinute 
in arhiva institutiei.  S-au preluat de la compartimentele de specialitate din cadrul institutiei 
pe baza de proces verbal de predare – primire un numar de 920 unitati arhivistice  care au 
fost arhivate cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 – a Arhivelor Nationale. A fost 
aprobat de catre Arhivele Nationale, noul Nomenclator arhivistic, cu aplicabilitate incepand 
cu anul 2014. 
  
         În cursul anului 2013 reprezentarea intereselor unitatii administrativ teritoriale in 
justitie s-a realizat in conformitate cu prevederile art. 21, alin. 2) si 3) prin imputernicirea 
persoanelor cu studii juridice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului sau a unor 
cabinete de avocatura dupã cum urmeaza :  

Pe rolul instantelor judecatoresti au fost inregistrate un numar de  54 de actiuni care 
au avut ca obiect  : 

- cazul „Ciuciu George” 
- cazul „Lavy Beny” 
- contestatie la executare; 
- recuperare creante + evacuare (ANL si CASA BLANCA)+ angajamente de plata 

nerespectate; 
-drepturi banesti invatamant; 
- modificare/rectificare TP; 
- rezilirere contract, prestari servicii, plata debite, constatare drept de proprietate, 

uzucapiune, Legea 10/2001. 
       Dintre acestea, cu o complexitate importanta raman in continuare dosarele „cazul 
Ciuciu”, care se afla pe rolul instantelor judecatoresti din Brasov (revizuire - cai 
extraordinare), Tg. Mures (revizuire si contestatie in anulare - cai extraordinare), Intorsura 
Buzaului (stabilirea valorii lucrului - recurs), precum si dosarele „cazul Lavy Beny” 
(solicitare despagubiri pentru lipsa folosinta teren situat pe raza administrativa a orasului 
Tirgu Ocna – in prezent suspendat pana la solutionarea dosarului ce are ca obiect anulare TP) 

În cursul anului 2013 au fost finalizate un nr. de 71 de dosare ce au avut ca obiect: 
constatatarea dreptului de proprietate, modificare/rectificare titluri de proprietate, recuperare 
creante fiscale, recuperare debite (chirie + intretinere ANL etc.), prin intocmirea de catre  
Compartimentul juridic a referatelor de finalizare a litigiului cu recomandari catre structurile 
functionale ale institutiei (compartiment agricol, serviciul buget-contabilitate) pentru ducerea 
la indeplinire a sentintelor judecatoresti definitive si irevocabile.  

Un numar de 41 de dosare au fost inaintate executorului judecatoresc  demarându-se 
procedurile specifice de executare silit� impotriva debitorilor care nu au executat de buna 
voie sentintele judecatoresti. 

In cursul anului 2013 Compartimentului juridic  i-au fost repartizate spre solutionare 
adrese si petitii din sfera de competenta depuse de persoane fizice si juridice. S-au intocmit 
documentatiile necesare înscrierii la masa credal� debitori  aflati în procedura insolven�ei, 
precum si pentru înscrierea la realizarea sumelor din vânzarea bunurilor debitorilor. Au fost 
întocmite dosarele de executare silit� cu actele doveditoare �i s-au formulat cereri de 
încuviin�are a execut�rii silite c�tre executorul judec�toresc.  

În cadrul activit��ii desf��urate prin Compartimentului juridic s-a observat  o 
con�tientizare a gravit��ii situa�iei debitorilor care au fost soma�i sau ac�iona�i în instan��, 
ace�tia manifestând interes pentru achitarea debitelor �i rezolvarea situa�iei în care se afl�. 
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Obiectivul principal al activitatii de  asistenta sociala il  constituie realizarea 

ansamblului de masuri, programe, servicii specializate pentru protejarea persoanelor, 
grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care din cauza 
unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au 
posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viata.  
Avand in vedere ca, potrivit statisticilor comunicate de Agentia judeteana pentru ocuparea 
fortei de munca Bacau , la nivelul orasului Tirgu Ocna au fost inregistrati un numar de 365 
someri din care 216 barbati si 149 femei, preocuparea administratiei locale a fost in anul 
2012 si continua si in anul 2013 de a identifica solutiile optime pentru crearea locurilor de 
munca si indrumarea cetatenilor care sunt in cautarea unui loc de munca spre cursuri de 
calificare si recalificareprofesionala in domenii de interes pentru localitate. Din pacate, doar 
un numar de 7 persoane au urmat cursurile de formare profesionala organizate cu sprijinul 
A.J.O.F.M. Bacau, in meserii precum instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, contabil 
si bucatar. 

Activitatea Serviciului administratie publica locala, autoritate tutelara si  
protectie sociala din cadrul Aparatului de specialitate al primarului s-a materializat in anul 
2013 prin implementarea prevederilor urmatoarelor acte normative: 

1.Legea 416/2001 privind venitul minim garantat – 250 de dosare : 
-    consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de ajutor social ; 
- anchete sociale din 6 in 6 luni sau de cate ori este nevoie, la familiile vulnerabile sau 

aflate într-o situa�ie de risc, care se încadreaz� la ajutorul social; 
- emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare/incetare a ajutorului social; 
- eviden�a faptic�  la zi a dosarelor privind ajutorul social; 
- planificarea zilelor de munca pentru persoanele inscrise la ajutorul social; 
- transmiterea lunara a documentelor in ceea ce priveste stabilirea / modificarea / incetarea 

dosarelor de ajutor social catre AJPS Bacau; 
- eliberarea de adeverinte la solicitarea beneficiarilor de ajutor social. 
 

2.Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei – 160 de dosare: 
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de alocatie pentru sustinerea 
familiei; 
-anchete sociale din 6 in 6 luni sau de cate ori este nevoie  
-emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare/incetare a alocatiei pentru sustinerea familiei; 
- eviden�a faptic�  la zi a dosarelor; 
- transmiterea lunara a documentelor in ceea ce priveste stabilirea/modificarea/incetarea 
dosarelor catre AJPS Bacau; 
 

3. O.U 70/2011 privind masurile de protectie sociala in sezonul rece; 
 - consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor pentru acordarea ajutorului de 
incalzire; 
- primirea documentatiei pentru stabilirea ajutorului de incalzire a locuintei                 
(aprox.1000); 
-emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare / incetare a ajutorului de incalzire; 
-intocmirea de anchete sociale (pentru 60% din cereri ) pentru verificarea componentei 
familiei, a veniturilor si bunurilor declarate de catre beneficiar; 
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- transmiterea lunara a situatiei privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintei catre AJPS Bacau; 
 

4.Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap republicata in 2008; 
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de handicap; 
- întocmirea dosarelor pentru adultii si minori cu deficien�e in vederea încadrarii acestora 
într-o categorie de persoane cu handicap; 
- evidenta personelor cu handicap (aproximativ 350);  
- eviden�a asisten�ilor personali �i a persoanelor cu handicap care beneficiaz� de 
indemniza�ie; 
- emiterea dispozitiilor de stabilire a indemnizatiei de insotitor; 
-întocmirea dosarelor pentru internarea persoanelor cu handicap in centre de specialitate; 
- monitorizarea persoanelor cu handicap institutionalizate; 
- anchete sociale privind persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca; 
-stabilirea costurilor pentru minorii si persoanele adulte cu handicap institutionalizati.  
 

5. Legea 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice: 
- identificarea, informarea si intocmirea documentatiei pentru internarea nevoluntara intr-un 
centru de specialitate si obligarea la tratament medical pe perioada nedeterminata;  
- intocmirea anchetei sociale catre judecatorie privind internarea medicala obligatorie. 
 

6.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; (200 
anchete) 
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de plasament; 
- intocmirea documentatiei pentru instituirea m�surii de plasament a copiilor abandona�i sau 
afla�i în situa�ii de risc, la familia l�rgit� (gradul IV inclusiv), asisten�i maternali sau institu�ii 
de ocrotire special� de tip reziden�ial; 
- întocmirea rapoartelor de evaluare a familiilor c�rora le-a fost dat în plasament copii �i face 
propuneri pentru men�inerea m�surii de ocrotire sau reintegrarea în familia biologic�; 
- efectuarea ac�iunilor de control, vizite, anchete sociale �i alte ac�iuni organizate pe linie de 
autoritate tutelar� �i asisten�� social� �i întocmirea dosarelor de curatel� pentru minorii lipsi�i 
de ocrotire, sau persoane majore lipsite de capacitatea de exercitiu; 
- monitorizarea, sprijinirea si consilierea familiilor a caror copii se afla in situatii de risc; 
- stabilirea costurilor pentru minorii aflati in plasament in institutii si la asistenti maternali 
profesionisti; 
- intocmirea anchetei sociale in vederea obtinerii burselor sociale si ,,bani de liceu” (100  de 
anchete sociale); 
- participarea, întocmirea �i r�spunderea pentru corectitudinea datelor, prezentate în 
anchetele sociale, efectuate la solicitarea, instan�elor judec�tore�ti, poli�ie sau alte institu�ii 
ale statului( guvernamentale sau neguvernamentale); 
- colaborarea cu scolile in vederea identificarii copiilor a caror parinti sunt plecati la munca 
in strainatate; 
-intocmeste rapoarte de evaluare initiala a copiilor a caror parinti sunt plecati la munca in 
strainatate; 
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- intocmirea planului strategic privind evidenta si monitorizarea copiilor a caror parinti sunt 
plecati la munca in strainatate in vederea reducerii  efectelor negative datorate lipsei 
temporare a acestora cât �i interven�ia pentru cazurile care necesit� acest lucru; 
- monitorizarea copiilor care se afla in situatie de risc din 3 in 3 luni; 
-intocmirea anchetei sociale pentru inregistrarea tardiva a nasterii. 
 

