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RAPORT
privind starea economico-socialã si de mediu
a orasului Târgu Ocna pe anul 2019
În vederea asigurarii unei totale transparente institutionale si pentru îndeplinirea
atributiilor ce revin primarului conform Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ si a Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de
interes public, va supun atentiei Raportul anual privind starea economica, sociala si de
mediu a orasului Târgu Ocna, judetul Bacău, pentru anul 2019, care poate fi consultat de toti
cetatenii interesati. Prezentul raport a fost intocmit pe baza informatiilor furnizate de catre
structurile de specialitate din cadrul Primariei orasului Targu Ocna, de catre institutiile
publice care desfasoara activitate in colaborare cu institutia noastra.
CUVANT INAINTE
Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre.
Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală
deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. Lucrarea de faţă este unul din instrumentele
prin care Primăria orasului Târgu Ocna pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre
activitatea noastră, despre modul cum au fost folosiţi banii publici. Consider că datele
prezentate în raport pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra activităţii noastre în anul
care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.
Din punct de vedere administrativ oraşul este compus din localitatea principală Târgu
Ocna şi alte două localităţi componente: Poieni şi Vâlcele si este atestat ca statiune
balneoclimatica, conform Hotararii de Guvern nr. 1072/11.12.2011.
Conform Recensamantul populatiei si locuintelor efectuat in anul 2011 populatia
stabila a localitatii Târgu Ocna este de 11.300 locuitori.
Autoritatea deliberativa a Administratiei Publice locale Târgu Ocna este formata
dintr-un numar de 17 consilieri validati prin Hotărârea Consiliului local nr. 43/25.06.2016,
urmare a alegerilor locale din anul 2016.
Structura Consiliului local Târgu Ocna se prezinta astfel:
- 6 consilieri din partea Partidului Social Democrat;
- 5 consilieri din partea Partidului National Liberal;
- 4 consilieri din partea Aliantei Liberalilor si Democratilor ;
- 1 consilier din partea M10;
- 1 consilier independent.
Lucrarile sedintelor consiliului local se desfasoară în sedinţe de comisii şi şedinţe de
plen.
Comisiile de specialitate ale consiliului local sunt constituite in conformitate cu
prevederile legale, dupa cum urmeaza
- Comisia juridică, pentru administraţie publică, ştiinţă, învăţămant, cultură, sport,
tineret, culte, sănătate, protecţie socială, apararea ordinii şi liniştii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – formata din 7 membri:
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- Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului,administrarea domeniului
public şi privat, protecţia mediului,turism, agrement si conservarea monumentelor –
formata din 5 membri:
- Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, comert,
privatizare, realizarea lucrărilor publice – formata din 5 membri.
In anul 2019 activitatea Consiliului local s-a desfasurat in baza Regulamentului de
organizare si functionare, aprobat prin Hotararea nr. 53/18.07.2016, revizuit in baza
prevederilor Codului administrativ prin Hotararea Consiliului local nr. 99/31.10.2019.
Administraţia publica localã reprezentatã de cele douã autoritãţi: Consiliul local –
ca autoritate deliberativã şi Primarul – ca autoritate executiva, împreunã cu serviciile
subordonate şi-au îndeplinit şi in anul 2019 atributiile conferite de lege.
Potrivit atributiilor stabilite de lege, Consiliul local are initiativa si hotarăşte in
toate problemele de interes local, acestea regasindu-se in atributiile sale si in exercitarea
carora adopta hotarari.
Executarea hotararilor adoptate de Consiliul local revine structurilor functionale si
aparatului de specialitate din subordinea Primarului orasului Târgu Ocna care exercita si
controlul de drept asupra indeplinirii acestora.
Consiliul local al orasului Târgu Ocna s-a intrunit in anul 2019 in 12 sedinţe
ordinare, 3 sedinţe extraordinare si 1 sedinţă de îndată, in cadrul carora au fost adoptate un
numar de 131 hotarari. Toate hotararile au fost inaintate Institutiei Prefectului Judetului
Bacau pentru exercitarea controlului de legalitate.
In relatia cu autoritatea deliberativa, activitatea Aparatului de specialitate al
Primarului se axează, în principal, pe punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, şi anume:
- asigurarea asistentei de specialitate la sedinţele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local, ori de cate ori a fost necesar;
- pregatirea sedintelor de plen ale Consiliului Local, sub coordonarea secretarului
unitatii administrativ teritoriale în sensul convocarii, întocmirii documentelor prevazute de
lege (raportul compartimentului de resort si expunerea de motive a primarului) ;
- urmărirea respectarii legalitatii proiectelor de hotarare inaintate spre dezbatere
membrilor Consiliului local ;
- punerea la dispozitia membrilor Consiliului local a tuturor materialelor de sedinta
prin intermediul sistemului informatic;
- comunicarea hotararilor adoptate de Consiliul local Institutiei Prefectului – judetul
Bacau, in vederea verificarii legalitatii;
- aducerea la cunoştinta publica a hotararilor Consiliului Local si a proceselor verbale
de sedinta prin publicarea lor pe site-ul institutiei, pentru a respecta principiile transparentei
decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public ;
- 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.
Pentru indeplinirea obiectivelor propuse pentru anul 2019, in conformitate cu
strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2014-2020,
autoritatea executivă a propus demararea unor proiecte de investiţii noi şi a continuat
implementarea/definitivarea proiectelor de investiţii demarate în ani precedenţi .
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I.

INVESTIŢIILE ÎN INFRASTRUCTURÃ – DOMENIUL PRIORITAR
PENTRU ADMINISTRAŢIA ORAŞULUI TÂRGU OCNA

PROIECTE ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE
In anul 2019 administrația locală a orașului Târgu Ocna a continuat procedurile de
accesare a surselor de finanțare ( fonduri europene, guvernamentale, locale), pentru
proiectele accesate in anii anteriori:
A.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 cuprinde
următoarele obiective de investiții:
A.I. Axa 7.1. „Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în
stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna”
Administrația publică locală a orașului Târgu Ocna Ocna a semnat Contractul de
Finanțare nr. 1570 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în data
de 09.03.2018, acest proiect are o perioada de implementare de 57 de luni.
1. Valoarea totală a investiției este de 21.468.011,40 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR : 18.247.809,69 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național : 2.780.170,48 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului : 440.094,23 lei
Perioada de implementare 2018-2021
Proiectul cuprinde: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Valorificare
turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna”.
Valoarea estimată este de 16.329.684,73 lei fără TVA (valoare eligibilă: 16.300.662,25 lei
fără TVA, valoare neeligibilă: 29.022,48 lei fără TVA). Proiectul prevede realizarea
următoarelor lucrări:
1. Modernizarea/reabilitarea următoarelor străzi: Maior Rosita, Nicolae Arbanas,
Poet Ion Gramada, Eremia Grigorescu, Alexandru cel Bun, Constantin Mușat, Lt. Sion,
Valeni, Tisesti, Fântâna cu Apă Rece, Podei, Ion Diaconescu, Podul de Fier, Spitalului, 1
Mai, Răducanu, Oituz, Tudor Vladimirescu, Mihai Eminescu, Petre Ispirescu, Toamnei,
Gării, Verii, din orașul Târgu Ocna.
2. Modernizarea iluminatului public stradal prin montarea de lămpi cu tehnologie
LED în zonele unde există iluminat public și extinderea acestuia în zonele unde nu există,
pe străzile menționate anterior.
3. Transformarea strazii Victoriei, intr-un pietonal, accesibil atat cetatenilor orasului
cat si turistilor. Prin acest proiect se doreste transformarea tronsonului de strada cuprins
intre accesul in parcul Trandafirilor pana la Autogara si pana in strada Capitan Busila, in
fata Farii Salina, pe un tronson de 180 ml intr-o strada cu circulatie pientonala.
4. Refacerea Piațetei Costache Negri prin realizarea de lucrări, precum: amenajarea
de spații verzi și betonate; amenajarea unei zone destinată defilărilor și prezentărilor;
dotarea cu mobilier urban modern precum pergole, bănci și module din lemn, coșuri de
gunoi și stâlpi de iluminat care să se încadreze în arhitectura specifică zonei; dotarea
piațetei cu sisteme WI-FI; realizarea unui sistem de irigații modern pentru suprafetele verzi
amenajate precum si a unui sistem de preluare a apelor pluviale de pe întreaga suprafață a
piațetei; refacerea sistemului de iluminat prin realizarea unui sistem de alimentare cu
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energie electrică subteran.
5. Extinderea amenajarilor din Parcul orasanesc Magura prin completarea unei zone
din acest parc, cu mobilier urban: bănci, stâlpi de iluminat și coșuri de gunoi, dar și cu
arbori și arbuști; amenajarea unei alte zone din acest parc prin realizarea de alei pietonale
din pavele, dotarea cu mobilier urban: foișoare, bănci, stâlpi de iluminat și coșuri de gunoi,
dar și plantarea de arbori și arbuști și însămânțarea spațiului verde cu gazon; realizarea
unui spatiu de tip skate parc.
Pentru acest proiect s-au intocmit documentatiile obtinerii avizelor Telekom, Delgaz
Grid, MAPN, Transgaz, Apele Romane, Mediu, CNAIR, ISC, Serviciul rutier.
Obtinere avize:
- MAPN nr. 480/22.01.2019
- DELGAZ GRID nr. 211469615/04.02.2019
- TRANSGAZ nr. 10158/18.02.2019
- TELEKOM nr. 37/18.02.2019
- APELE ROMANE nr. 26/21.03.2019
- SERVICIUL RUTIER POLITIA BACAU nr. A/510591/23.04.2019
- CNAIR nr.528/22.05.2019
- ISC acord nr.21963/28.06.2019
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU nr. 18166/04.12.2019.
Proiectul tehnic a fost receptionat in data de 07.08.2019 prin procesul verbal nr.
11164.
In data de 10.09.2019 s-a obtinut dovada Ordinului Arhitectilor din Romania.
In data de 10.09.2019 s-a eliberat Autorizatia de construire nr.71.
Proiectul a fost depus la Agentia de Dezvoltare Regionala N-E pentru verificare ,
urmand a fi demarata procedura de licitatie pentru executia lucrarilor.
In data de 04.12 .2019 s-a avizat proiectul tehnic de catre ADR Nord Est.
Contracte incheiate:
- Contract nr.4829/01.04.2019 – servicii verificare proiect tehnic specialitatea
instalatii electrice
- Contract nr.4885/01.04.2019- servicii verificare proiect tehnic specialitatea
rezistenta
- Contract nr/5841/10.04.2019- servicii verificare proiect tehnic pentru cerintele A4,
B2, D
- Contract nr.5910/18.04.2019- servicii verificare proiect tehnic pentru cerintele B1,
Cc,D,F
- Contract nr.6581/07.05.2019 - servicii verificare proiect tehnic pentru sistem de
irigatii si canalizare pluviala;
- Servicii de realizare spot video bilingv promovare statiune turistica contract
nr.2988/26.02.2019
- Audit financiar contract nr.2987/26.02.2019.
În data de 20.12.2019 a fost lansată licitaţia pentru “Execuție lucrări pentru
obiectivul de investiții ”Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în
stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna” finanțat prin POR, axa prioritară 7 – „Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, prioritatea de investiții 7.1 –
„Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului
endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea
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resurselor naturale și culturale specifice” prin publicarea Anunţului de participare
simplificat SCN1060745/20.12.2019.
A.II. Axa 10. ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” Axa 10.1.-Investițiile
în educație și formare, inclusiv informare profesională pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare se pot
realiza următoarele tipuri de lucrări:construcția/reabilitarea/extinderea/echiparea
infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic în învățarea pe tot
parcursul vieții:
1. ”Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul
Școlii nr.1, oraș Târgu Ocna, jud.Bacău”
Administrația publică locală a orașului Târgu Ocna Ocna a semnat Contractul de
Finanțare nr. 4551 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în data de
15.07.2019, acest proiect are o perioada de implementare de 53 de luni.
Valoarea totală a investiției este de 18.437.572,88 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR : 15.671.936,96 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național : 2.395.040,70 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului : 370.595,22 lei
Perioada de implementare 2018-2022
Contracte incheiate:
- Managementul proiectului contract nr. 11339/13.08.2019
- Servicii de consultanta in achizitii publice contract nr. 15507/04.11.2019
- Servicii de promovare si publicitate contract nr. 16629/22.11.2019.
În data de 06.12.2019 a fost lansată licitaţia pentru “Servicii de proiectare faza
Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru
proiectul de investiții: „Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii
operaționale din cadrul Școlii Nr. 1, Oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău”.
Valoarea estimată a contractului este de 13.298.521,23 lei, fara TVA.
Se vor efectua lucrări de reabilitare, modernizare și dotare precum:
− schimbarea acoperișului deteriorat Corp A și Corp B (sarpanta, învelitoare, jgheaburi,
burlane);
− instalarea unui sistem de panouri solare (6 panouri solare) și a unui boiler pentru
încălzirea apei;
− reabilitarea subsolului;
− reabilitarea termică Corp A și Corp B;
− realizarea instalației sanitare - Corp A și reabilitarea instalației sanitare Corp B;
− înlocuirea pardoselilor Corp A și Corp B, renovarea pereților;
− reabilitarea și modernizarea instalației electrice Corp A și Corp B;
− recompartimentarea funcțională a spațiului educațional din cele 2 corpuri, în vederea
creării și amenajării de noi spații didactice (Sală destinată programului Școală după Școală,
săli multifuncționale, laboratoare, spații depozitare și conexe);
− instalarea unui sistem de supraveghere audio-video Corp A și Corp B;
− instalarea unui sistem de detecție și alarmare în caz de incendiu;
− instalarea unui sistem de alarmă antiefracție;
− reamenajarea curții, aleelor, a spațiului verde din perimetrul școlii;
− înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficiență ridicată și durată mare de viață de
tip LED;
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− instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare în spațiile comune, robineți,
temporizați);
− instalarea de baterii de apă cu senzori în grupurile sanitare;
− dotări: se propun dotări adecvate funcțiunii clădirii. Extinderea clădirii Școlii prin
construirea unui corp nou cu destinația de Sală de sport cu structură de cadre din lemn:
− clădirea propusă a sălii de sport se va realiza din structura de cadre din lemn lipit
(lamelar), fundații izolate tip cuzinet, închideri din panouri termoizolante și tâmplărie din
aluminiu; − amenajarea de dușuri și vestiare în fosta sală de sport din Corpul Vechi (A);
− dotări: se propun dotări adecvate funcțiunii clădirii.
2.“Modernizare, dotare și reabilitare Școala Gimnazială nr.2, oraș
Târgu Ocna, judetul Bacău”
Valoarea conform deviz general aprobat prin HCL nr.55/19.06.2018 este de
13.393.375,67 lei cu TVA.
Principalele lucrari propuse in prezentul proiect, pentru dezvoltarea unui invatamant
modern, sunt:
●schimbarea acoperisurilor deteriorate Corp A si Corp B (sarpanta, invelitoare,
jgheaburi,burlane, etc);
●instalarea unor panouri solare si a unui boiler pentru incalzirea apei;
●reabilitarea subsolului;
●reabilitarea termica Corp A si Corp B;
●construirea unei Sali de sport cu dusuri si vestiare;
●realizarea instalatiei sanitare –Corp B si reabilitarea instalatiei sanitare Corp A;
●reabilitarea salilor de clasa Corp A si Corp B (inlocuirea tamplariei Corp A si Corp
B, inlocuirea pardoselilor Corp A si Corp B, renovarea peretilor);
●reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice Corp A si Corp B;
●reabilitarea si extinderea instalatiei termice Corp A si Corp B;
●echiparea cu mobilier scolar(banci,scaune,dulapuri,cuiere) pentru toate salile de
clasa-20 de sali;
●echiparea bibliotecii cu mobilier adecvat si calculator;
●echiparea cu material didactic si mobilier scolar a celor doua laboratoare de
specialitate (fizica-chimie si biologie);
●echiparea laboratorului de informatica cu 30 de calculatoare , monitoare LCD, casti
cu microfon si echipament de conectare la internet si mobilier adecvat , pentru a deveni
astfel un centru informational modern, dedicat unei educatii inovatoare;
●amenajarea si dotarea cu mobilier adecvat a unei Sali de destindere si studiu pentru
derularea proiectului “Scoala dupa Scoala “(mese, scaune,rafturi,canapea modulara, fotolii);
●amenajarea unei Sali multifunctionale(pentru spectacole si alte activitati) cu sistem
de sonorizare,videoproiector,ecran,scaune adecvate);