7. Legea 63/1991 privind alocatiile de stat si OUG 111/2010 privind concediul si 
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (180 de dosare pe an): 

- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de alocatie de stat si indemizatie 
pentru cresterea copiilor; 

- transmiterea lunara a dosarelor de alocatie si indemnizatie catre AJPS Bacau. 
 

8. Legea 321/2001 referitoare la acordarea gratuita de lapte praf: 
- intocmirea borderoului cu persoanele care beneficiaza de lapte praf gratuit si transmiterea 

acestuia catre DSP Bacau. 
- ridicarea laptelui praf de la DSP Bacau si distribuirea acestora catre beneficiari. 
 

9.Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata in anul 
2007; 

-   consultanta si întocmirea dosarelor necesare intern�rii în c�mine de batrani; 
- reprezentarea batranilor in fata notarului public pentru intocmirea actelor de cumparare, 

donare si schimb; 
- întocmirea dosarelor de curatel� pentru persoanele varstnice  lipsite de discernamant; 
- identificarea si sprijinirea persoanelor varstnice aflate in dificultate. 
 

10.Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; 
- identificarea si sprijinirea persoanelor si familiilor vulnerabile aflate in situatie de risc; 
- propunerea acordarii ajutoarelor materiale, financiare si de urgenta persoanelor si familiilor 

vulnerabile; 
-  consilierea si reintegrarea in societate a familiilor de rromi; 
- intocmirea anchetelor sociale in vederea acordarii sau neacordarii locuintelor sociale; 
- intocmirea anchetelor sociale privind stabilirea tarifului social la energia electrica; 
- consilierea si sprijinirea persoanelor cu diferite adictii, respectiv consum de alcool, droguri, 

alte substante toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor 
private de libertate, persoanelor sanctionate cu masura educativa sau pedeapsa neprivativa de 
libertate aflate in supravegherea serviciilor de probatiune, persoanelor cu afectiuni psihice, 
persoanelor din comunitati izolate, somerilor de lunga durata, precum si servicii sociale de 
suport pentru apartinatorii beneficiarilor. 

 
11.Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie (5familii): 

- identificarea, sprijinirea si consilierea victimelor violentei in familie. 
 

12.Legea 152/1998 privind înfiin�area Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e  (120 de 
dosare); 

- consultanta in vederea intocmirii dosarelor de ANL; 
- intocmirea anchetelor sociale; 
-stabilirea punctajului pentru repartizarea unei locuinte ANL; 
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- evidenta dosarelor ANL. 
 
13. HG 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare (1600 

beneficiari): 
- initierea campaniei de informare a beneficiarilor; 
- intocmirea listelor cu persoanele beneficiare de ajutor social; 
- distribuirea alimentelor pe baza listelor primite de la CJ. 

 
Potrivit H.G. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care 

provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România si atributiile institutiilor implicate în planul european, au fost 
distribuite catre 1.600 beneficiari – ( someri , persoane cu handicap, pensionari cu un venit 
mai mic de 400 lei/familie, persoane inscrise la ajutorul social) 24530 faina, 13360 kg. malai, 
1100 kg. paste fainoase, 8270 kg. ulei, 2040 rosii in bulion, 1190 kg. zacusca, 1690 kg. 
conserva de porc, 8346 kg. zahar, 450 kg. miere.  

 
Starea economica si sociala a unei localitati este determinata in primul rand de 

activitatea agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul sau. In anul 2012 
au fost in evidenta Registrului comertului un numar de 511 operatori economici din care: 
-  318 societati comerciale; 
- 172 intreprinderi familiale, intreprinderi individuale si persoane fizice autorizate ;              
-   25 liber profesionisti; 
-   6 organizatii neguvernamentale; 
 

La nivelul orasului Tg. Ocna, activitatea de comert reprezinta activitatea 
predominanta desfasurata de operatorii economici. Alte activitati care s-au desfasurat au fost: 
valorificarea resurselor locale, exploatarea si prelucrarea sarii, realizarea produselor din 
lemn, activitatea de turism , constructii , transport si prestari servicii efectuate de operatori 
economici sau liber profesionisti. Pentru desfasurarea activitatilor economice , prestarea 
serviciilor si exercitarea unei profesii au fost eliberate un numar de 361 autorizatii de 
functionare si profil de activitate. In anul 2013 un numar de 11 operatori economici si-au 
incetat activitatea . Au fost inregistrati un numar de 10 operatori nou infiintati din care : 4 
societati comerciale si 6 II, IF si PFA. 
 Activitatea Compartimentului transport persoane s-a materializat prin 
întocmirea referatelor de specialitate privind activitatea de transport, între�inerea �i repararea 
mijloacelor de transport  din parcul auto al Prim�riei ora�ului Tîrgu Ocna. Activitatea de 
transport marfuri si persoane in regim de taxi s-a efectuat cu 10 operatori autorizati, 3 dintre 
acestia fiind nou autorizati in anul 2013. 
 A fost asigurat transportul zilnic al elevilor cu un numar de 2 operatori autorizati , 
cu un numar de 9 microbuze si 1 autocar. Elevii au fost transportati zilnic pe traseul dus-
intors intre statiile de la locul de domiciliu si unitatea de invatamant de pe raza ora�ului 
Tîrgu Ocna in care isi desfasoara cursurile, dar si ocazional , în afara localit��ii pentru 
participarea la proiecte scolare si extrascolare prevazute in calendarul unitatilor de 
invatamant (olimpiade �colare, concursuri sportive,  excursii) . 
 Au fost eliberate caietele de sarcini ale licen�elor de traseu pentru rutele:  Tîrgu 
Ocna -  Vîlcele, Tîrgu Ocna – Vii�oara, Tîrgu Ocna – Poieni. 
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 Compartimentul mediu a functionat in anul 2013 conform legislatiei  in domeniul 
protectiei mediului, a legii apelor si a celorlalte acte normative . Pe baza acestor reglementari 
legale s-au întocmit referate de specialitate în domeniul protec�iei mediului, note de 
constatare si procese verbale de constatare în urma reclama�iilor înregistrate la Prim�ria Tg. 
Ocna. Au fost trimise adrese (soma�ii) cet��enilor ora�ului Tg. Ocna în vederea respect�rii 
prevederilor H.C.L. nr. 44/2009. 
 Au fost întocmite planuri de lucr�ri pentru efectuarea cur��eniei de prim�var� cu 
echipe formate din beneficiari ai Legii 416/2001 si de igienizare a albiilor râurilor �i 
pâraielor de pe raza localit��ii Tîrgu Ocna. 
            Împreun� cu elevii colegiului au fost realizate activit��i ECO (igienizare).  

       S-a întocmit planul de ac�iuni pentru S�pt�mâna Mobilit��ii Europene (16-22 
septembrie 2013).  

S-a realizat o campanie de reciclare a DEEE-urilor cu denumirea „Locul de�eurilor 
nu e în cas�”, in cadrul careia au fost colectate 5 tone DEEE-uri. 

 
Programul campaniei: 

 
� 06 aprilie 2013 si 05 august 2013, orele 09.00-16.00 – colectare DEEE-uri (de�euri 

din echipamente electrice �i electronice) – locuitorii au depus de�eurile de tip DEEE 
la punctul de colectare amenajat în pia�eta Prim�riei. Fiecare deponent a putut 
participa la tombola cu premii, constand in aspiratoare, fier de calcat, mixere. 

 
 
Proiectul „Let`s Do It, România!” s-a repetat anul acesta printr-o nou� ac�iune de 

voluntariat cu motto-ul „Cur��enie în toat� �ara. Într-o singur� zi. În 28 septembrie!”. 
Misiunea proiectului a constat în convingerea �i mobilizarea cet��enilor �i autorit��ilor s� ia 
parte la cea mai mare ini�iativ� de cur��are a României de gunoaie. Unul dintre obiectivele 
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proiectului a fost acela de con�tientizare a cet��enilor cu privire la importan�a conserv�rii 
mediului înconjur�tor �i adopt�rii unui comportament responsabil în rela�ia cu natura. 

Prim�ria ora�ului Tîrgu Ocna a semnat conven�ia de participare la proiectul na�ional 
“Let’s Do It România!” �i a f�cut propunerea implic�rii unit��ilor de înv���mânt din 
localitate s� sprijine aceast� campanie de cur��enie na�ional�. 

Zonele stabilite pentru ecologizare au fost: 
o Pârâul Vâlcica (de la confluen�a cu râul Trotu� pân� la pod Salina) 
o Râul Sl�nic (de la confluen�a cu râul Trotu� pân� la pod Parc M�gura) 
o Râul Trotu� – Pod R�ducanu 
o Râul Trotu� – cartier T�b�cari (zona blocurilor). 

 
Nr. 

crt. 
Activitate Informa�ii relevante 

1. 

Institu�iilor implicate în 

organizarea ac�iunii din   

septembrie 2013 

Prim�ria ora�ului Tîrgu Ocna 

Colegiul Na�ional „C. Negri” 

Clubul copiilor Tîrgu Ocna 

�coala nr. 1 

�coala nr. 2 

�coala nr. 3 

Centrul de reeducare Tîrgu Ocna 

Postul de Jandarmi Tg.Ocna 

2. 
Num�rul de voluntari implica�i în 

ziua de  septembrie 2013 
150 

3. 

Cantitatea de de�euri colectat� 

(în kg, sau num�r saci, defalca�i 

pe tip saci) 

180 saci de 120 l 

4. 

S-a realizat  colectare selectiv�,  

pe tipuri de de�euri (plastic, 

PET-uri, metale : doze aluminiu) 

PET – 80 saci 

Plastic – 20 saci 

Metal (doze aluminiu)- 10 saci 

De�euri nereciclabile – 70 saci 

5. Destina�ia de�eurilor 
De�eurile au fost predate operatorului din ora�ul 

Tîrgu Ocna – S.C. CUPT S.A. 

 
 
 Compartimentul securitate si sanatate in munca a functionat prin delegarea 
sarcinilor de serviciu specifice  si a constat in :  
 - incheierea contractelor de prest�ri servicii cu un cabinet de medicina muncii; 
 -întocmirea de  referate de specialitate (achizi�ie materiale igienico-sanitare, 
echipamente de lucru); 
 - intocmirea documentatiilor cu caracter de informare si instruire a angajatilor; 
 - instruirile periodice pentru angaja�ii institutiei; 
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 -realizarea controlului periodic al angajatilor primariei de catre medicul specialist 
de medicina muncii; 
 - a fost reinnoit Comitetul de securitate �i s�n�tate în munc�. 
 

Analizand starea economico-sociala a localitatii un punct important il constituie 
aprobarea de catre Consiliul local a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013. 
Aprobarea bugetului local pe anul 2013 s-a realizat prin Hotararea Consiliului local nr. 17 
din 28.03.2013.  

Bugetul local – 2013 a fost:   
� la venituri in suma 15.855.578 lei , din care : 

-  3.690.744 lei - venituri proprii ; 
-  4.188.984 lei – cote �i sume defalcate din impozitul pe venit ; 
-  7.818.422 lei - sume defalcate din TVA pentru bugetele locale ; 
-     122.842 lei – subven�ii de la bugetul de stat ; 

 -       34.586 lei – dona�ii �i sponsorizãri, 
� la cheltuieli în sum� de 16.375.295 lei. 

       Structura bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modul de utilizare a acestuia vor  
fi expuse pe larg in Raportul Serviciului buget contabilitate la Contul de incheiere a 
exercitiului bugetar pe anul 2013. 
 
  
Compartiment audit   

In cursul anului 2013,  Compartimentul de audit intern a urm�rit s�-�i ating� 
obiectivele prin realizarea activit��ilor planificate în condi�iile respect�rii competen�elor �i 
responsabilit��ilor definite în Carta auditului intern. 
          Misiunile de audit cuprinse în planul anual 2013 au fost corelate cu misiunile stabilite 
în planul multianual. 
           Planul de audit intern  pentru 2013 a fost elaborat respectând structura standard, fiind 
înso�it de un referat de justificare în care se argumenteaz� modul în care au fost selectate 
misiunile cuprinse în plan . 
          Obiectivele misiunii de audit au  fost stabilite încât s� cuprind� întreaga activitate 
auditat�. 
          Durata de ac�iune a fost în medie 40 de zile lucr�toare pentru fiecare misiune în parte, 
iar perioada auditat� a fost stabilit� la nivelul anului precedent, respectiv 2012. 
           Elementele care au stat la baza select�rii �i prioritiz�rii se refer� la : 
       -  Evaluarea riscului asociat diferitelor activit��ii din cadrul institu�iei ; 
       -  Sugestiile ordonatorului de credite; 
       -  Recomand�rile f�cute cu prilejul evalu�rii activit��ii de audit intern; 
       -  Deficien�ele constatate în rapoartele Cur�ii de Conturi; 
       -  Respectarea periodicit��ii în auditare  cel putin o data la 3 ani. 

Misiunile  de audit intern planificate �i realizate  în anul 2013, în num�r de 4,   s-au 
referit la : 

1. Verificarea gestionar�  pentru anul 2012 desf��urat� la nivelul Prim�riei Ora�ului   
Tg.Ocna; 
           2.  Activitatea autofinan�at� desf��urat� la nivelul Pie�ei agroalimentar�;  
           3.  Legalitatea acord�rii ajutorului social în condi�iile prev�zute de lege; 
           4.  Respectarea cadrului legal privind autorizarea execut�rii lucr�rilor 
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În cursul anului  2013 au fost dispuse  de ordonatorul de credite, patru misiuni ad-hoc 

în vederea cunoa�terii unor domenii de activitate. 
Misiunile ad-hoc s-au referit la : 
1. Modul de procurare �i administrare a unor bunuri în perioada 2008-2012 ; 
2. Restan�e la plata impozitului la bugetul local la data de 31.12.2012 ; 
3. Scoaterea din folosin�� a unor bunuri din patrimoniul prim�riei ; 
4. Modul de folosire �i între�inere a bunurilor date în administrare Companiei de 

Utilit��i Publice, în baza Hotarârii Consiliului Local nr.44/16.08.2010. 
            Realizarea acestora misiuni ad-hoc sunt determinate de faptul c� ordonatorul de 
credite a considerat necesar� o evaluare a acestor domenii de activitate pentru a cunoa�te 
realitatea �i a lua m�surile necesare înl�tur�rii unor deficien�e constatate �i consemnate în 
Raportul de audit. Misiunile ad-hoc nu au fost incluse în planul ini�ial.  
           Misiunile ad-hoc s-au realizat, prin reducerea timpului alocat  misiunilor planificate.  
           Misiunile de audit intern derulate în anul 2013, a�a cum au fost prezentate în raport au 
contribuit la îmbun�t��irea activit��ii  privind: 
         Gestionarea corect� a numerarului derulat prin casieria unit��ii, abordarea mai 
con�tient� a atribu�iilor �i sarcinilor ce revin prin acte administrative personalului prim�riei, 
îmbun�t��irea r�spunderii  personalului în rezolvarea problemelor legate de activitatea pe 
care o desf��oar�, în�elegerea vulnerabilit��ilor în administrarea fondurilor publice, confort �i 
siguran�� mai mare pentru  managementul entit��ii. 
 

In anul 2013 Biroul Turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii si 
programe de dezvoltare a desfasurat o activitate complexa care s-a concretizat  in 
promovarea orasului statiune Tg. Ocna, in intocmirea  si  implementarea proiectelor de 
investitii finantate cu fonduri europene, bugetul de stat si bugetul local. 

      Pentru promovarea statiunii Tg.Ocna s-a participat la Targul de Turism al Romaniei, 
organizat in perioada 13-16 maritie 2013 la Romexpo - Bucuresti impreuna cu Salina 
Tg.Ocna si la editia de toamna din 14 -16 noiembrie 2013, organizata impreuna cu 
Asociatia Statiunilor Turistice din Romania.  
      In luna noiembrie 2013 s-au actualizat analizele la izvoarele minerale din Parcul 
Magura. In data de 19.12.2013 Tg.Ocna a obtinut Licenta de dare in administrare pentru 
explorare a perimetrului Tg.Ocna – Magura, privind „ explorarea resurselor de apa minerala 
terapeutica”. 
 

In anul 2013,  s-au aflat in diverse stadii de implementare , urmatoarele proiecte: 
 

1. “Reabilitarea parcurilor din orasul Tg.Ocna : Parcul Trandafirilor, Parcul Casa de  
Cultura si Parcul blocuri C” – au fost continuate lucrarile, finantate prin Programul national 
de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, autoritate de 
implementare fiind Agentia  Fondului pentru mediu Bucuresti.   A fost depusa Cererea  de 
tragere nr.4 la termenul stabilit dar din lipsa fondurilor  finantatorului  Administratia Fondului 
pentru Mediu, suma nu a fost  achitata. In present lucrarile sunt sistate si vor fi reluate imediat 
ce vom face plata lucrarilor realizate   de catre constructor, SC GLOBAL INVEST SRL 
Bacau. 
    Pentru  punerea  in functiune a  retelei  noi  de alimentare cu apa construita cu fonduri  
prin programul PHARE 2005, cu materiale puse la dispozitie de Primarie, Compania de 
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Utilitati Publice Tg.Ocna a executat mai mult de 70% dintre racordurile necesare bransarii 
utilizatorilor. Aceste lucrari se continua si in perioada urmatoare atunci cand vor exista 
conditii meteorologice prielnice. 

2. „Reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila si extindere retea de 
canalizare” – au fost facute verificari de catre reprezentantii ADR Nord – Est  P.Neamt, 
aceste proiecte aflandu-se in perioada de monitorizare.  

3. „Sistemul integrat de management al deseurilor in judetul  Bacau” –orasul Tirgu 
Ocna a fost inclus in acest proiect cu lucrari de inchidere a depozitului de deseuri menajere a 
orasului, lucrari ce au fost finalizate in luna iulie 2013. De asemeni, prin Master- Planul de 
apa si apa uzata in judetul Bacau, orasul nostru va beneficia de realizarea unei statii de 
epurare a apelor uzate precum si de o retea de canalizare de peste 25 km. Pentru aceste 
proiecte am asigurat realizarea activitatilor privitoare la promovare si publicitate precum si  
implicarea in activitati de completare a Studiilor de fezabilitate si a proiectelor de executie a 
lucrarilor.  