●echiparea a 20 de Sali de clasa , 3 laboratoare si o sala multifunctionala cu table
Smart-24;
●dotarea arhivei cu rafturi adevate conform legislatiei;
●amenajarea unei Sali pentru material didactic si nedidactic;
●dotarea cabinetului de consiliere scolara, cabinetului medical,cabinetelor de
secretariat,contabilitate,TIC/examene,cu calculatoare,monitoare si mobilier adecvat;
●dotarea cabinetului de secretariat si cabinetului TIC/examene, cu multifunctionale;
●sistem de supraveghere audio-video Corp B;
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●Instalarea unui sistem de detectie si alarmare in caz de incendiu;
●instalarea unui sistem de antiefractie;
●reamenajarea curtii, aleilor, a spatiului verde,echiparea cu banci;
S-a incheiat contractul nr. 4740/13.04.2018 avand ca obiect : intocmire Studiu
fezabilitate, expertiza tehnica, audit energetic,cerere de finantare si asistenta tehnica.
Proiectul a fost depus la Agentia de Dezvoltare Nord Est in data de 28.06.2018.
A.III. Axa 8.3- “Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati “proiect desfasurat in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacau.
In data de 19.01.2018 a fost adoptata Hotararea de Consiliu nr. 2 privind
aprobarea proiectului , a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat in
vederea depunerii spre finantare a proiectului intitulat “Servicii comunitare pentru persoane
adulte cu dizabilitati”- Cod proiect 119327.
In data de 19.01.2018 s-a incheiat acordul de parteneriat nr.5942 intre Directia
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si Primaria Orasului Tg.Ocna in vederea
stabilirii drepturilor si obligatiilor partilor, contributia financiara , precum si
responsabilitatilor ce le revin in implementarea activitatilor proiectului” Servicii comunitare
pentru persoane adulte cu dizabilitati”
A fost depus la ADR Nord Est , fiind selectat pentru finantare in data de
23.05.2018.
In data de 09.10.2018, s-a incheiat contractul referitor la servicii de informare
si publicitate.
In data de 12.11.2018, s-a incheiat conractul pentru servicii de audit financiar.
In data de 23.11.2018, s- a semnat contractul in vederea intocmirii proiectului
tehnic si detalii de executie.
Proiectul prevede construirea a 4 locuinte protejate si reabilitare - modernizare
cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi in str.Tisesti, nr.45.
Valoare investitie : 4 155 670,73 lei.
- 14.08.2019 – Lansare licitatie
- 02.09.2019-Anulare licitatie-lipsa ofertanti
- 12.09.2019 – Llansare licitatie
- 24.09.2019 – Anulare licitatie –omisiuni liste cantitati
- Noiembrie 2019 Lansare licitatie
- Decembrie 2019 –evaluare oferte
B. PROIECTE CU FINANTARE GUVERNAMENTALA (Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Ministerul Turismului )
B.1.“Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița Piticot A , oraș Târgu Ocna
Ocna, jud.Bacău
Valoarea totala a investiției este : 3.175.199 lei
Obiectivul este amplasat in orasul Tg. Ocna, judetul Bacau, si are destinatia de
gradinita cu Program Prelungit (regim de inaltime Subsol, parter si etaj), in cadrul caruia
prescolarii si cadrele didactice isi desfasoara activitatile prescolare si procesul instructiveeducativ.
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In data de 16.03.2018, in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală s-a
semnat contractul de finanțare nr. 3636/16.03.2018 cu MDRAPFE – valoare contract :
3.034.741 lei
-22.04.2019- Lansare licitatie proiectare si executie lucrari
- noiembrie 2019-august 2021 – perioada de proiectare 90 zile +executie 540 zile.
Ca urmare a licitaţiei, în data de 01.11.2019 s-a încheiat contractul nr. 15490, având
ca obiect Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea
proiectantului si execuţie lucrari pentru proiectul de investitii „Reabilitare, modernizare si
dotare gradinita Piticot A, Oras Târgu Ocna, Judetul Bacau”, finantat prin PNDL, în
valoare de 2.670.311,21 lei.
Termen estimat pentru finalizare: decembrie 2020.
B.2.“Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița Piticot B , oraș Târgu Ocna
Ocna, jud.Bacău
Valoarea totala a investiției este : 3.609.457 lei
In data de 16.03.2018, in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală
s-a semnat contractul de finanțare nr.3637 cu MDRAPFE - valoare contract : 3.447.312 lei
- Obiectivul este amplasat in orasul Târgu Ocna, judetul Bacau, si are destinatia de
gradinita cu Program Prelungit (regim de inaltime Subsol, parter si etaj), in cadrul caruia
prescolarii si cadrele didactice isi desfasoara activitatile prescolare si procesul instructiveeducativ. Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii
de educatie si a dotarii gradinitei, pentru asigurarea unui proces educational la standarde
europene si a cresterii participarii populatiei prescolare la procesul educational timpuriu.
Ca urmare a licitaţiei în data de 11.03.2019 s-a încheiat contractul nr.3709, având ca
obiect ”Servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari pentru realizarea investitiei „Reabilitare, modernizare si
dotare gradinita Piticot B, Oras Tirgu Ocna, Judetul Bacau”, în valoare de 2.667.959,77 lei.
Termen estimat pentru finalizare: decembrie 2020.
S-au încheiat următoarele contracte aferente acestui obiectiv de investiţii:
- Contract nr.10586/26.07.2019 – Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru
cerintele B1, Cc, D, F.
- Contract nr.10720/29.07.2020 - Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru
specialitatea instalatii electrice
- Contract nr. 10719/29.07.2019- Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru
specialitatea rezistenta
- Contract nr.10963/02.08.2019- Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru
specialitatea instalatii sanitare
- Contract nr.11294/12.08.2019 - Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru
specialitatea instalatii termice
- august 2019 – Emitere Autorizatia de Construire nr. 67/29.083.2019
- octombrie 2019 – Emitere ordin de incepere executie
B.3. ”Construirea și dotarea Centrului Multifuncțional tip creșă în zona
Tisești, oraș Târgu Ocna Ocna, jud. Bacău”.
Valoarea totala a investiției : 2.116.594 lei
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In data 16.03.2018, in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală s-a
semnat contractul de finanțare nr. 3634/16.03.2018 cu MDRAPFE : valoare contract2.074.470 lei
- pregătire documentaţii in vederea lansării licitaţiilor.
- data de inregistrare în platforma electronică 20 noiembrie 2018
- ianuarie 2019 respingere documentatie motiv OUG 114/2018
- 31 ianuarie reluare si avizare documentatie de catre ANAP
- 04.02.2019 Lansare licitatie proiectare si executie lucrari- termen depunere oferte
26.02.2019
- 23.11.2019 Anulare procedura – ofertantul nu a raspuns la clarificari
- decembrie 2019-ianuarie 2020 reluare si avizare documentatie de catre ANAP
B.4. Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, județul Bacău
Valoarea totala a investitiei: 10,361,308.00 lei
In data de18.01.2018, in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală s-a
semnat contractul de finanțare nr. 731/18.01.2018 cu MDRAPFE- valoare contract :
9.932.518 lei .
Valoare estimata a contractului de prestare de servicii de proiectare la faza de Proiect
Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea
investitiei „Modernizare și dotare colegiu Costache Negri, oras Tirgu Ocna, jud. Bacau”
este de 7.055.827,1 lei fara TVA, formata din insumarea valorilor urmatoarelor
linii/sublinii bugetare din devizul general al proiectului si din capitolul 3 – cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica, defalcata astfel:
PROIECTARE: 206.000 lei fără TVA, din care:
135.000 lei fără TVA – 3.5.6. Proiect Tehnic și Detalii de execuție;
2.000 lei fără TVA – 3.5.4 Documentaţii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor /autorizațiilor
69.000 lei fără TVA – 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului
EXECUȚIE: 6.849.827,1 lei fără TVA, din care:
1.2 Amenajarea ternului: 8.125,34
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: 12.563,86 lei
fără TVA.
Cap. 2 Cheltuieli pentu asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: 156.392 lei
fără TVA
4.1 Construcţii şi instalaţii: 6.422.482,65 lei fără TVA;
4.2. Montaj utilaj tehnologic: 11.000 lei fără TVA;
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj: 95.580
lei fără TVA;
5.1 Organizare de şantier: 143.683,25 lei fără TVA.
Ca urmare a licitaţiei în data de 25.09.2019 s-a încheiat contractul nr. 13508 ,
având ca obiect Servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari pentru realizarea investitiei „Modernizare și dotare Colegiu
Costache Negri, oras Târgu Ocna, jud. Bacau”, în valoare de 8.396.434,25 lei.
Perioada de implementare: octombrie 2019- iulie 2021 proiectare 90 zile +540 zile
executie
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C. PROIECTE ÎN EXECUȚIE PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE LOCALA:
C.1. “REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL
BACĂU”
Valoarea totală a investiției este de 4.549.204 lei .
S-a incheiat Contractul de finantare nr. 11709/25.08.2015 cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale.
OBIECTIVE:
Str. Salinei -868 ml
Str.Pârâul Vâlcica - 201 ml
Str. Poet Ion Grămadă – 209 ml (parțial)
Str.Coasta Măgurii – 240 ml
Str.Gura Slănic -520 ml
Str.Ștefan Constantinescu -357 ml
Str. Avram Iancu – 447 ml
Str.Vasile Alecsandri – 208 ml
Lungime : 3,050 km
In data de 27.03.2018 a fost semnat Contractul de lucrari nr. 4112 la valoarea licitata
de 4.093.352,41 lei cu Asocierea SC Gironap Prod SA si SC Alconep SRL.
Lucrările au fost suplimentate pe parcursul anului 2019, încheindu-se 3 acte
adiţionale în valoare de 692.606,73 lei.
La finalul anului 2019, stadiul lucrărilor este de 98 %.
C.2. “MODERNIZARE 4 STRĂZI ÎN ORAȘUL TÂRGU OCNA , JUDEȚUL
BACĂU” Str. Viișoara, str. Căpitan Bușilă,str.Tăbăcari, str.Daniela Caurea
Valoarea totală a investiției : 7.974.975,17 lei
S-a incheiat Contractul de finantare nr. 10143/09.06.2015 incheiat cu Ministerul
Dezvoltarii Regionale
STADIU FIZIC REALIZAT : 100%
OBIECTIVE:
Str.Viișoara km 0+000-1+475
L=1.475 m
Str.Căpitan Bușilă km 0+000-1+018
L=1.018 m
Str.Tăbăcari km 0+000-1+070
L=1.070 m
Str.Daniela Caurea km 0+000-0+659
L= 659 m
Lungime totală = 4.222 km
In data de 20.06.2019 a fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 8712, avand o perioada de garantie de buna executie a lucrarilor de 36 luni.
D.
Prin Hotararea de Guvern nr.1022/2018 privind aprobarea PROGRAMULUI
PENTRU DEZVOLTAREA INVESTITIILOR IN TURISM –Masterplanul
investitiilor in turism si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism, au
fost prinse in Anexa 1 pe lista de investitii a Ministerului Turismului urmatoarele proiecte:
- Amenajare Aqua Parc Magura, oras Targu Ocna;
- Amenajare ca zona de agrement lacul cu apa sarata, zona Parc Magura, oras
Targu Ocna;
- Amenajare Parc Aventura , zona Parc Magura, oras Targu Ocna;
- Amenajare patinoar zona Parc Magura, oras Targu Ocna;
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In anul 2019 s-a incheiat contractul nr.18464/30.12.2019 pentru intocmire Studiu de
Fezabilitate Amenajare Parc Aventura, zona Parc Magura.

E. COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CASA DE
CULTURĂ TÂRGU OCNA, STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2, ORAȘ TÂRGU OCNA,
JUD. BACĂU, proiect aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 99/21.12.2015
Valoarea totală a investiției: 1,562,895.34 lei
STADIU FIZIC:90%
Lucrările au început în luna noiembrie 2017.
Termen de execuție noiembrie 2018 (Termenul de executie a fost prelungit conform
actului aditional incheiat intre SC LUXTRANS SRL –executant si Compania Nationala de
Investitii).
OBIECTIV:
SUPRAFEȚE TOTALE: Sc= 701.60 mp, Sd= 944.40 mp, Su= 711.32 mp din care :
Suprafețe existente : Sc= 558.50 mp, Sd= 794.30 mp,;
Suprafețe propuse : Sc= 143.10mp, Sd= 150.10mp;
- Structura de rezistență propusă: fundații pe grinzi de fundare, cadre din beton armat,
planșeu din beton armat peste parter, închideri șicompartimentări din zidărie și acoperiș
șarpantă din lemn într-o apă cu învelitoare din țiglă.
- Lucrarea este realizată prin fonduri de la CNI (Compania Națională de Investiții) si
Bugetul Local.
F. AGENTIA NATIONALA DE LOCUINTE
CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERET(ANL)-BLOC C8
Valoarea totală a investiției: 3,771,611.7 lei
Stadiu fizic realizat: 90%
Lucrările de construire au început în luna februarie 2018.
Suprafețe : Sc= 618.60 mp, Sd= 3086.05 mp, Su= 2029.51 mp;
48 SPAȚII LOCATIVE din care:
• 39 tip garsonieră;
•
9 locuință cu 2 camere.
- Sursa de finanțare : fonduri din bugetul ANL (Agenția Națională pentru Locuințe)
si Bugetul Local
In data de 26.06.2018 s-a semnat contractul nr. 7574 in valoare de 32.130 lei avand
ca obiect Studiul de fezabilitate pentru lucrarile tehnico-edilitare si sistematizare.
Prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 31.01.2019 s-a aprobat privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Sistematizare verticala si racord la
utilitati bloc de locuinte pentru tineret – C8 oras Târgu Ocna” , construit prin Agentia
Nationala pentru Locuinte.
În data de 13.06.2019 s-a semnat contractul nr. 8500 în valoare de 41.650 lei , având
ca obiect întocmire Proiect tehnic pentru lucrări tehnico-edilitare sistematizare.
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Pe parcursul anului 2019 s-au continuat lucrările la acest obiectiv de investiţii, la
finalul anului lucrările fiind realizate în proporţie de 90%.
Termen de finalizare – aprilie 2020.
G. PROIECT FINANȚAT CU FONDURI POIM

2014-2020

Un alt obiectiv de investiții este “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă
și apă uzată în județul Bacău” – Master Plan jud. Bacău
Este un plan de investiții pe termen lung. După evaluarea situației existente și
identificarea deficiențelor din sistem, după definirea obiectivelor și țintelor județene și a
parametrilor fundamentali de proiectare , au fost identificate și analizate opțiunile tehnice
disponibile pentru toate facilitățile ce constituie parte integrantă din sistemul de apă și apă
uzată ce urmează a fi proiectat.
În orașul TărguOcna se propun atât lucrări la rețeaua de alimentare cu apă cât și la
rețeaua de canalizare. Aceste lucrări presuspun următoarele:
-extinderea rețelei de distribuție a apei în lungime de 5,1 km
- lucrări de reabilitare a rețelelor de apa în lungime de 25 km
-extindere rețea canalizare în lungime de 10,13 km
-realizarea unei stații de pompare
Valoarea investiției pentru alimentare cu apă este de 3.072.402 euro, curs euro
raportat la anul 2016.
Valoarea investiției pentru rețeaua de apa uzată este de 3.604.398 euro, curs euro
raportat la anul 2016.
Proiectul se află în faza de întocmire a studiului de fezabilitate
(avizari,studii,acorduri,etc)
H. PROIECTE REALIZATE IN PARTENERIAT:
1.Proiect CHILD – Reintegrare socială a minorilor prin învăţare şi dezvoltare
personală”, finanţat în cadrul Programului “Justiţie”- aferent Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021. Acest proiect se deruleaza in parteneriat cu Centrul Educativ Târgu
Ocna Ocna , Administratia Nationala a Penitenciarelor. Proiectul isi propune sa faciliteze
integrarea sociala a minorilor si tinerilor care executa o pedeapsa privativa de libertate .
Implicarea familiei si a autoritatii locale in procesul de reintegrare sociala va conduce spre
deschiderea sistemului penitenciar fata de comunitate si va valorifica potentialul de reducere
a recidivei.
In anul 2019, in baza Contractului de finantare nr. 14 /61932 /28.12.2018 incheiat
intre Ministerul Justitiei in calitate de Operator de Program pentru Mecanismul Financiar
Norvegian 2014-2021 si Administratia Nationala a Penitenciarelor in calitate de Promotor
de Proiect, precum si Acordului de parteneriat nr. 25527/08.02.2019, aprobat prin HCL nr.
10/31.01.2019, au fost parcurse urmatoarele etape:
a fost incheiat Contractul nr. 7869/31.05.2019, având ca obiect - Lucrari de
reparatii interioare imobil Târgu Ocna, str. Căpitan Buşilă, nr. 13, jud. Bacău necesare implementării Proiectului CHILD . Proiectul are valoarea de 107.021,29
lei. Lucrarile de reparatie si amenajare a spatiului au fost executate in proportie de
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100%, constructorul avand obligatia si de a monta echipamentele sanitare, care inca
nu au fost achizitionate.
a fost incheiat Contractul nr. 9973/15.07.2019, având ca obiect - Pachet
Centrala termica 32 KW pentru imobilul situat în strada C. Buşilă, nr. 13, jud.
Bacău. valoare contract 9.966,94 lei;
Pe langa lucrarile finantate din bugetul proiectului a fost alocata din bugetul local
suma de 165.726,97 lei. pentru „Lucrari de reparaţii acoperiş, tencuieli exterioare
şi tâmplărie PVC - imobil Str. Căpitan Buşilă, nr. 13, Târgu Ocna, jud. Bacău”,
fiind incheiat in acest sens Contractul de lucrări nr. 7657/28.05.2019. Aceste lucrari
au fost executate in totalitate.
2.Proiect Construire teren multisport la Scoala gimnazială nr. 1 – finanţat de
către Fundaţia Terre des Hommes-Elveţia şi bugetul local Targu Ocna in cadrul
Programului UNICEF “Suport pentru infrastructura sociala, de sănătate si educatie in
judetul Bacau”, in baza parteneriatului aprobat prin Hotararea Consiliului local 88 din
20.09.2018.
In cadrul acestui proiect a fost edificat in incinta Scolii gimnaziale nr. 1 un teren
multisport , cu suprafata de 578 mp. Aceste lucrari au fost realizate de Fundatia Terre des
Hommes-Elveţia si au valoare de 31.490 Euro.
Contributia autoritatii locale a fost de 10.870 euro, reprezentand Lucrări montaj
instalatie de nocturna cu 10 proiectoare led, plasa acoperire teren multisport din polietilena,
ochiuri 120 x 120, 2 mm grosime şi gradena spectatori - 30 locuri – teren de sport Şcoala
nr.1, Oraş Târgu Ocna, jud. Bacău”, realizate in baza Contractului nr. 7266/21.05.2019.
Stadiul proiectului: FINALIZAT. Investitia a fost realizata in baza Autorizatiei de
Construire nr. 32/22.05.2019, fiind incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 46/29.10.2019.
Prin Hotararea Consiliului local nr.93/26.09.2019 a fost acceptata donatia
Fundatiei Terre des Hommes cu privire la terenul de sport edificat prin proiectul “Construire
teren multisport la Scoala Gimnaziala nr.1, oras Targu Ocna, judet Bacau”. Pana la finalul
anului 2019 nu au fost definitivate inscrisurile autentice privind donatia acestui obiectiv de
investitii.
I. AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
Proiect Achizitia unui utilaj specific pentru dotarea serviciului de salubritate al
orasului Targu Ocna, jud.Bacau, finantat prin Masura M7/6B -“Investitii locale de baza
destinate populatiei rurale inclusiv a celor de agrement si culturale si a infrastructurii
aferente”.
Contractul de finantare nr. C1920074X206610400015 intre AFIR si UAT TG.OCNA
a fost semnat in data de 09.02.2018.
În anul 2019, urmare a finalizarii procedurilor de licitatie s-a semnat contractul de
furnizare nr. 10072/12.07.2019, în valoare de 388.958,64 lei.Autospeciala compactoare
ISUZU, achizitionata in cadrul acestui proiect, a fost predata, ca bun de retur, SC Compania
de Utilitati publice Tirgu Ocna SA, conform Hotararii Consiliului local nr. 95/26.09.2019.
Stadiul proiectului : FINALIZAT
J. PROIECTE REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL
In anul 2019 autoritatea locala a demarat proceduri pentru implementarea
urmatoarelor proiecte:
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1. Proiect supraveghere video oras, fiind incheiat Contractul nr.17557/10.12.2019,
avand ca obiect intocmire studiu de fezabilitate
2. Proiect sistem supraveghere video 11 platforme, fiind incheiat Contractul
nr.17556/10.12.2019, avand ca obiect intocmire studiu de fezabilitate.