4. A fost intocmit si inaintat autoritatii de management Raportul final privind 
incheierea proiectului “Dezvoltarea si modernizarea Serviciului Voluntar pentru 
situatii de urgenta “  prin care a fost achizitionata autospeciala pentru stins incendii. 

Pentru asigurarea umiditatii spatiului verde din Parcul Magura, a fost intocmit un 
proiect tehnic si a fost inceputa executia retelelor ce vor asigura irigarea acestuia. 

 
 
 
 

5. “ Amenajare spatiu public si 
dotare urbana, str.Victoriei, orasul 
Tg.Ocna”- proiect inceput in luna 
iunie 2013, prin intermediul caruia 
str.Victoriei va fi inchisa circulatiei 
rutiere devenind spatiu public pietonal 
destinat promenadei. 

 
 
 
 

 
6. In anul 2011 a fost intocmita documentatia si Cererea de finantare pentru proiectul 
 “ Dotarea centrului National de informare turistica din Parcul Magura “, proiect ce a 
fost depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Prin acest proiect se prevede 
dotarea Centrului de informare turistica cu echipamente si mobilier specific. Pe parcusul 
evaluarii tehnice si financiare a acestui proiect, in anul 2013  au fost solicitate de evaluator,  
clarificari pe care le-am transmis in termen. Proiectul a fost evaluat si a fost aprobat la 
finantare, urmand ca dupa vizita precontractuala sa se incheie contractual de finantare si 
respectiv sa se treaca la realizarea achizitiilor prevazute in proiect. 

Sunt monitorizate in continuare proiectele : “ Colectarea selelctiva si transportul 
deseurilor in zona turistica Tg.Ocna “, cel privind “ Reabilitarea retelei de alimentare cu 
apa potabila  in statiunea turistica Tg.Ocna “ precum si proiectul “ Reabilitarea si 
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extinderea retelei de canalizare in statiunea turistica Tg.Ocna “ de catre ADR Nord – Est ca 
autoritate de implementare a programelor PHARE. 

  
Sprijinul acordat de Administratia publica locala s-a concretizat si prin consultanta de 

specialitate in probleme de urbanism. Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, 
achizitii publice-investitii, relatii invatamant, culte, ONG-uri, administrarea 
domeniului public si privat, cadastru, agricultura din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului a eliberat certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare locuinte, 
reparatii, bransamente, dupa cum urmeaza: 

� 122 certificate de urbanism ( mai multe cu 26 fata de anul 2012); 
� 104 autorizatii de construire/desfiintare – 92 autorizatii de construire si 12 

autorizatii de desfiintare (cu 23 mai multe fata de anul 2012 ) din care: 
� Autorizatii de construire: 

- 16 pentru construire locuinte; 
-   1 extindere locuinta; 
-   1 extindere birouri; 
-   2 construire anexe gospodaresti; 
-   1 construire si amenajare spatiu comercial; 
-   1 construire si reabilitare biserica armeneasca; 
-   1 construire sala de culturism si fitness; 
-   1 construire casa de rugaciune; 
-   2 amplasare panou publicitar si caseta luminoasa; 
-   5 continuare lucrari de constructie; 
-  1 extinderea infrastructurii de canalizare in orasul Tg. Ocna; 
-  1 modernizare LES 20KV intre PT 22 si  PT 20; 
-    53 bransamnete, copertine, imprejmuiri. 

� Autorizatii de desfiintare : 
- 12 case vechi si anexe. 

        S-au intocmit documentatii si s-au eliberat patru Ordine de atribuire teren in  proprietate 
(teren curti-constructii) in suprafata totala de 761,16 m.p., prin Ordinul Prefectului. 

 
 Activitatea Serviciului investitii, administrarea domeniului public si privat s-a 
concretizat si in incheierea unor contracte noi sau a actelor aditionale pentru inchirierea si 
concesiunea  imobilelor, dupa cum urmeaza:  
- 141 terenuri închiriate pentru agricultura; 
- 142 terenuri închiriate ( curti+constructii, garaje); 
- 15 spatii comerciale închiriate în incinta Pietii agroalimentare; 
- 6 spatii închiriate cu destinatia cabinete medicale ; 
-  11 spatii concesionate cu destinatia cabinete medicale; 
- 43 concesionari terenuri; 
-  s-au vândut 15 terenuri rezultate din diferentele intre suprafetele precizate in actele de 
proprietate si cele rezultate in urma masuratorilor topografice; 
-  s-a achizitionat Casa Borisov; 
- s-au achizitionat 2 terenuri în suprafat� total� de 6300 , pentru realizarea :   “Construirea 
unui ad�post pentru câinii f�r� st�pân „ si „ Baza depozitare si transfer deseuri 
reciclabile si gunoi menajer”; 
- lucr�ri de instalare de garduri si constructie tarcuri metalice pentru câinii   comunitari; 
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-modernizarea str�zilor  Podul de Fier si Tisesti; 
- alimentarea cu ap� potabil� a Cartierului P�curi; 
- racord ap� industrial� pentru irigat spatii verzi publice din Parcul M�gura, Stadionul din 
Parcul M�gura si zona Tisesti, oras Tg. Ocna; 
-atribuirea cu titlul gratuit a unei suprafete de teren de 200 mp, pentru constructie cas� de 
rug�ciune, în strada Fund�tura C. Negri; 
- amenajare spatiul comercial cu produse industriale 12 module prefabricate, fiecare în 
suprafat� de 15 mp amplasate pe strada C�pitan Busil� nr. 15; 
-executarea de bransamente partiale  a blocurilor la reteaua de ap� si canalizare; 
-refacerea instalatiei electrice a Casei de Cultur�; 
-reabilitarea instalatiei  termice de înc�lzire sediu Casa de Cultur�; 
-lucr�ri de reparatie sistem jgheaburi si burlane la blocurile ANL A12, F 15, F 17 si 
montarea de paraz�pezi pe acoperisurile acestor blocuri , 
-lucr�ri de împrejmuire platforme betonate executate încadrul proiectului „Colectarea 
selectiv� si transportul deseurilor în orasul Tg. Ocna”; 
-lucr�ri de finisare a cl�dirii din strada Sl�tineanu nr. 3, unde îsi desf�soar� activitatea 
medicii de familie; 
-lucr�ri de reparatii a peretilor exteriori – înlocuire termosistem a S�lii de sport Colegiul 
C. Negri; 
-lucr�ri de reparatie si amenajare Grup sanitar Piata Agroalimentar�.   

Starea economico-sociala la nivelul localitatii a fost intotdeauna influentatã si de 
activitatile locuitorilor in agricultura . O parte a  cetatenilor s-au ocupat in anul 2012 cu 
cresterea animalelor si cultivarea terenurilor. In general s-a inregistrat o scadere a  efectivului 
de animale in anul 2012, comparativ cu anul 2011, astfel: 
 
Nr.crt. ANIMALE 2012 2013 +/- fata de 2012 

1. Bovine adulte 483 535 +52 
2. porcine 388 265 -123 
3. ovine 1092 1324 +232 
4. caprine 930 1004 +74 
5. cabaline 265 244 -21 
6. pasari 8000 5000 -3000 
7. Familii albine 407 820 +413 

 
Suprafata agricola si neagricola a ramas aceeasi 4.890 ha si anume: 

�  2.677 ha suprafata agricola din care: 
- arabil –     367 ha; 
- pasuni – 1.353 ha; 
- fanete –     916 ha; 
- vii -              40 ha; 
- livezi -           1 ha. 

 
� 2.213 ha suprafata neagricola din care : 

- paduri –       1.422 ha; 
- curti –             411 ha; 
- drumuri –       130 ha; 
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- neproductiv – 140 ha; 
- alte terenuri – 110 ha. 
 
Suprafata agricola pe culturi se prezinta astfel : 
- porumb –            220 ha ; 
- cartofi -                30 ha ; 
- legume -               40 ha ; 
- plante de nutret –  49 ha. 

 
Suprafata totala de islaz este de 1362 ha, din care : 

- Vilcele -     708 ha ; 
- Poieni-Pacuri -     160ha ; 
- Tisesti -     326 ha ; 
- Gura Slanic -    120ha ; 
- Galean -     48 ha. 

  
Preocuparea administratiei publice locale in plan edilitar, administrativ si gospodaresc 

s-a concretizat in activitatea Serviciului administrativ intretinere din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului si a S. C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A.  
 

Serviciul administrativ intretinere din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului  a functionat in anul 2013  cu 10 persoane din care 1 sef serviciu, 1 
administrator, 1 ingrijitor , 2 soferi si 5 muncitori calificati. Cu implicarea personalului de 
specialitate din cadrul acestui serviciu s-au realizat: 

- urmarirea  bunei func�ionari a activit��ii institu�iei, privind furnizarea utilit��ilor 
(energiei electrice, gaz metan, ap�, canal, telefoane, salubrizare localitate); 

- lucr�ri de revizie, între�inere �i supraveghere pe perioada func�ion�rii  centralelor 
termice aflate in administrarea Consiliului local; 

- lucr�ri de între�inere si igienizare în imobilele cu destina�ia sediu, aflate în folosin�a 
institu�iei; 

- lucr�ri de repara�ii �i între�inere ale sistemului de iluminat public. In anul 2013 au 
fost inregistrate un numar de 260 sesizari de la cetateni care au fost solutionate  prin lucrari 
specifice de schimbarea l�mpilor de iluminat public  si lucr�ri în punctele de aprindere;  

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

orasului ;  
- lucrãri de refacere mobilierului stradal �i inlocuire �ipcilor si vopsirea acestora; 
- lucr�ri de între�inere si supraveghere a instala�iilor de la Piscina Complexului Parc 

M�gura (pe perioada func�ion�rii); 
- cur��area, decolmatarea �i refacerea canalelor de colectare a apelor pluviale pe Str. 

G�lean, Str. Viitorului, Str. Mosoare, Str. ��r�ncu�a, Str. Crizantemelor, Str. A.Vlahu��, 
Str.M�gura (canal drum M�gura pe o lungime de 2,7 km); 

- la efectuarea acestor lucrari am fost sprijiniti si de o echipa de 10-15 minori de la 
Centrul de Reeducare Tisesti; 

- lucr�ri de între�inere �i repara�ii ale sistemului de semnalizare rutier�; 
- lucr�ri de balastare, nivelare �i scarificare manual� a str�zilor localit��ii, 

reprezentând o suprafa�� de 10 200 mp; 
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- s-au executat lucrati de decolmatere si plombare pe o suprafata de 200 mp, str M  
Rosita, Oituz, Cpt Busila, Alexandru cel Bun, 

Totodatã, lucrãtorii serviciului au asigurat buna functionare a evenimentelor  
organizate de Primaria orasului Tirgu Ocna,  

Activitati specifice cu caracter permanent 
- serviciului raspunde de dotarea structurilor functionale din cadrul Prim�riei Tg. 

Ocna cu obiecte de inventar �i consumabile în vederea desf��ur�rii activit��ii acestora în 
bune condi�ii. 

- tine eviden�a fizic� �i gestioneaz� mijloacele fixe, obiectele de inventar �i 
materialele consumabile. 

- asigur� gestionarea (achizi�ionarea, depozitarea �i distribuirea) materialelor 
consumabile procurate, prin magazia de materiale. 

- face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe �i obiectelor de inventar uzate fizic 
sau moral din patrimonial prim�riei. 
 

S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. , infiintata prin reorganizarea 
Serviciului public de gospodarie comunala, functioneaza in baza Legii nr. 31/1991 . Actionar 
unic la aceasta societate este orasul Tg. Ocna, prin Consiliul local , conform Actului 
constitutiv aprobat prin H.C.L. nr. 37/2010 .  

La finele anului 2013, S.C. Compania de Utilit�ti Publice Tg.Ocna S.A. avea un 
num�r de 74 de salariati dup� cum urmeaz�: 

1. Sectia Salubritate – Spatii Verzi – 41 salariati 
2. Sectia Constructii, Instalatii, Reparatii str�zi – 25 salariati 
3. Personal Tesa  - 8 salariti. 

          Conform evidentelor contabile la data de 31.12.2012 structura si valoarea productiei  
( veniturile facturate ) se prezinta  astfel: 

• Prestari realizate din servicii de salubrizare            -  715.897,50lei 
• Prestari realizate din servicii de maturat                -    404.228,13 lei 
• Prestari realizate din activitati – spatii verzi           -   150.120,98 lei 
• Prestari din colectarea selectiva a deseurilor           -     55.432,98 lei; 
• Reparatii strazi, lucrari trotuare, alte activitati         -  329.301,06lei; 
• Alte venituri financiare:                                             -  113.05 lei; 

 
 Situatia financiar contabila a societatii la data de 31.12.2013 se prezinta astfel: 

- venituri totale 1.655.093,70 lei; 
- cheltuieli totale 1.895.159,83 lei; 
- total pierderi 240.066,13 lei. 
 
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, din care : 1 personal contractual si 1 politist detasat  si un 
functionar public pentru Compartimentul Starea civila, in cursul anului 2013 acest serviciu a 
deservit atat populatiei din orasul Tirgu Ocna, cat si celor doua comune arondate: Pirgaresti 
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si Tg.Trotus. Au fost efectuate o serie de activitati specifice in vederea punerii in legalitate a 
cetatenilor cu acte de stare civila si acte de identitate dupa cum urmeaza:  

� Pe linie de evidenta populatiei : 
ANUL  

Nr.crt. 
 

ACTIVITATE 2012 2013 
+/- Fata de 
anul 2012 

1 -carti de identitate 2.879 2.841 -38 
2 -cãrti de alegator 842 - * 
3 -carti de identitate provizorii 131 137 + 6 
4 -schimbari de domiciliu 877 852 -25 
5 -vize de resedinta 204 247 - 11 
6 -persoane verificate in 

evidente 
478 150 -328 

7 -actiuni si controale 
efectuate 

4 5 +1 

8 -controale in unitati de 
ocrotire 

7 7 * 

9 -actiuni cu statia mobila 8 4 -4 
10 - verificari efectuate in 

evidentele altor institutii  
494 * * 

 
� Potrivit importantei deosebite acordate activitatii de stare civila , ca unul  

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

ANUL  
Nr.crt. 

 
ACTIVITATE 2012 2013 

+/- Fata de 
anul 2012 

1 -casatorii inregistrate 67 57 -10 
2 -decese inregistrate 118 116 -2 
3 -mentiuni de divort 32 42 +10 
4 -livrete de familie eliberate 78 64 -14 
5 -certificate de stare civila 

eliberate 
638 601 -37 

6 -nasteri inregistrate 13 20 +7 
7 -transcrieri certificate de 

stare civila din strainatate 
14 23 +9 

8 -rectificari acte de stare 
civila 

16 9 -7 

9 -mentiuni operate pe 
marginea actelor de stare 
civila 

1.410 1.654 +244 

10. desfacerea casatoriei pe cale 
administrativa  

0 0 * 
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 De asemenea in   urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele indreptatite 
nu au fost semnalate deficiente in activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta 
a Persoanelor . 
 
 Doua domenii importante care definesc starea economica si sociala a unei 
localitati sunt invatamantul si sanatatea. 

Anul scolar 2012 – 2013 au functionat  in baza retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza administrativa a orasul Tirgu Ocna, 
aprobata in conformitate cu Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, astfel :  

- Colegiul National «  Costache Negri » ; 
- Grupul scolar ; 
- 2 scoli gimnaziale: 

• Scoala Generala nr. 1 cu structuri arondate 
• Scoala Generala nr. 2 cu structuri arondate 

Numarul total al elevilor inscrisi in anul scolar 2013-2014 a fost de: 
-     424  copii in invatamantul prescolar (+ 4 prescolari fata de anul 2012-2013) 
-  1.251 in invatamantul gimnazial (+169 elevi fata de anul scolar 2012-2013), 
-  1.077 in invatamantul liceal. (-31 elevi fata de anul scolar 2012-2013) 
 In cadrul unitatilor de invatamant din orasul nostru si-au desfasurat activitatea un 
numar de 122 cadre didactice titularizate si 41 suplinitori. 
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        Structura invatamantului in anul scolar 2012-2013 se prezinta detaliat in macheta urmatoare : 
 

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

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

LICEU 
TEHNOLOGIC 

COLEGIUL 
NATIONAL 
 « C. NEGRI » 

GRADINITA 
PARTICULARA 
« Anna Maria » 

 
TOTAL 

TOTAL 
CADRE 
DIDACTICE 

 
33+16 

 
48 

 
29 

 
45 

 
2 

 
173 

Nr. cadre 
didactice 
titularizate 

 
23+16 

 
36 

 
12 

 
36 

 
1 

 
124 

Nr. suplinitori 9 11 17 9 1 47 

Necesar de 
cadre didactice 
specializate 

- - 9 - - 9 

Nr. profesori 
navetisti 

11+2 13 14 18 1 59 

TOTAL 
PRESCOLARI 
/ ELEVI 

529 din care: 
Clasele I-IV -265 

Clasele V-VIII-264 
prescolari 272 

722 din care: 
Clasele I-IV -335 

Clasele V-VIII-265 
prescolari 122 

 
335  

 

 
742  

 

30 din care: 
gr.mica/mijlocie 

17; 
gr. mare/ 
pregat.13 

2.328 din 
care 424 

prescolari 

Elevi navetisti 192+60 21 212 414 4 903 

Abandon scolar 
- 2009 
- 2010 
- 2011 
- 2012 
-2013 

 
4 
- 
- 
- 
7 

 
- 
2 
- 

14 
9 

 
41; 
17; 
4; 
10 
20 

 
4; 
11; 
8; 
11 
13 

- 
 
 
 
 

 
49 
30 
12 
35 

     49 
Promovabilitate 
2012 
2013 

 
92,65% 
94,8% 

 
95% 

96.5% 

 
86,86% 
84.83% 

 
94,5% 
86,35% 

 
100% 
100% 

 
* 
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Administratia publica locala a sprijinit pe parcursul intregului an unitatile de invatamant 

prin asigurarea   climatului socio-educa�ional adecvat unei preg�tiri de calitate, de nivel 
european, a unui mediu creativ de dezvoltare pentru to�i copiii localitatii. Primarul orasului 
Tirgu Ocna a organizat un numar de 10 intalniri cu reprezentantii cadrelor didactice si 
sindicatelor din invatamant , pentru discutarea problemelor cu care acestia se confrunta:  
organizarea retelei scolare,  nemultumiri de natura salariala, necesitatea unor lucrari de 
reabilitare , modernizare si intretinere a spatiilor in care se desfasoara procesul de invatamant .     
Prin grija administratiei publice locale in data de 4 octombrie 2013 – „Ziua Internationala a 
Educatiei” au fost organizate activitati cultural – artistice , ocazie cu care au fost sarbatorite 
cadrele didactice care desfasoara sau au desfasurat activitate in unitatile scolare din raza 
administrativa a orasului Tirgu Ocna. 