IZVOARE MINERALE – PARC MAGURA
Indata de 22.04.2019, a fost obtinut avizul nr. 31-H , privind continuarea lucrarilor
de exploatare conform Legii Minelor nr.85/2003, in al doilea an dupa negocierea Licentei de
exploatare nr.20077/2017, in perimetrul Targu Ocna-Magura, jud.Bacau.sw
Lucrari efectuate conform Licentei pentru primul an de exploatare experimentala
cu valorificare :
- Exploatarea experimentala de apa minerala terapeutica de cura interna si externa a 200
mc din cele 7 surse;
- Masuratori zilnice de debit, temperatura, PH, si conductivitate;
- Masuratori saptamanale de HCO3, CO2, si O2.
- Masuratori lunare de nitriti ,nitrati si amoniu
- Analize microbiologice semestriale
- Lucrari de protectie si refacere a mediului
- Rapoarte geologice semestriale anuale
- Proiect anual de refacere a mediului si raportari semestriale
Valoarea programului de exploatare experimentala cu valorificare in primul an
dupa negocierea licentei de exploatare este de 37.930 lei din care 240 de lei cheltuieli de
protectie si refacere a mediului.
BUGET – CONTABILITATE
Pentru realizarea proiectelor de investitii precizate mai sus dar şi pentru asigurarea
functionării Aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor subordonate Consiliului
Local, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 prin HCL
nr.40/25.04.2019.
Bugetul local (final) pe anul 2019 a fost realizat la venituri in suma de 21.315.320
lei, din care :
▪ 6.804.907 lei – venituri proprii ;
▪ 5.031.306 lei – cote şi sume defalcate din impozitul pe venit ;
▪ 7.488.000 lei – sume defalcate din TVA pentru bugetele locale;
▪ 6.840 lei – subvenţii de la bugetul de stat ;
▪
500 lei – donaţii şi sponsorizãri;
▪ 951.205 lei – sume alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală;
▪
558.471 lei – sume alocate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala ;
▪
85.132 lei – sume alocate prin Fonduri Externe Nerambursabile ;
▪
97.011 lei – sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din
PNDR 2014 – 2020
▪ 291.948 lei - sume alocate din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
(FEADR) iar la cheltuieli în suma de 21.313.163 lei, conform repartizarii pe clasificatie
bugetara.
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Structura bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modul de utilizare a acestuia
este expus pe larg in Raportul Serviciului buget-contabilitate la Contul de incheiere a
exercitiului
bugetar pe anul 2019 aprobat prin Hotărârea
Consiliului local
nr.14/18.02.2020.
PROTECȚIA MEDIULUI, GESTIONAREA ZONELOR VERZI
Activitatea Compartimentul Mediu s-a desfăşurat în anul 2019 conform actelor
normative în vigoare:
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/ 2005 privind protecţia mediului
Legea 132/ 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
Legea 24/ 2007 actualizată şi republicată. Legea privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
Legea apelor nr 107/1996
Ordinul 1503/ 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul
al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Ordonanța de Urgență 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu
Hotărâre privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul
României
HCL nr. 63 din 31.0.2019 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea
abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor
HCL nr. 104 din 19.12.2019 privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea
fondului locativ public și privat alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în
orașul Târgu Ocna
Lege nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a
vehiculelor scoase din uz
În anul 2019, în programul electronic Regista, la Compartimentul Mediu a fost
înregistrat un număr de 361 documente, printre care numeroase sesizări de la persoane fizice
(la care s-au întocmit și eliberat răspunsuri).
Anual (până la data de 25 ianuarie a anului în curs) se întocmește și se depune la
Administrația Fondului de Mediu, declarația cu privire la obligațiile către Fondul pentru
Mediu, conform prevederilor O.U.G.nr.196/2005.
Au fost întocmite planuri de lucrări pentru efectuarea curăţeniei de primăvară cu echipe
formate din beneficiari ai Legii 416/2001 (salubrizarea periodică a albiilor râurilor Trotuș,
Slănic)) şi pâraielor (Vâlcica, Zona Poieni) de pe raza localităţii Târgu Ocna, greblat spații
verzi parcuri, tăiat vegetație lemnoasă Taluz CFR (str. Cpt. Bușilă), decolmatare rigole și
șanțuri.
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mal drept râu Slănic - Pod pietonal râu Trotuș

Cărări (cartier Vâlcele)
Str. Cireșilor

r. Trotuș
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Pod Răducanu

30.05.2019 acțiune Muntele Măgura – salubrizare rigole, parteneriat Școala
Națională de Formare a Agenților de Penitenciare

Au fost organizate împreună cu Asociația Română pentru reciclare ROREC prin
SISTEM LOCAL DE COLECTARE SLC Bacău SRL, două campanii de colectare a DEEEurilor (04-05-06.04.2019 și 10-11-12.10.2019). Au fost colectate 525 bucăți DEEE-uri, cu
greutatea totală de 8426,8kg.
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Implementarea Proiectului de gestiune a deșeurilor generate în gospodării ’’Aplicație GIS Managementul deșeurilor la nivelul orașului Târgu Ocna’’ (proiect început
în martie 2018) s-a continuat pe toată perioada anului 2019, Primăria Orașului Târgu Ocna
împreună cu operatorul local de salubritate distribuind un număr de 800 de bucăți
europubele populației din zona caselor. Benefiiciile proiectului la nivelul anului 2019 au
fost evidente prin:
~ Atingerea țintelor impuse de legislația în vigoare privind colectarea deșeurilor
~ Monitorizarea modului de colectare selectivă de către generator – populație
~ Scăderea canțității de deșeuri abandonate lângă vechile platformele de colectare
~ Iniţierea unor campanii de informare cu privire la importanța protejării mediului prin
gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri (pași mici, dar siguri
privind educația ecologică a cetățenilor)
~ Conștientizarea cetățenilor cu privire la necesitatea achitării taxei de salubritate
pentru serviciile furnizate
În parelel cu activitatea de distribuire a celor 2 europubele populației care locuiește la
case, s-a întocmit evidența persoanelor cu domiciliul în Târgu Ocna, în vederea verificării
modului de completare a declaraților de impunere a taxei de salubritate. Acest lucru a
condus la impunerea a peste 2300 persoane neplătitoare a taxei de salubritate.
De amintit crearea Centrului de colectare (la Stația de sortare-valorificare administrată
de către S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A.) unde pot fi depozitate cu titlu
gratuit: deșeurile voluminoase, deșeurile vegetale, deșeurile textile, DEEE-urile.
Primăria orașului Târgu Ocna, prin operatorul local de salubritate S.C. Compania de
Utilități Publice Târgu Ocna S.A., a organizat 2 campanii de colectare gratuită a deșeurilor
vegetale din poartă în poartă (18.03-24.05.2019 și 16.09-19.10.2019)

Pe parcursul anului 2019, s-au întocmit Procese-Verbale în urma verificărilor
efectuate la platformele de colectare a deșeurilor, în care au fost stabilite măsuri de
salubrizare prin colectarea deșeurilor abandonate. Au fost împărțite flyere în cartierele din
oraș cu privire la modul de eliminare a deșeurilor de alt tip decât menajer și reciclabil.
Totodată, s-au aplicat și sancțiuni contravenționale (amenzi), ca urmare a depozitării
neconforme a deșeurilor.
În ceea ce privește depozitul de deșeuri închis, au fost duse la îndeplinire obligațiile
de mediu ce revin Primăriei orașului Târgu Ocna, privind urmărirea postînchidere și
efectuarea analizelor impuse prin HG nr. 345/2005 privind depozitarea deșeurilor și aa
Ordinului nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.
19

În data de 09 mai 2019, de Ziua păsărilor și a arborilor, au fost invitați elevii
unităților de învățământ din orașul Târgu Ocna la Centrul de Informare Turistică, unde, din
materiale reciclabile au construit elemente de decor: arbori și păsări.

În data de 28.09.2019 a avut loc Campania Națională în parteneriat cu Asociația
’’Sfânta Anastasia Romana’’

Numărul de voluntari implicați în ziua de 28
septembrie 2019
Cantitatea de deșeuri colectată (număr saci)
Nominalizarea instituțiilor implicate în organizarea
acțiunii din ziua de 28 septembrie 2019
Nominalizarea instituțiilor implicate cu voluntari în
ziua de 28 septembrie 2019
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427
372 bucăți saci 120l
Primăria orașului Târgu Ocna
Asociația ’’Sfânta Anastasia Romana’’
Școala gimnazială nr.1
Școala gimnazială nr.2
Colegiul Național C. Negri
Liceul Tehnologic
CRRPD Târgu Ocna
Primăria orașului Târgu Ocna
Asociația ’’Sfânta Anastasia Romana’’

Presiunea activităţii omului asupra mediului natural creşte foarte rapid. De asemenea,
se accelerează dezvoltarea industrială, schimburile, circulaţia mărfurilor. Totodată, spaţiul
ocupat, parcurs şi utilizat pentru activităţile umane este din ce în ce mai vast. Această
evoluţie îşi pune amprenta în mod nefavorabil asupra mediului şi a componentelor sale.
Comportamentul individului poluează mediul într-o măsură mai mare sau mai mică, fie sub
forma activităţii cotidiene, fie a consumurilor turistice. Prin dezvoltarea activităţii umane
sunt afectate toate componentele mediului în proporţii diferite. Între aceste elemente, cele
mai importante sunt: peisajele, solul, apa, flora, fauna, monumentele, parcurile şi
rezervaţiile, precum şi biosfera. În consecinţă, conservarea funcţiilor igienico-sanitară,
recreativă şi estetică ale componentelor mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări
continue a societăţii umane, iar preocupările trebuie să vizeze atât autorităţile, cât şi toate
componentele societăţii civile la nivel local, naţional, european şi internaţional.
III. STAREA SOCIALĂ
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.
Directia de Asistenţă Socială stabileşte, prin compartimentele de specialitate, măsuri
individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a familiilor şi
persoanelor aflate în situaţie de risc social.
Structura asigura servicii astfel:
- protecţia copilului;
- autoritatea tutelară
- protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice;
In cursul anului 2019 activitate Directiei de asistenta s-a desfasurat conform
prevederilor legale mentionate si anume :
1. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat –180 de dosare. Aplicare acesti legi
prevede :
- 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 situaţie de risc, care se încadrează la ajutorul social;
- emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare/incetare a ajutorului social;
- evidenţa faptică 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 – 130 de dosare. Au fost
respectate masurile privind:
- 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;
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- emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare/incetare a alocatiei pentru sustinerea
familiei;
- evidenţa faptică la zi a dosarelor;
-transmiterea
lunara
a
documentelor
in
ceea
ce
priveste
stabilirea/modificarea/incetarea dosarelor catre AJPS Bacau;
3. O.U.G. nr. 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.200 de cereri);
- 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;
- 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;
- consultantă si informare in vederea intocmirii dosarelor de handicap;
- întocmirea dosarelor pentru adultii si minorii cu deficienţe in vederea încadrarii
acestora într-o categorie de persoane cu handicap;
- evidenta personelor cu handicap (aproximativ 300);
- evidenţa celor 10 asistenţi personali şi a celor 80 de persoane cu handicap care
beneficiază de indemnizaţie de insotitor;
- evidenta si intocmirea pontajelor pentru asistentii personali;
- evidenta si intocmirea statelor de plata si a borderourilor pentu alimentarea
conturilor la banci pentru indemnizatiile de insotitori;
- 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:
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de plasament;
- intocmirea documentatiei pentru instituirea măsurii de plasament a copiilor
abandonaţi sau aflaţi în situaţii de risc, la familia lărgită (gradul IV inclusiv), asistenţi
maternali sau instituţii de ocrotire specială de tip rezidenţial;
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- întocmirea rapoartelor de evaluare a familiilor cărora le-a fost dat în plasament
copii şi face propuneri pentru menţinerea măsurii de ocrotire sau reintegrarea în familia
biologică;
- efectuarea acţiunilor de control, vizite, anchete sociale şi alte acţiuni organizate pe
linie de autoritate tutelară şi asistenţă socială şi întocmirea dosarelor de curatelă pentru
minorii lipsiţi 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”
(120 de anchete sociale);
- participarea, întocmirea şi răspunderea pentru corectitudinea datelor, prezentate în
anchetele sociale, efectuate la solicitarea, instanţelor judecătoreşti, poliţie sau alte instituţii
ale statului( guvernamentale sau neguvernamentale);
- colaborarea cu scolile in vederea identificarii copiilor a caror parinti sunt plecati la
munca in strainatate (aproximativ 160);
-intocmeste rapoarte de evaluare initiala a copiilor a caror parinti sunt plecati la
munca in strainatate;
- 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 şi intervenţia pentru cazurile care necesită acest lucru;
- monitorizarea copiilor care se afla in situatie de risc din 3 in 3 luni;
- întocmirea anchetei sociale pentru inregistrarea tardiva a nasterii.
7. Legea 63/1991 privind alocatiile de stat (99 de dosare de alocatie intocmite ) si OUG
111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (70 de dosare
indemnizatie pentru crestere copil):
- 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. HG 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare si a
produselor igienico sanitare (800 beneficiari):
- initierea campaniei de informare a beneficiarilor;
- intocmirea listelor cu persoanele beneficiare de ajutor social;
- distribuirea alimentelor pe baza listelor primite de la CJ.
10. Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in
anul 2007:
- consultanta si întocmirea dosarelor necesare internării în cămine de batrani;
- reprezentarea batranilor in fata notarului public pentru intocmirea actelor de cumparare,
donare si schimb;
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- întocmirea dosarelor de curatelă pentru persoanele varstnice lipsite de discernamant;
- identificarea si sprijinirea persoanelor varstnice aflate in dificultate.
11. 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.
12. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie:
- identificarea, sprijinirea si consilierea victimelor violentei in familie.
13. Legea 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale
cetatenilor romani:
- identificarea persoanelor fara adapost;
- stabilirea unui domiciliu.
14. Legea privind ANL 152/1998 (110 de dosare);
- consultanta in vederea intocmirii dosarelor de ANL;
- intocmirea anchetelor sociale;
- stabilirea punctajului pentru repartizarea unei locuinte ANL;
- evidenta dosarelor ANL.
Prin Hotararea Consiliului local nr. 37 din 25.04.2019 a fost aprobata lista de
priorităţi la repartizarea locuinţelor construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza
criteriilor de ierarhizare, pentru un numar de 45 solicitanti. In anul 2019 au primit o locuinta
ANL un numar de 23 solicitanti.
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 regasinduse si in Planificarile trimestriale.
Cu un efectiv de 3 lucratori (2 pe linie de evidenta persoanelor si 1 pe stare civila) a
fost deservita populatia orasului statiune Târgu Ocna, precum si comunele Târgu Trotus si
Pârgaresti (23.500 locuitori), efectuandu-se o serie de activitati specifice pentru punerea in
legalitate a cetatenilor cu acte de stare civila si acte de identitate dupa cum urmeaza:
Pe linie de evidenta persoanelor :
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Nr.cr.
1
2
3
4
5
6
7

ACTIVITATE
-persoane luate in evidenta
-carti de identitate
-carti de identitate provizorii
-schimbari de domiciliu
-vize de resedinta
-persoane
verificate
in
evidente
-actiuni cu statia mobila

ANUL
2018
196
2060
139
462
271
233
55

2019
227
1972
139
460
213
553

+/-Fata
de
anul 2018
+31
-88
0
-2
-58
+320

487

+432

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:

Nr.
crt.
1
2
3

4
5
6
7
8
9.
10.

11
12
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ACTIVITATE
-casatorii inregistrate
-decese inregistrate
- mentiuni operate in acte ,
conform
sentintelor
si
certificatelor de divort
-livrete de familie eliberate
-certificate de stare civila
eliberate
-transcrieri certificate de stare
civila din strainatate
-rectificari acte de stare civila
-mentiuni operate pe marginea
actelor de stare civila
-desfacerea casatoriei pe cale
administrativa
-sesizari pentru deschiderea
procedurii succesorale
(anexele 23 si 24)
-extrase pentru uz oficial
- dovezi cu mentiuni de pe actele
de nastere

2018

ANUL
2019

+/- Fata de
anul 2018

57
105
114

67
110
84

+10
+5
-30

57
667

66
684

+9
+17

33

27

-6

2
876

3
948

+1
+72

0

0

0

31

16

-15

64
19

64
31

0
+12

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 si Stare Civila.
Avand in vedere ca, potrivit statisticilor comunicate de Agentia Judeteana pentru
Ocuparea Fortei de Munca Bacau, la nivelul orasului Târgu Ocna a fost inregistrat un
numar de 200 someri, din care 111 barbati si 89 femei. Preocuparea administratiei locale a
fost in anul 2019 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
recalificare profesionala in domenii de interes pentru localitate, dar nici un somer nu a
participat la cursuri de formare profesionala. Situatia prezentata de A.J.O.F.M. Bacau se
prezinta astfel :
Someri la data de 31.12.2019
Indicator

Total Sub
25 ani
200
36
89
20

Someri(total)
Femei
SOMERI
DIN CARE:
INDEMNIZATI
NEINDEMNIZATI

SOMERI

200

13
8

28
11

55
25

40
13

Peste 55
ani
28
12

TOTAL
200
54
146

TOTAL FARA
STUDII

TOTAL

25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani

50

PRIMAR,
SCOALA
GENERALA
INCOMPLETA
21

SCOALA
GENERA
LA

22

PROFESIO- LICEU UNIVRNALA
SITAR

20

81

6

Doua domenii importante care definesc starea economica si sociala a unei localitati
sunt invatamantul si sanatatea.
Anul scolar 2018 – 2019 a functionat in baza retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza administrativa a orasul Târgu Ocna
Ocna, aprobata in conformitate cu Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Bacau,
astfel:
- Colegiul National « Costache Negri » ;
- Liceul tehnologic Târgu Ocna Ocna;
- 2 scoli gimnaziale:
a) Scoala Generala nr. 1 cu structuri arondate
b) Scoala Generala nr. 2 cu structuri arondate.
- Gradinita “Anna Maria”.
Numarul total al elevilor inscrisi in anul scolar 2018-2019 a fost de:
- 387 copii in invatamantul prescolar (+20 prescolari fata de anul 2017-2018),
- 1.107 in invatamantul gimnazial (+1 elev fata de anul scolar 2017-2018),
- 1035 in invatamantul liceal (+3 elevi fata de anul scolar 2017-2018)
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In cadrul unitatilor de invatamant din orasul nostru si-au desfasurat activitatea un
numar de 136 cadre didactice titularizate si 42 suplinitori. Structura invatamantului in anul
scolar 2018-2019 se prezinta detaliat in macheta urmatoare :
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SCOALA NR.
1
+Sc. Poieni
+Sc. Valcele
+Gradinite

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

LICEU
COLEGIUL
GRADINITA
TEHNOLOGI NATIONAL
PARTICULA TOTAL
C
« C. NEGRI » RA
« Anna
Maria »

TOTAL CADRE
DIDACTICE
Nr.cadre didactice
titularizate

46

50

36

44

2

178

39

43

21

32

1

136

Nr. suplinitori

7

7

15

12

1

42

-

-

-

-

-

7

16

20

1

56

Necesar de cadre
didactice
specializate
12
Nr.
profesori
navetisti
751 din care:
TOTAL
PRESCOLARI / Clasele I-IV 265
ELEVI
Clasele V-VIII235
Prescolari-251
201
Elevi navetisti