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

 
� COLEGIUL NATIONAL « C. NEGRI »  

         Elevii Colegiului National C. Negri au participat in anul scolar 2012-2013 la numeroase 
competitii si olimpiade scolare, rezultatele obtinute fiind evidentiate in anexa 1 la prezentul 
raport. 

 
� LICEUL TEHNOLOGIC este o unitate scolara cu veche traditie in  

pregatirea in meserie. In anul scolar 2012-2013 elevii care au urmat cursurile acestei unitati de 
invatamant s-au calificat in urmatoarele domenii:  
 - mecanica – calificarea obtinuta :tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii; 
 - textila si pielarie - calificarea obtinuta: tehnician in industria textila; 
 - turism si alimentatie - calificarea obtinuta: tehnician in gastronomie. 
 In anul scolar supus atentiei unitatea de invatamant a incheiat a serie de parteneriate cu 
alte unitati scolare dar si cu agenti economici , asigurandu-se astfel pregatirea generala si 
profesionala a elevilor. Pe langa activitatea didactica curenta s-au desfasurat si o serie de 
activitati extracurriculare , implicand profesorii si elevii in diferite programe si proiecte socio-
profesionale, culturale, sportiv-educative. Astfel in cursul anului scolar 2012-2013 au fost 
organizate numeroase activitati cum ar fi : in parteneriat cu Centrul de Reeducare Minori Tirgu 
Ocna, “Martisorul – dar din suflet romanesc”,”Ziua internationala pentru non-violenta in 
scoala”, “Ziua copilului – confectionarea si vanzarea de produse”. Elevii Liceului Tehnologic 
au participat la manifestarile organizate de Primaria orasului Tirgu Ocna : Ziua eroilor, Ziua 
Vanatorului de Munte, Ziua Nationala a Romaniei, dar si la alte sarbatori: “Ziua Mondiala a 
Educatiei”,” Ziua Mondiala a alimentatiei”, Hallowen, Bal mascat, Sfantul Valentin, etc. 
Elevii scolii au participat si la concursuri locale, judetene si nationale : »Cu viata mea apar 
viata « , « Alimentele cu respect de sine », « Stiu si aplic », « Antreprenoriatul – de la idee la 
succes », « Siguranta cetateanului in societatea romaneasca in context european ». 
            Elevii au obtinut la finalizarea cursurilor, certificate de calificare nivel 3, pe toate cele 
3 domenii, reusind astfel sa se angajeze in procent de 98%.  
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� SCOALA NR. 1 : 
1. Olimpiade scolare : 

� Faza judeteana- 1 mentiune la lb. romana 
; - 1 mentiune la matematica 

� Faza interjudeteana 1 premiu III si 2 mentiuni la matematica  
2. Concursuri scolare: 
� Concursuri internationale :   

 -Euroscolarul : 6 premii I, 2 premii II, 4 premii III si 2 mentiuni ; 
 - Muzica si creatie : 1 premiu I, 2 premii III, 1 mentiune. 

� Concursuri nationale: 
 - Fii inteligent la matematica:  8 premii I, 3 premiu II, 3 premii III si 7 mentiuni; 
 - Eurojunior :5 premii I+ medalii de aur , 21 mentiuni; 
 - Creativitate si ortografie : 1 premiu I, 4 premii II, 6 premii III si 11 mentiuni ; 
 - Proeducatia : 1 premiu III , 12 mentiuni; 
 - Spendoarea iernii prin ochii de copil: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 
 - Craciunul sarbatoarea crestinilor: 3 premii I 
 - Ion Creanga:2 premiu I 
 - Scoala mea: 1 premiu I,  1 premiu II, 1 premiu III, 
 - Scoala din pridvorul bisericii: 1 premiu I, 1 premiu III 

� Concursuri judetene :  
                     - Concursuri sportive – judo, cross, sah, fotbal; 
 - Prietenii pompierilor  -locul I 
  

� GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT « PITICOT » 1 si 2 a  
desfasurat in anul scolar 2012-2013 in afara activitatilor curente prevazute in  Programa 
pentru invatamantul prescolar si o serie de acitivitati extracurriculare dupa cum urmeaza :  

• Participarea la concursuri nationale : 
- Concursul SMARTY - s-au obtinut 12 premii I, 2 premii II; 
-  Concursul SUPERPITICOT - S-au obtinut urmatoarele rezultate : 13 premii I ; 
- Concursul « Pe aripile fantezieie in lumea copilariei » - S-au obtinut urmatoarele 
rezultate : 1 premiu I, 2 premii II ; 
- Concursul VOINICEL - S-au obtinut urmatoarele rezultate : 35 premii I, 10 premii II 
si 2 premii III ; 
- Concursul “Sarbatoarea Pastelui in sufletul meu”: 2 premii I, 2 premii II, 1 premiu III, 
- Concursul “Micul crestin” – 47 premii I, 6 premii II, 2 premii III. 

 
Pentru dezvoltarea relatiilor comunitare Gradinita « Piticot » a incheiat parteneriate cu  

����� ������	���� ����	�
��������	��������������������� ����������������
��������������
�����	�� �
�������
���������
���	�	������	������� 
   

� SCOALA NR. 2 : 
 Elevii Scolii nr. 2 si 3 au participat la numeroase concursuri organizate la 
nivelul scolii in parteneriate sau in cadrul unor proiecte nationale sau internationale, 
precum si la olimpiadele judetene unde au obtinut premii importante : 

- Limba si literatura romana : 7 mentiuni ; 
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- Ed. tehnologica : 1 - locul III ; 3 mentiuni ;  
- Matematica : 1 mentiune ; 
- Ed. fizica : 2 –locul  III 

              Totalul elevilor participanti la aceste concursuri este de 236 din care, 128 au participat 
la doua sau mai multe dintre acestea. Elevii Scolii nr. 2 Tg. Ocna au participat in total la 27 de 
concursuri unde au obtinut premii remarcabile: 
 - premii de excelenta-68 de elevi; 
-  premiul I- 92 de elevi; 
-  premiul II – 104 elevi; 
-  premiul III- 148 elevi; 
-  mentiuni – 114 elevi; 
 - alte premii – 82 elevi.  
               

Gradinita “ANNA MARIA” a fost înfiintata in luna  septembrie 2001, iar din 18 
ianuarie 2009 func�ioneaz� sub actuala denumire . Unitatea de înv���mânt a fost acreditata 
potrivit Ordinului ministrului educatiei , cercetarii, tineretului si sportului nr. 4819 /2011. 
Asociatia „Slujitoarele Preacuratei de Parma” este direct responsabil�  de aceasta gradinita si 
asigura în cea mai mare parte baza materiala si didactica necesara desfasurarii activitatii 
instructiv-educative..  
            Gr�dinita dispune de o cladire spatioasa dotata cu doua sali de grupa împartite în arii 
de activitate (constructii, arta, biblioteca, stiinta, joc), un cabinet metodic, o sala de joaca si 
una de spectacole, vestiare, grup sanitar, teren de joaca amenajat cu leagane, teren de tenis,  
casute colorate, tobogan si diferite aparate fixe tridimensionale pentru catarat. Gradinita ofera 
prescolarilor un program atractiv, flexibil, bazat pe joc, care respecta cerintele educationale ale 
Ministerului Educatiei si Cercetarii si care tine cont de particularitatile individuale �i de vãrsta 
fiec�rui copil. Conform Planului activitatilor extracurriculare prescolarii care frecventeaza 
aceasta unitate de invatamant au participat la diverse activitati pentru dezvoltarea psiho-
comportamentala , aferenta varstei ( “Sa ne cunoastem orasul”, “Sarbatoarea toamnei”, 
“Decide pentru o viata sanatoasa, “Ne jucam , desenam, invatam”, 8 martie – E ziua ta , 
maicuta mea”), spectacole dedicate sarbatoririi zilei numelui , activitati practic gospodaresti 
dar si numeroase concursuri, dintre care amintim: Concursul “Voinicelul” ,Concursul 
« Europrescolarul » ,Concursul National « Piticot » . 

Legea educatiei nationale ofera prescolarilor si elevilor dreptul la asistenta medicala 
gratuita prin cabinetele medicale scolare . La nivelul orasului Tg. Ocna , fiecare unitate de 
invatamant beneficiaza de cabinet medical iar asistenta medicala este asigurata de cadre 
medicale specializate . Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant de pe 
raza orasului, serviciu subordonat Consiliului local  functioneaza cu 6 asistenti medicali 
principali si  are ca obiect de activitate respectarea prevederilor legale in vigoare privind 
asistenta medicala a prescolarilor si  elevilor din orasul Tg. Ocna. Principalele activitati 
desfasurate in anul 2013 au fost:  

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

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

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

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

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

-verificarea starii de sanatate a personalului blocului alimentar din cantinele din 
gradinite si respectarea normelor igienico-sanitare ; vizarea  meniurilor din cantinele 
respective si efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei 
alimentatii rationale. 