647 din care:
Clasele I-IV 345
Clasele V-VIII216
prescolari - 86
49

122

286

4
35
44

Abandon scolar
2017
2018
2019

2
2
0

2
10
2

Promovabilitate
2017
2018
2019

98,03%
98,11%
98,00%

93,03%
96,94%
95,73%
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391

88,77%
77,69%
86,55%

693 din care:
50 din care:
ClasaV-VI – 50 prescolari
49
Clasele IXXII- 644

2532 din
care :
387 prescolari

8

666

8
4
0

0

16
51
46

98,09%
96,68%
99,53%

100%
100%
100%

*

Administratia publica locala a sprijinit pe parcursul intregului an unitatile de
invatamant prin asigurarea climatului socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate,
a unui mediu creativ de dezvoltare pentru toţi copiii localitatii. Primarul orasului Târgu
Ocna a organizat intalniri cu reprezentantii cadrelor didactice si sindicatelor din
invatamant pentru discutarea problemelor cu care acestia se confrunta: organizarea retelei
scolare, reorganizarea claselor ca urmare a inceperii lucarilor de reabilitate a scolilor,
relatia invatamantului cu sindicatele, bugetul de cheltuieli si investitii, organizarea de
evenimente, premierea olimpicilor.
Ca in fiecare an, activitatea cadrelor didactice si a elevilor din scolile orasului Târgu
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 2018-2019 la numeroase
competitii si olimpiade scolare, rezultatele obtinute fiind evidentiate in anexa la prezentul
raport, comunicata institutiei noastre cu adresa nr.1800/27.02.2020.
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LICEUL TEHNOLOGIC- este o unitate scolara cu veche traditie in pregatirea in
meserie.
In anul scolar 2018-2019 elevii care au urmat cursurile acestei unitati de invatamant au
au fost in numar de 408 elevi si sunt calificati in urmatoarele domenii:
- mecanic-auto;
- confectioner produse textile;
- electrician constructor;
- confectioner produse tâmplărie de alumini şi mase plastice;
- ospatar -bucatar
Rezultatele activitati scolare si extrascolare desfasurate in anul 2019 sunt evidentiate pe
larg in anexa la prezentul raport, comunicata institutiei noastre cu adresa nr. 239/10.03.2020.
SCOALA NR. 1 – Rezultatele obtinute de elevii acestei unitati de invatamant sunt
evidentiate pe larg in anexa la prezentul raport, comunicată institutiei noastre cu adresa nr.
514/02.03.2020.
SCOALA NR. 2
Activitatea cadrelor didactice si a elevilor Scolii nr. 2 si 3 este evidentiata in adresa nr.
493/20.03.2020.
Gradinita “ANNA MARIA” a fost înfiintata in luna septembrie 2001, iar din 18 ianuarie
2009 funcţionează sub actuala denumire. Unitatea de învăţământ a fost acreditata potrivit
Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4819 /2011. Asociatia
„Slujitoarele Preacuratei de Parma” este direct responsabilă de aceasta gradinita si asigura în
cea mai mare parte baza materiala si didactica necesara desfasurarii activitatii instructiveducative.
Numarul total al prescolarilor care frecventeaza aceasta gradinita este de 50 copii.
Gradinita a incheiat o serie de protocoale si acorduri de parteneriat evidentiate in adresa
nr.37/25.02.2020.
CLUBUL Copiilor Târgu Ocna desfasoara o activitate instructiv educativa de buna
calitate prin imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului didactic, prin utilizarea
eficienta a resurselor umane, materiale si financiare. Clubul functioneaza ca structura a Palatului
Copiilor Bacau .
In cadrul clubului functioneaza urmatoarele cercuri :
- Ecologie/protectia mediului – 96 elevi;
- Muzica folk – 180 elevi;
- Pictura/desen – 135 elevi;
- Electrotehnica – 180 elevi;
- Karting – 90 elevi;
- Cercul de muzica populara – 60 elevi;
Copiii care frecventeaza sunt in numar de 741.
Clubul functioneaza cu 5 cadre didactice, titulare, calificate in specialitatea postului .
Activitatea desfasurată pe parcursul anul 2019 este evidenţiată în adresa nr.4218/11.03.2020.
Legea educatiei nationale ofera prescolarilor si elevilor dreptul la asistenta medicala
gratuita prin cabinetele medicale scolare. La nivelul orasului Târgu 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
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are ca obiect de activitate respectarea prevederilor legale in vigoare privind asistenta medicala a
prescolarilor si elevilor din orasul Târgu Ocna. Principalele activitati desfasurate in anul 2019
au fost:
- controlul igienei individuale a prescolarilor si elevilor;
- depistarea, izolarea si declararea bolilor infectocontagioase aparute in randul
prescolarilor si elevilor;
- acordarea la nevoie a primului ajutor prescolarilor, elevilor ;
- efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele scolare sau ori de cate ori este nevoie,
- acordarea de consultatii medicale la solicitarea elevilor din unitatile de invatamant
arondate, trimitandu-i dupa caz, pentru urmarire in continuare la medicul de familie sau la cea
mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate; prescrierea de
medicamente elevilor care prezinta afectiuni acute si care nu necesita internare in unitati
spitalicesti, in conditiile legii.
- initierea actiunilor de prelucrare antiparazitara si antiinfectioasa pentru care se solicita
medicamente, materiale de dezinfectie .
- initierea de actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in sezonul
epidemic si raportarea acestora la Directia de Sanatate Publica Bacau ;
-verificarea starii de sanatate a personalului blocului alimentar din cantinele din gradinite
si respectarea normelor igienico-sanitare ;
- vizarea meniurilor din cantinele respective si efectuarea anchetelor alimentare
periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale.
- urmarirea modului de respectare a normelor de igiena in cadrul procesului instructiveducativ (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.
- 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 Târgu 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 4 medici de familie, 4 medici
specialisti. In acest spatiu societatea medicala desfasoara urmatoarele activitati: consultatii,
ECG, analize medicale, ecograf.
In anul 2019 au functionat in orasul Târgu Ocna :
- un serviciu de ambulanta;
- 3 laboratoare de analize medicale ( care au avut peste 17.658 de pacienti);
- 4 farmacii umane;
- 2 farmacii naturiste;
- 5 cabinete stomatologice;
- 1 cabinete individuale de psihologie;
- 1 cabinet individual de obstetrica ginecologie;
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- 1 cabinet de cardiologie si medicina interna care a efectuat in anul 2019 un numar de
2292 consultatii ambulator, a avut 1842 pacienti cu spitalizare de 1 zi si 42 de pacienti din alte
judete.
Asistenţa medicala veterinara este asigurata de 2 cabinete medicale individuale care
dispun de spatii corespunzatoare si dotarea necesara desfasurarii activitatii.
Starea economica si sociala a unei localitati este determinata in primul rand de
activitatea agentilor economici. In anul 2019 au fost in evidenta Registrului comertului un
numar de 608 operatori economici din care:
- 336 societăţi comerciale
- 241 întreprinderi familiale, întreprinderi individuale şi persoane fizice autorizate
25 liber profesionişti
6 organizaţii neguvernamentale
Un domeniu prioritar în oraşul Târgu Ocna, este activitatea turistică desfăşurată de persoane
fizice şi juridice prestatoare de servicii în domeniul turismului: servicii hoteliere, servirea mesei
pentru turişti, transportarea turiştilor, excursii, agrement, tratament balnear, precum şi alte
servicii complementare.
Alte activităţi care s-au desfăşurat au fost: valorificarea resurselor locale, exploatarea şi
prelucrarea sării, realizarea produselor din lemn, construcţii, transport şi prestări servicii.
Activităţile econ
omice şi prestarea serviciilor au fost desfăşurate de 83 operatori economici cu sediul în alte
localităţi, înregistrați cu punct de lucru în orașul Târgu Ocna.
Au fost eliberate un număr de 389 autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate,
operatorilor economici care au desfăşurat activități pe raza oraşului Târgu Ocna.
În anul 2019 au fost înregistraţi un număr de 19 operatori economici care au încetat
activitatea. Au fost 15 operatori economici nou înfiinţaţi din care: 4 – SC, 11 - ÎI, ÎF, PFA.
Pentru desfasurarea activitatilor economice au fost eliberate un numar de 396 autorizatii
de functionare si profil de activitate. In anul 2019 un numar de 14 operatori economici si-au
incetat activitatea si s-au infiintat 11 operatori economici : 4 societati comerciale si 7 II, IF si
PFA.
Activitatea de transport mărfuri şi persoane în regim de taxi, s-a efectuat cu un număr de
19 operatori economici autorizaţi, cu un număr 38 autoturisme taxi, din care în anul 2019 au
fost autorizaţi (nou înfiinţaţi) un nr. de 2 operatori economici pentru exercitarea acestei
activităţi.
Seviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate
publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic
și social general desfășurate la nivelul unităților administrative-teritoriale, sub controlul,
conducerea s-au coordonarea autorităților administrației publice locale (art.3,alin.1 din Legea
nr.92/2007).
Seviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate
publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic
și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau al asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritorial,
sub controlul, conducerea s-au coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul
asigurării serviciilor publice de transport local (art.3, alin.1 din Legea nr.92/2007).
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În anul 2019 pe raza administrativ-teritorială a orașului Târgu Ocna și-a desfășurat
activitatea de transport public de persoane trei operatori economici:
- ÎI DIMA VIOREL a efectuat transport de persoane pe două trasee concesionate,Târgu
Ocna-str.Vîlcele și Târgu Ocna- str.Viișoara, transportul aunui nr. de 50 elevi de la Școala
Gimnazială nr.2 (str. Gălean, str. Viișoara );
- SC TRANSMOLDOVA SRL a efectuat transportul a unui nr. de 53 elevi (cartier
Poieni) și 81 elevi (cartier Vâlcele);
- SC ALIN ANDREI INVEST SRL care a efectuat transport cu vehicule special destinate
serviciilor funerare pe raza UAT Târgu Ocna;
Transportul de elevi a mai fost efectuat cu două microbuze care sunt administrate de
Primăria orașului Târgu Ocna, care dețin Certificat de transport în cont propriu și copiile
conforme ale acestuia, (documentație care se reînoiește anual), transport care este monitorizat la
cele două școli menționate mai sus, de către managerul de transport din cadrul
Compartimentului de monitorizare utilități publice, semnalizare rutieră, licențe de traseu și
înregistrare mijloace de transport. Din zonele str. Mosoare, Păcuri și Gura Slănic sunt
transportați un nr. de 56 de elevi cu microbuzul Opel BC-72-APL (Școala Gimnazială nr.1) și
din zona Tisești sunt transportați un nr. de 88 de elevi cu microbuzul Ford BC-01-MTE (Școala
Gimnazială nr. 2).
Pe parcursul anului 2019 transportul de elevi a fost coordonat și pentru activități cu
specific educațional (olimpiade, competiții sportive, etc.) și extrașcolare (excursii, tabere, etc.)
care au fost solicitate de către directorii unităților de învățământ. Acest transport a fost efectuat
cu microbuzele Primăriei, cât și cu ajutorul unor transportatori autorizați (contra cost).
La solicitarea operatorului de transport SC TRANSMOLDOVA SRL Onești s-a eliberat
Licență de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale, în vederea
transportului de elevi.
Pe parcursul anului 2019, la solicitarea transportatorilor s-au eliberat avize de stație
pentru urcare/coborâre călători, în vederea obținerii Licenței de transport și a caietului de sarcini
pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 92/2007.
S-au efectuat acțiuni cu privire la respectarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic
al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al
statului ori al unităților administrativ-teritoriale.
A fost monitorizat și controlat desfășurarea operațiunilor de transport local și de
transport din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu Ocna, astfel încât
acestea să se efectueze în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și internaționale
în vigoare, în condiții de deplină siguranță și de protecție a mediului.
Au fost întocmite referate de necesitate cu privire la: achiziționarea RCA-urilor,
rovinetelor, efectuarea ITP-urilor, reparațiile de service aautovehiculelor, transportul elevilor la
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diverse concursuri și olimpiade conform solicitărilor unităților de învățământ locale, deplasarea
echipei de fotbal al Clubului Sportiv Măgura Târgu Ocna.
S-au actualizat și întocmit lunar FAZ-urile pentru autovehiculele aflate în administrarea
Primăriei Târgu Ocna, respectiv s-au întocmit documentele necesare încadrării acestora în
normele și normativele legale în vigoare, sa ținut evidența consumurilor de carburanți,
lubrefianți și a pieselor de schimb.
S-a colaborat cu personalul din cadrul Compartimentului inspecție comercială și Poliția
Rutieră Târgu Ocna în vederea transportului de persoane în regim de taxi și a transportului ilicit
de mărfuri și persoane.
Au fost întocmite fișele individuale de instruire a salariaților din cadrul
Compartimentului de transport privind securitatea și sănatatea în muncă și în domeniul
situațiilor de urgență.
S-au îndeplinit și alte sarcini care nu sunt cuprinse în fișa postului, în funcție de
solicitările conducerii Primăriei sau a șefului de serviciu.
IV. ACTIVITATEA STRUCTURILOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL
INSTITUȚIEI NOASTRE S-A MATERIALIZAT ÎN ANUL 2019 ŞI PRIN
URMATOARELE ACTIVITATI.
Aministrator Public
Conceptul de administrator public a fost adus în România ca o necesitate a
managementului public modern, bazat pe guvernarea corporativă, în contextul în care se simțea
nevoia separării palierului politic de cel executiv, prin atragerea unor profesioniști care să
îmbine cunoștințe de natură tehnică, științifică, administrativă, cu aptitudini și abilități
manageriale. Punctul de plecare a fost un sondaj de opinie realizat de Institutul de Politici
Publice (IPP) la începutul anului 2005, având ca temă „Suportul public pentru unele măsuri de
reformă în administrația publică locală”. Acel sondaj a evidențiat faptul că prezența unui
manager, neutru din punct de vedere politic, ar contribui la gestionarea mai eficientă a treburilor
curente ale comunității. Se considera că o astfel de perspectivă ar face ca lucrurile să
funcționeze mai bine la nivelul administrației locale.
Materialul de fata constituie o prezentare generala a activitatii administratorului public
pentru anul 2019, continand extrase din documentele primare, note, informari, rapoarte
periodice, referate, planuri de masuri, alte documente intocmite, initiate sau coordonate de
administratorul public.
In cadrul perioadei de referinta, s-au selectat activitatile principale ce tin de management,
organizarea muncii, asistenta sociala, strategie si planificare, coordonare, urmarire si control.
Unele dintre activitatile desfasurate au produs efecte imediate, iar alte activitati au efecte
directe sau indirecte pe un orizont de timp.
În anul 2019 activitatea administratorului public s-a materializat prin:
Coordonarea, verificarea şi îndrumarea activitatii compartimentelor şi serviciilor
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, prin asigurarea zilnica a
intalnirilor cu sefii de structuri functionale ale Aparatului de specialitate al primarului. In
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cadrul acestor sedinte au fost analizate principalele probleme si s-au identificat solutii de
rezolvare / lamurire a lor in conditii legale.
Am indeplinit atributia de ordonator principal de credite in perioadele in care
primarul orasului a participat la diverse intalniri , in afara orasului;
Coordonarea si verificarea prin compartimentele de specialitate, a modului de
stabilire a sarcinilor fiscale , inregistrare fiscală a contribuabililor, gradul de
încasare a contribuţiilor fiscale individuale la cheltuielile publice, precum şi
modalitaţile legale de urmărire şi executare silită;
Asigurarea managementului şi coordonarea investiţiilor publice, a achiziţiilor
publice, gestionarea activităţii de finanţare şi atragere de fonduri europene,
restructurarea şi eficientizarea activităţii administraţiei publice locale. In
conformitate cu dispozitiile emise de primarul orasului, administratorul public:
- A avut calitatea de membru în Comisia de analizã privind încãlcarea dreptului de
acces la informaţiile de interes public:
- A fost nominalizat membru în Comisia pentru probleme de apărare, la nivelul
oraşului Târgu Ocna;
- A fost nominalizat presedintele comisiei de inventariere a bunurilor imobile,
proprietate privata a orasului Targu Ocna;
- A fost nominalizat reprezentantul Primarului în consiliile de administraţie
ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, cu personalitate juridicã din
oraşul Tg.Ocna, pentru anul scolar 2019-2020 şi a participat la
toate sedintele convocate de conducerea institutiilor de invatamant;
- A fost nominalizat presedinte al Comisiei Centrale si a comisiilor de inventarieire a
bunurilor apartinand patrimoniului orasului Targu Ocna pe anul 2019.
Sprijinirea şi urmărirea realizarii strategiei, a planurilor şi activităţilor de
dezvoltare durabilă a oraşului Târgu Ocna, prin identificarea unor solutii pentru
derularea masurilor stabilite prin Strategia de dezvoltare a localitatii 2014-2020.
Administratorul public s-a implicat activ, alaturi de functionarii responsabili, in
implementarea proiectelor de dezvoltare aflate in curs de derulare. A mentinut legatura cu
Fundatia Terre des Hommes care a sprijinit construirea terenului de sport de la Scoala
gimnaziala nr. 1, finalizat si receptionat la data de 06 decembrie 2019.
Conform imputernicirii primarului administratorul public a primit si repartizat
corespondenţa aferentă întregului Aparat de specialitate al primarului şi a serviciilor
subordonate Consiliului local Târgu Ocna Ocna având drept de semnătură pe toate actele
emise de acestea si a urmarit rezolvarea acesteia in termenul legal.
In indeplinirea atributiilor specifice, administratorul public a colaborat cu
viceprimarul, secretarul oraşului si consilierul primarului pentru buna desfăşurare a
activitatilor edilitar-gospodăreşti;
In calitate de presedinte al Comitetului de securitate si sanatate in munca a coordonat
activitatea de instruire, indrumare si monitorizare a sanatatii salariatilor ;
A reprezentat administratia locala Târgu Ocna in raport cu institutiile statului
(ministere, directii nationale, Institutia Prefectului – Bacau, Consiliul judetean Bacau,
serviciile descentralizate si deconcentrate din judet);
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Si în anul 2019, am cãutat şi identificat oportunități menite să ajute oraşul Târgu Ocna în
vederea dezvoltării şi m-am implicat în elaborarea documentațiilor necesare, dar si a finalizarii
lucrarilor de asfalate a celor 8 strazi din orasul Târgu Ocna.
Administratorii publici de la nivelul primăriilor de oraş au responsabilităţi diverse, ceea
ce explică rezultatele diferite ale activităţii lor. Mai mult, atribuţiile delegate de cãtre primar sau
stabilite prin contractul de management nu-şi găsesc întotdeauna echivalenţă în rezultate
corespunzătoare criteriilor urmărite/identificate. Prioritatile pentru anul 2019 au fost:
identificarea unor solutii optime în vederea respectariii termenelor de punere in functiune şi
realizare a investitiilor si lucrarilor din cadrul proiectelor implementate şi a lucrarilor publice
aprobate; creşterea procentului de colectare a impozitelor şi taxelor locale.
Secretarul general al orasului Târgu Ocna si-a desfasurat activitatea in conformitate cu
prevederile Legii 2015/2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificari si
completari, ale Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
precum si in conformitate cu celelalte acte normative care stabilesc atributii in sarcina acestuia
(vizarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, coordonarea
compartimentului juridic, coordonarea activitatilor de stare civila si evidenta persoanelor,
coordonarea activitatilor specifice inregistrarii in evidentele agricole - fond funciar, alte atributii
repartizate de catre primar si viceprimar).
In domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2019 au fost emise
un numar de 649 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, resurse umane.
În anul 2019 activitatea Aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor
subordonate Consiliului local s-a desfasurat în baza cadrului legal oferit de legislatia în domeniu,
dupa cum urmeaza:
Compartimentul juridic a reprezentat orasul Târgu Ocna in fata instantelor de judecata,
Primarul si Consiliul Local al orasului Târgu Ocna precum si Comisia Locala de fond funciar a
orasului Târgu Ocna în vederea solutionarii litigiilor, un numar de 48 de dosare cu diferite
obiecte, dintre care : fond funciar, obligatia de a face, pretentii, uzucapiune , contestatie la
contestatie la executare, atribuire beneficiu contract , validare poprire.
Pentru anul 2019 situatia se prezinta astfel :
DOSARE GESTIONATE DE INSTITUŢIE ÎN ANUL 2019 din care
1.DOSARE FINALIZATE IN ANUL 2019 :
OBIECT
NUMĂR DOSARE
fond funciar
5
pretenţii
3
uzucapiune
1
contestaţie la executare
3
plangere contraventionala
1
acţiune în constatare
1
starea civila
3
TOTAL din care :
17
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SOLUŢIONATE