- urmarirea modului de respectare a normelor de igiena in cadrul procesului instructiv-
educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica) ; 

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

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

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

- efectuarea de doua ori pe an (la inceputul anului si la sfarsitul anului de invatamant) 
controlului periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si 
auditive). 
 Pe langa alte activitati specifice asistentii medicali din unitatile de invatamant au 
participat  si au asigurat asistenta medicala la toate competitiile scolare organizate la nivelul 
orasului Tg. Ocna in cele doua Sali de sport, in Parcul si Stadionul Magura, precum si la alte 
manifestari cultural artistice organizate de administratia locala. 
 
 Asistenta medicala umana a fost asigurata de 5 medici de familie,  4 medici 
specialisti si un cabinet de recuperare medicala  care functioneaza in cadrul unei societati 
civile medicale cu sediul in str. Slatineanu.   
 In orasul Tg. Ocna, in anul 2013 au mai functionat :  

- un serviciul de ambulanta; 
- 4 laboratoare de analize medicale; 
- 4 farmacii umane; 
- 2 farmacii naturiste; 
- 6 cabinete stomatologice; 
- 2 cabinete individuale de psihologie; 
- 1 cabinet individual de obstetrica ginecologie. 

 De asemenea Complexul Hotelier Magura dispune de o bazã proprie de tratament cu 
profil cãi respiratori si reumatismal, posibilitati de agrement �i relaxare de care au  beneficiat 
atat turistii veniti in statiune cat si cetatenii orasului care au urmat tratamente de recuperare a 
diverselor afectiuni 

 Asisten�a medicala veterinara este asigurata de 4 cabinete medicale individuale  care 
dispun de spatii corespunzatoare si dotarea necesara desfasurarii activitatii. 
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 In conf. cu art. 36, alin. 6), lit. c) din Legea nr. 215/2001,  administratia publica locala, 
pe tot parcursul anului 2013 a fost interesata sa mentina o relatie cat mai buna cu toate cultele 
religioase prezente in raza de competenta, in vederea  promovarii valorilor moral - educative 
in randul cetatenilor orasul Tg. Ocna. Biserica este un factor incontestabil in promovarea 
reperelor morale in societate, care este dublata si de rolul educativ si cetatenesc pe care il are 
prin prezenta orelor de religie in unitatile de invatamant. Administratia locala a orasului Tirgu 
Ocna recunoaste si sprijina acest rol al bisericii in comunitate si a incercat sa-i acorde sprijin 
ori de cate ori a fost  necesar. Dintre evenimente religioase ale anului 2013 pentru orasul Tirgu 
Ocna putem mentiona: Sfintirea troitei din Tisesti (22.08.2013). 
  In anul 2013 preotii parohi au fost sprijiniti in activitatea lor privitoare la intretinerea 
spatiilor verzi din jurul lacaselor de cult, efectuarea unor reparatii generale si renovare , 
asigurarea sonorizarii la diversele evenimente religioase. 
            Soborul bisericesc de pe raza orasului Tirgu Ocna a fost prezent la evenimentele 
organizate de administratia locala in decursul acestui an. 
            Activitatea culturala la nivelul orasului Tg. Ocna a fost sustinuta de catre cele trei 
institutii de cultura de pe raza localiatii (Biblioteca oraseneasca, Casa de cultura si Muzeul de 
istorie), dar si de alte institutii care desfasoara activitati cu profil cultural din judet si din tara. 

In anul 2013 Biblioteca orasului Tg. Ocna a organizat sau a participat activ la 
urmatoarele manifestari culturale : 

- 5-12 ianuarie – Expozitie de carte cu ocazia aniversarii a 135 ani de la nasterea 
poetului Emil Garleanu ; 

- 15 ianuarie – videoproiectie pentru aniversarea a 163 ani de la nasterea poetului 
Mihai Eminescu; 

- 24 ianuarie – videoproiectie film documentar cu ocazia sarbatoririi Unirii 
Principatelor Romane ; 

- 22-28 februarie – marcarea a  110 de ani de la nasterea scriitorului Tudor 
Musatescu printr-o expozitie de carte ; 

- 15 martie –expunerea lucrarilor poetului publicist eseist traducator Cosma Mihail 
cu ocazia implinirii a 45 de ani de la moartea sa ; 

- 9 mai – Expozitie de carte cu ocazia aniversarii a 95 de ani de la moartea poetului 
George Cosbuc; 

- 20 august – 145 de ani de la moartea scriitorului Costache Negruzzi.  
In anul 2013 au avut loc numeroase instruiri profesionale  si cursuri de pregatire  

organizate de Biblioteca « C Sturdza » din Bacau si Biblioteca “ Radu Rosetti” din Onesti 
avand ca tematica: programul “Biblionet” si lansari de carte. La manifestarile organizate cu 
prilejul aniversarii a 120 de ani de la infiintarea Bibliotecii Publice din Bacau, bibliotecara 
noastra a obtinut Diploma de Onoare pentru eforturile depuse in programul Biblonet.  Acest 
program a fost accesat de 2120 de persoane, iar numarul documentelor imprimate pe hartie si 
DVD au fost de 438. 

In anul 2013 au fost inscrisi un numar total de 1235 de cititori dintre care 103 persoane 
nou inscrise si au fost inregistrate un numar de 7370 imprumuturi volume., din care 1124 au 
fost consultate in Sala de lectura. 

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



 29

Pentru promovarea valorilor culturale, a patrimoniului istoric, a oamenilor de valoare ai 
comunitatii, dar si pentru a aduce momente de relaxare pentru cetatenii orasului, Primaria 
orasului Tirgu Ocna a organizat si desfasurat activitatile cuprinse in Calendarul 
manifestarilor cultural, religioase si sportive pentru  anul 2013 care  s-a prezentat astfel: 

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

raza administrativ teritoriala care au organizat diverse concursuri specifice varstei, 
participantii fiind recompensati cu diplome si premii ;  

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

- 15 iunie  - spectacole de sfarsit de an scolar; 
- 16-18 august – «Zilele orasului Tirgu Ocna » - editia a XIII-a la care au participat 

oaspeti de seama reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice din orasul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- nostru si din strainatate, dar si din alte localitati ale judetului (Institutia Prefectului, 

Consiliul Judetean , Asociatia “Cultul eroilor”, Asociatia “Veteranilor de razboi”, 
Jandarmeria, Inspectoratul de Politie , Ministerul Apararii Nationale;  senatori, 
deputati, consilieri judeteni si locali , preoti, unitatile de invatamant)  , cetateni ai 
orasului si turisti. Au fost prezenti la sarbatoarea noastra reprezentanti de seama din 
orasul Cricova – republica Moldova, Avangard, Cetatea Alba – Ucraina, Emil 
Rapcea – consulul general roman la Odesa, Boiechko Vasyl – consul general 
ucrainean la Suceava.  In cele trei zile de manifestari participantii s-au bucurat de 
diverse simpozioane si  spectacolele oferite de artisti de prestigiu si de talentele 
locale, precum si de un frumos foc de artificii si de o lansare de lampioane.  

- 1 octombrie – Ziua  Interna�ionala  a vârstnicului ocazie cu care a avut loc in 
Piateta Primariei concursuri de ciclism „Bicicleta , un prieten al varstei a 3-a”  si 
„Placintele bunicii”. Au participat bunicute si bunici din judetul Bacau, 
reprzentanti ai centreleor cu dizabilitati si prin grija administratiei locale au fost 
acordate premii participantilor, pe baza voturilor exprimate de catre cetatenii 
prezenti la eveniment; 

- 5 octombrie - Ziua Internationala a Educatiei care a fost sarbatorita la Sala de 
Sport a Colegiului „C. Negri”; 
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- 1 noiembrie – Ziua Vanatorilor de munte – editia a VIII-a cu participarea 
militarilor de la Batalionul 22 Vanatori de munte „Ciresoaia” de la  Sfantul 
Gheorghe, pe acordurile muzicii militare asigurate de reprezentantii Brigazii 61 
Vanatori de munte „General Virgil Badulescu”; 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

- 22 noiembrie – „Saptamana Educatiei Globale”, eveniment organizat in colaborare 
cu Centrul de Cultua „George Apostu” din Bacau si Colegiul „Costache Negri” din 
Tirgu Ocna, in Sala de sedinte a Pimariei orasului, in compania unor talentati 
actori, scriitori, profesori si elevi; 

- 1 Decembrie –manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei cu participarea unui 
efectiv de jandarmi ai Inspectoratului judetean de Jandarmi Bacau si  elevii Scolii 
Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Tirgu Ocna care au prezentat 
onorurile militare,precum si oficialitati ale jude�ului Bac�u, reprezentanti ai 
institu�iilor deconcentrate �i  descentralizate ale jude�ului, cadre didactice, elevi, 
cetã�eni ai urbei, turi�ti afla�i in sta�iune; 

- 3 decembrie – Ziua Internationala a persoanelor cu handicap. Administratia 
publica locala in colaborare cu Centrele de recuperare reabilitare,  ingrijire si 
asistent a persoanelor cu dizabilitatidin Tirgu Ocna din subordinea Directiei 
Generale de  Asistenta Sociala si Protectia copilului Bacau au organizat actiunea 
„Si eu sunt ca voi” marcata de o lansare lampioane in Piateta din centrul orasului ; 

- 24-31 decembrie – Spectacole cu obiceiuri si traditii de iarna.  
        Orasul nostru a fost in anul 2013 gazda unor frumoase concursuri nationale pe care 
suntem mandrii sa le mentinem in acest raport:  
- Concursul National de Judo, desfasurat la Sala de sport a Scolii Generale nr. 3, in 

perioada 02-03 februarie 2013;  
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- Concursul National de Ciclism, desfasurat in colaborare cu Societatea Nationala a 
Sarii in perioada 25-26 mai 2013; 

-  
-  Concursul National de Sah „Elisabeta Pholicroniade” sustinut in Mina Salina Tirgu 

Ocna, pe data de 21.09.2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta  

           Serviciile voluntare pentru situa�ii de urgen�� sunt structuri profesioniste capabile s� 
îndeplineasc� la parametri de calitate atribu�iile în domeniile ap�r�rii vie�ii, bunurilor �i 
mediului împotriva incendiilor �i dezastrelor. 
 Înfiin�area serviciilor voluntare pentru situa�ii de urgen�� a avut ca obiectiv fundamental 
cre�terea performan�elor, prin realizarea m�surilor de prevenire �i eficientizare continu� a 
ac�iunilor de interven�ie în situa�ii de urgen��, raportate la standardele în domeniu impuse de 
statutul de �ar� membr� a Uniunii Europene. 
 Cadrul legal care reglementeaz� activitatea serviciilor voluntare pentru situa�ii de 
urgen�� este foarte amplu, în continu� modificare ca urmare a prelu�rii noii concep�ii europene 
privind intensificarea activit��ii de prevenire în acest domeniu. 
 În prezent în cadrul Prim�riei ora�ului Tîrgu  Ocna func�ioneaz� Serviciul Voluntar 
pentru Situa�ii de Urgen��, fiind organizat ca serviciu de categoria a IV-a, având in compunere 
un num�r de 54 persoane, din care 7 angaja�i si 47 voluntari. 

In anul 2013 Serviciul Voluntar pentru Situa�ii de Urgen�� �i-a organizat, planificat �i 
desf��urat activitatea pe baza atribu�iilor �i sarcinilor ce îi revin din legi, hot�râri ale 
Guvernului României �i ordine ale Ministerului Administra�iei �i Internelor. 
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În dotarea Serviciului Voluntar pentru Situa�ii de Urgen�� exist� o autospecial� de stins 
incendii tipul ATI – an de fabrica�ie 1979, o autospecial� de stins incendii tipul MAN- an 
fabrica�ie 2008, achizi�ionat prin proiect finan�at prin fonduri Phare si o ambulan��, tipul 
Mowac – an fabrica�ie 1992.   
 În anul 2013 in zona de competen�� a Serviciul Voluntar pentru Situa�ii de Urgen�� al 
ora�ului Tîrgu-Ocna au avut loc 52 de evenimente din care: 39 interven�ii la  incendii , 1ardere 
de vegeta�ie uscat�, 12 alte situa�ii de urgen�� ( 11 interven�ii la inundatii, o deblocare de u�� ). 
De asemenea în aceast� perioad� s-au cur��at fântînile di cartierele Vîlcele �i Poieni. 
 Tot în anul 2013 Serviciul Voluntar pentru Situa�ii de Urgen�� al ora�ului Tîrgu-Ocna a 
executat 11 exerci�ii de alarmare/evacuare la institu�iile de înv���mânt si exerci�ii de 
interven�ie în caz de incendiu la operatori economici.  
 Având în vedere programele de preg�tire �colar� întocmite de Inspectoratul General 
pentru Situa�ii de Urgen�� împreun� cu Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii în baza Protocolului 
privind preg�tirea în domeniul situa�iilor de urgen�� a copiilor, elevilor �i studen�ilor din 
înv�t�mântul na�ional, preuniversitar �i superior, s-a desf��urat concursul �colar cu tematic� de 
protec�ie civil� « Cu via�a mea ap�r via�a », faza pe localitate, si concursul �colar cu tematic� 

de prevenire �i stingere a incendiilor 
« Prietenii Pompierilor ». 
De asemenea în luna mai Inspectoratul 
pentru Situa�ii de Urgen�� « Mr. 
Constantin Ene » al jude�ului Bac�u în 
colaborare cu Serviciul Voluntar pentru 
Situa�ii de Urgen�� al ora�ului Tîrgu-
Ocna a organizat faza jude�ean� a 
concursului « Prietenii Pompierilor ». 
In luna iunie  Serviciul Voluntar pentru 
Situa�ii de Urgen�� al ora�ului Tîrgu-
Ocna a organizat �i a participat la Faza 
jude�ean� a concursurilor profesionale 
ale Serviciilor  Voluntare pentru Situa�ii 
de Urgen��, unde a ocupat locul I, iar la 

faza interjude�ean� din luna iulie a ocupat locul III.  
La solicitarea Serviciului de administrare si întretienere a prim�riei ora�ului Tîrgu-

Ocna, autospecialele de stins incendii din dotarea S.V.S.U. au participat la ac�iuni de cur��are a 
canaliz�rilor, precum �i la activit��i de cur��are a pode�elor din ora�ul Târgu-Ocna. 
 Serviciul Voluntar pentru Situa�ii de Urgen�� al ora�ului Tîrgu-Ocna, face eforturi 
pentru perfec�ionarea personalului din cadrul serviciului asigurînd preg�tirea necesar� atât 
personalului angajat cât �i voluntarilor pentru atingerea nivelului de performan�� conform 
standardelor europene impuse pentru func�ionarea acestor tip de structuri. 
 Având în vedere rolul activ �i permanent al S.V.S.U. pentru comunitatea local�,   v� 
rug�m s� ne sprijini�i în continuare activitatea logistic �i material pentru anul 2014 prin 
men�inerea �i îmbun�t��irea dot�rii actuale precum �i  dezvoltarea serviciului �i g�sirea 
resurselor necesare compens�rii voluntarilor din cadrul serviciului.  
 

Ordinea si siguranta publica la nivelul orasului Tg. Ocna a fost asigurata pe tot 
parcursul anului 2013 de institutii apartinand Inspectoratului Judetean de Politie si 
Inspectoratului Judetean de Jandarmi. 
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Activitatea desfasurata de POLI�IA STA�IUNII TG.OCNA este prezentata in 

anexa 2 la prezentul raport. 
 
POSTUL DE JANDARMI TG. OCNA isi desfasoara activitatea in baza Legii 550/2004 

si este subunitate specializata din cadrul Inspectoratului de jandarmi judetean Bacau , care pe 
raza de competenta a statiunii Tirgu Ocna exercita atributii privind apararea drepturilor si 
libertatilor fundamentale ale persoanelor , a avutului public si privat , prevenirea , descoperirea si 
combaterea faptelor antisociale , mentinerea , asigurarea si restabilirea ordinii si linistii publice. 

In acest context , in anul 2013 Postul de jandarmi Tirgu Ocna a functionat cu un numar de 
8 subofiteri care au desfasurat activitati de mentinere a ordinii si linistii publice in sistem integrat 
cu efective din cadrul Politiei statiunii , conform Ordinului MAI nr. 60/02.03.2010. In acest sens 
au fost executate un numar de 345 misiuni , 845 patrule mixte in timpul carora au fost aplicate de 
catre jandarmi un numar de 40 avertismente scrise, 168 amenzi contraventionale in valoare de 
36.700 lei, conform Legii 61/1991. Au fost constatate 18 infractiuni si au fost retinuti 16 autori. 
Valoarea bunurilor confiscate a fost de 325 lei.  

 In functie de efectivele disponibile subunitatea de jandarmi Tirgu Ocna a desfasurat si 
activitati de mentinere a ordinii si linistii publice numai cu patrule de jandarmi , care in functie de 
situatia operativa a localitatii si a zonelor cunoscute ca avand potential criminogen mai ridicat au 
realizat un numar de 181 misiuni, 200 patrule, au fost aplicate 11 avertismente scrise si 47 amenzi 
contraventionale in valoare de 7300 lei.  

Venind in sprijinul administratiei publice locale efectivele subunitatii de jandarmi, pe 
parcursul anului 2013 au desfasurat un numar de 37 de activitati de asigurare a ordinii publice cu 
ocazia diferitelor manifestari cultural-artistice ,sportive,  religioase , comemorative si de alta 
natura care au avut loc pe raza statiunii Tg. Ocna.  

 Totodata efectivul de jandarni a acordat sprijin pentru aplicarea legilor din sfera de 
competenta a altor institutii, cum ar fi: Ocolul silvic Tg. Ocna –pe linia prevenirii si combaterii 
furturilor de material lemnos, instantelor de judecata din localitatile Bacau, Onesti si Moinesti - 
prin punerea in aplicare a unui numar de 66 de mandate de aducere in fata instantelor a 
persoanelor de pe raza localitatii Tirgu Ocna.  

Pe tot parcursul anului 2013 subunitatea de Jandarmi Tg. Ocna s-a preocupat de mentinerea 
unui climat de ordine si siguranta publica in statiune, acordand un interes special turistilor si  
zonelor de interes operativ din statiune, executand in acest sens actiuni de prevenire a faptelor 
antisociale. 

                      
PRIMARUL ORASULUI TG. OCNA 

Ec. Stefan SILOCHI 