în favoarea
instituţiei
pierdute
noastre
7
10

2.DOSARE NEFINALIZATE din care :
OBIECT
NUMAR DOSARE
fond funciar
7
actiune in constatare
2
constatare nulitate contract
1
pretenţii
3
uzucapiune
1
revendicare imobiliara
1
obligatia de a face
1
contestatie la executare
2
suspendare / anulare act
2
administrativ
ordonanta de plata
1
stare civila
1
evacuare-pretentii
2
plangere contraventionala
1
reconstituire vechime
1
constatare unic mostenitor
1
inlocuire amenda cu munca in
1
folosul comunitatii
TOTAL
28
3.DOSARE SUSPENDATE
3
Din totalul celor 48 dosare aflate in evidenta compartimentului juridic, un numar de 5
dosare sunt gestionate prin intermediul unui cabinet de avocatura , cu respectarea prevederilor
art.29, alin.1, lit.d) , alin.3 ) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi
completările ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele
masuri de reducere a cheltuielilor publice şi intarirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative.
In cursul anului 2019 Compartimentului juridic a gestionat si urmatoarele
activitati :
- procedura insolventei / faliment , in diverse etape ale procedurii pentru 43 societati
aflate in ;
-cerere « incuviintare executare silita » pentru un numar de 3 titluri executorii;
-procedura de executare silita – poprire pentru un numar de 36 debitori ANL ( loc de
munca si institutii bancare) ;
- 8 cereri de interventie in dosarele de executare deschise de executori judecatoresti ;
Biroul Resurse Umane, salarizare, managementul calitãţii, tehnologia
informatiei, relatii cu publicul, arhivã este o structura functionala la nivelul Primariei orasului
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Târgu Ocna care asigura gestionarea resurselor umane si raspunde de elaborarea si
implementarea politicii de personal, precum si de ducerea la indeplinire a prevederilor
legislative actuale.
Biroul Resurse Umane are in subordonare Compartimentul informarea cetateanului,
relatii cu publicul, arhiva care asigura accesul gratuit si permanent al cetãţenilor la informatiile
de interes public prin reducerea efortului si timpului acordat de contribuabil rezolvarii
problemelor şi o structură de 9 posturi, dintre care: un șef birou și 8 posturi de execuție.
Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna, respectiv cu
serviciile subordonate Consiliului Local şi cu celelalte organisme şi instituţii abilitate ale
statului (Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale, Institutia Prefectului – Judetul Bacãu, Consiliul Judeţean Bacãu, etc.).
In anul 2019, în cadrul Biroului resurse umane s-au desfãşurat urmatoarele activitati:
s-au intocmit statele de plată, lunar, pentru functionarii publici si personalul contractual
din cadrul institutiei şi a structurilor subordonate Consiliului Local, precum si pentru
indemnizatia consilierilor locali;
s-a întocmit lunar declaraţia D112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; anual L153 –
formular aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale pentru
personalul plătit din fonduri publice;
au fost întocmite următoarele situaţii statistice: S1 lunar - privind ancheta asupra
câştigurilor salariale, S2- privind ancheta salariilor, S3- privind costul forţei de muncă în
anul 2019, LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care
se transmit către Direcţia Judeţeană de Statistică ;
s-au intocmit lunar pontajul salariatilor, precum si calcularea si plata orelor de noapte;
au fost întocmite diverse evidenţe privind situaţia concediilor medicale, concediilor de
odihnă, invoirilor, zilelor libere pentru diverse evenimente familiale, pentru toţi salariaţii
instituţiei;
s-au facut înregistrari in Registrul de evidenta al salariatilor privind schimbarile survenite
in situatia salariatilor;
s-au întocmit acte aditionale la contractele individuale de muncã, pentru personalul
contractual din cadrul institutiei;
s-au eliberat adeverinte de venit, adeverinte privind calitatea de angajat, calitatea de
asigurat si alte adeverinte necesare personalului angajat, respectiv adeverinte de vechime
pentru personalul care a îndeplinit varsta de pensionare, adeverinte de efectuare a
stadiului de practică in cadrul institutiei, adeverinte acordate în vederea obținerii de
credite bancare (un număr de 143 adeverinţe)
au fost întocmite şi transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici situaţii privind
evidenţa şi mişcarea functionarilor publicci;
S-a asigurat păstrarea și completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si
personalului contractual din cadrul institutiei;
S-au întocmit referate și dispoziții privind promovarea, încetarea sau orice altă
modificare a raporturilor de serviciu/muncă;
s-a raspuns, in termenul legal, la adresele repartizate catre Biroul resurse umane.
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s-a continuat pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional,
pe baza reglementărilor legale, în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea
potenţialului profesional al salariaților;
au fost intocmite, distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii declaratiilor
de impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul
2019.
au fost intocmite, distribuite şi centralizate fişele de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale functionarilor publici şi personalului contractual pentru
activitatea desfãşurata in perioada 01.01.2018 - 31.12.2019, respectiv programarea
concediilor de odihna aferente anului 2019, pentru toti angajatii institutiei.
In conformitate cu Ordinul 526/213/2006, pentru recuperarea sumelor reprezentand
indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru
concedii si indemnizatii, s-a depus in termenul de 90 de zile prevazute in legislatia
mentionata, cererile de recuperare si centralizatorul privind certificatele de concedii
medicale, in cuantum total de 97.242 lei, recuperandu-se pana in luna martie 2020 de la
Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) suma de 67.890 lei,
urmand a se recupera suma de 29.352 lei.
au fost intocmite dispozitii si acte aditionale ca urmare a stabilirii salariilor lunare
individuale conform art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plãtit din fonduri publice si a Hotãrârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea
salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã;
Pe parcursul anului 2019 a fost organizat un concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadã determinatã a unui post temporar vacant in cadrul Centrului national de informare si
promovare turistica şi un examen de promovare in grad profesional imediat superioare celui
detinut, la care Biroul resurse umane a asigurat:
- informarea privind conditiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de
înscriere;
- organizarea şi desfãşurarea probelor de concurs conform legislatiei in vigoare;
- întocmirea documentatiilor privind desfasurarea concursului;
- demersurile privind încadrarea cu contract de muncã pe perioadã determinatã şi
stabilirea salariului pentru personalul declarat ,, ADMIS”;
- demersurile de numire in functiile publice imediat superioare a functionarilor
publici .
Ca urmare a examenului de promovare, 3 functionari publici din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului, au fost numiti in functiile publice imediat superioare dupa cum
urmeaza: 1 consilier principal in cadrul Serviciului Buget-contabilitate, 1 inspector principal in
cadrul Biroului turism, evenimente publice - mediu, 1 consilier superior in cadrul Serviciului
Public Comunitar local de evidenta a persoanelor – Compartiment Stare civilă. si 1 personal
contractual a fost recrutat in cadrul Centrului national de informare si promovare turistica.
În cursul anului 2019 :
- A fost emis un numar de 110 dispoziţii privind:
acordarea gradatiei de vechime in muncă;
constituirea de comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor;
modificări, suspendări sau încetări ale raporturilor de serviciu/contractelor de
muncă ale funcţionarilor publici/personalului contractual;
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avansarea în gradul profesional imediat superior a salariaţilor instituţiei;
stabilire salariu;
reglementarea desfăşurării unor activităţi;
Au fost initiate si aprobate 3 proiecte de hotărâre, din care:
1 proiect privind reorganizarea instituției prin înfiintarea Directiei de
asistenta sociala, conform Hotărârii nr. 797/2017 si aprobarea Organigramei,
aprobate prin Hotararea Consiliului local nr. 64/31.07.2019;
1 proiect de hotarare privind transformarea din grad profesional debutant
in grad profesional asistent.
1 proiect de hotarare privind transformarea unor posturi ca urmare a
sustinerii examenului de promovare pe o functie imediat superioara;
Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 - privind dosarul profesional al functionarilor
publici precum si ale Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in
vederea asigurarii gestionarii unitare si eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea
carierei functionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, pastrarea si evidenta
dosarelor profesionale ale functionarilor publici si a registrului de evidenta atat a functionarilor
publici cat si a personalului contractual din cadrul institutiei noastre.
Misiunea generală privind resursele umane constă în implementarea unui pachet de
măsuri în domeniu care vor avea ca rezultat o performanţă de calitate înaltă a angajaţilor şi a
organizaţiei în general. Aceste măsuri vor acoperi întreg domeniul de activităţi privind resursele
umane, respectiv selectarea şi recrutarea personalului, mecanisme de evaluare a performanţei
personalului, menținerea, motivarea şi promovarea angajaţilor, pregătirea şi dezvoltarea
profesională continuă, sistemul IT pentru resurse umane şi administrarea organizaţională. Toţi
aceşti factori trebuie să conlucreze pentru a genera un nivel ridicat de calitate şi eficienţă din
partea angajaţilor şi a organizaţiei ca întreg. Acest lucru susţine implementarea obiectivelor
principale ale Primãriei oraşului Târgu Ocna, în special cel referitor la „Creşterea
profesionalismului personalului instituţiei în scopul eficientizării relaţiei cu cetăţenii”,
rezultând o instituţie profesională şi credibilă pentru creşterea calităţii actului administrativ şi a
eficienţei activităţii structurilor administrative.
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.
Compartimentul functioneaza cu doi functionari publici care oferă consultănţă zilnică
cetăţenilor care se adreseaza institutiei. Zilnic au fost preluate în jur de 40 de apeluri telefonice
şi s-au primit în medie pe zi, peste 50 de e-mail-uri si faxuri.
In anul 2019 au fost inregistrate un numar total de 18492 cereri, adrese, oferte, etc, 43 de
petitii adresate de catre cetateni , 285 citatii, comunicari, primite de la instantele judecatoresti si
936 acte de procedura.
Functionarii din cadrul compartimentului au efectuat urmatoarele activitati :
- Predarea corespondenţei înregistrate la secretariat, în vederea repartizării acesteia pe
compartimente de specialitate;
- Preluarea corespondenţei înregistrate şi repartizate de la secretariatul instituţiei, trierea
acesteia, precum şi distribuirea pe compartimentele de specialitate repartizate;
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- Realizarea plicurilor cu corespondenţa şi răspunsurile care trebuie transmise prin poştă,
precum şi întocmirea borderoului poştal; In cursul anului 2019 au fost expediate in total 6.571
de trimiteri.
- Informarea si îndrumarea cetăţenilor care s-au adresat institutiei ;
- Acordarea cererilor tipizate cetăţenilor în mod gratuit, precum şi oferire asistenţă în
completarea acestora;
- Realizarea plicurilor cu actele de procedură neridicate de cetăţeni, în termenul prevăzut
de lege, returnarea acestora instanţei emitente şi întocmirea borderoului poştal;
Activitatea de gestionare a petitiilor primite de institutie este evidentiata in Rapoartele
semestriale nr. 9351/28.06.2019 si nr. 48/06.01.2020 publicate pe site, la sectiunea Informatii de
interes public. De asemenea pe site sunt publicate si Rapoartele de evaluare privind Legea nr.
544/2001 si Legea nr. 52/2003.
Arhiva institutiei a fost gestionata prin activitatea unui functionar public, care a urmat
cursurile unui program de calificare pentru ocupatia de arhivar . Acesta a dus la indeplinire
atributiile de preluare si grupare a documentelor, pe baza Nomenclatorului de arhivare avizat de
Directia Judeteana a Arhivelor Nationale.
In anul 2019 au fost depuse 22 de solicitari de eliberare de adeverinte de vechime in
munca. Dintre acestea au fost solutionate favorabil un numar de 17, iar pentru 5 cereri nu au
fost gasite date in arhiva institutiei noastre. Au fost eliberate peste 58 de copii si extrase dupa
documentele create si detinute in arhiva institutiei.
Functionarul public cu atributii de punere in aplicare a prevederilor Legii 544/2001 si
Legii 52/2003, a primit un numar de 23 solicitari cu privire la furnizarea informatiilor de interes
public.
In cursul anului 2019 aproximativ 2000 de cetateni au intrat în legătură directă cu
Primarul orasului, atat in cadrul programului săptămânal de audienta, cat si in celelalte zile ale
saptamanii sau in cadrul sedintelor organizate avand ca obiect diverse teme de interes
(reabilitare termica, furnizarea utilitatilor , amenajarea spatiilor verzi, prevenirea si stingerea
incendiilor, fond funciar, dezvoltarea si promovarea turismului local, ordinea publica si
siguranta cetatenilor , prevenirea si combaterea savarsirii faptelor antisociale etc) . Conducerea
institutiei a fost intr-o legatura permanenta si dialog si cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai
asociaţiilor profesionale, culturale, sportive, religioase, cu reprezentanţi din mediul de afaceri
local, naţional şi internaţional, cu delegaţi ai diverselor instituţii de interes pentru administraţia
locală. Toate aceste intalniri de lucru au contribuit la stabilirea nevoilor reale ale comunitatii
dar si la luarea deciziilor in sensul rezolvarii acestor probleme.
Atribuţiile principale ale compartimentului specializat in domeniul achiziţiilor publice,
în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a H.G. nr. 395/2016 privind
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului –cadru din Legea nr.98/2016 se refera la:
• Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării
autorităţii contractante in SICAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;
• Elaborează si, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare si programul anual al
achiziţiilor publice;
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• Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de
atribuire si a documentelor – suport, in cazul organizării unei proceduri de atribuire
(licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv,
parteneriatul pentru inovare, negocierea fără publicare prealabilă, concursul de soluţii,
procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi a altor servicii specifice,
procedura simplificată), pe baza necesităţilor transmise de compartimentele specializate;
• Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
lege;
• Aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
• Realizează achiziţiile directe ;
• Constituie si păstrează dosarul achiziţiei publice.
In perioada 01.01-31.12.2019 Biroul achizitii publice a incheiat un numar de:
- 11 comenzi / contracte de furnizare in valoare totala de 652.979,51 lei;
- 41 contracte de prestari servicii in valoare totala de 1.149.113,68 lei;
- 13 contracte de lucrari in valoare totala de 16.599.774,24 lei
Pe parcursul anului 2019 au fost derulate 5 proceduri simplificate, dintre care una
anulată:
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea
proiectantului si execuţie lucrari pentru proiectul de investitii „Reabilitare,
modernizare si dotare gradinita Piticot B, Oras Târgu Ocna, Judetul Bacau”,
valoare estimată 2.244.228 lei, fără TVA.
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea
proiectantului si execuţie lucrari pentru proiectul de investitii „Modernizare și
dotare colegiu Costache Negri, oras Tirgu Ocna, jud. Bacau”, valoare estimată
7.055.827,1, fără TVA,
Servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari pentru realizarea investitiei „Reabilitare,
modernizare si dotare gradinita Piticot A, Oras Târgu Ocna, valoare estimată
2.244.263 lei , fără TVA,
Achizitie camion in cadrul proiectului “Achizitia unui utilaj specific pentru
dotarea serviciului de salubritate al orasuluI Targu Ocna, Judetul Bacau”, valoare
estimată 365.692,25 lei, fără TVA,
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea
proiectantului si execuţie lucrari pentru proiectul de investitii „Construire şi dotare
centru multifuncţional de tip creşă în zona Tiseşti , oras Tirgu Ocna, jud. Bacau”,
valoare estimată 1.547.426,47 lei, fără TVA – anulată.
În ceea ce priveşte Centrul Balnear, s-a încheiat un contract furnizare (substanţe
tratare şi filtrare apă piscine) în valoare de 31.395,00 lei.
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Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și
privat, cadastru-agricultură desfăşoară o activitate de interes public, ale cărei scopuri
principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare
teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii
arhitecturale la nivelul unităţii administrativ – teritoriale.
Atribuţiile de disciplină în construcţii se realizează de Serviciul de urbanism.
Sprijinul acordat de Administraţia publică locală s-a concretizat şi prin consultanţa de
specialitate în probleme de urbanism.
Activitatea serviciului de urbanism se concretizează în actele şi documentele
administrative emise, dupa cum urmeaza:
1. TOTAL CERTIFICATE DE URBANISM = 111
2. TOTAL AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE = 118 , din care:
- CONSTRUIRE LOCUINTE = 18
- REABILITARE STRĂZI
= 2
- CONSTRUIRE ANEXE GOSPODARESTI = 5
- MODIFICARE TEMA = 1
- EXTINDERE LUCRARI = 11
- ALTELE (branşamente, împrejmuiri) = 64
- DEMOLĂRI CASE VECHI ŞI ANEXE = 8
- RECEPŢII LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ŞI REGULARIZĂRI DE TAXE = 28
- CERTIFICATE DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ = 43
Activitatea Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public și privat, cadastru-agricultură s-a concretizat şi în încheierea unor contracte noi sau a
actelor adiţionale pentru închirierea şi concesiunea imobilelor, după cum urmează:
- 114 terenuri închiriate pentru agricultura;
- 171 terenuri închiriate ( curţi+construcţii, garaje);
- 10 spaţii comerciale închiriate în incinta Pieţii agroalimentare;
- 4 spaţii închiriate cu destinaţia cabinete medicale ;
- 10 spatii concesionate cu destinaţia cabinete medicale;
- 52 concesionari terenuri;
4 contracte de administrare şcoli;
4 contracte de comodat;
- 1 contract comodat cu titlul gratuit;
SPAŢIUL LOCATIV
În prezent spaţiul locativ al oraşului Tîrgu Ocna este compus din :
- 16 apartamente preluate de la S.C. EDILITAR în anul 2005, unde locuiesc cetăţeni
ai oraşului cu chirie ;
- 6 case unde locuiesc un număr de 16 familii chiriaşe;
- un bloc de locuinţe unde locuiesc un număr de 33 de familiii;
- un număr de 6 blocuri construite cu fonduri A.N.L. cu un număr de 163 apartamente ;

43

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Conform prevederilor legale Oraşul Târgu Ocna este persoană juridică de drept public
şi deţine patrimoniul format din toate bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public
şi privat al acesteia.
Bunurile din domeniul public sunt afectate unei folosinţe publice, prin natura lor fiind
de uz şi interes public. Acestea sunt cuprinse în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al Oraşului Târgu Ocna instituit de către Consiliul Local prin H.C.L. nr. 36 din
26.10.1999 şi atestat prin H.G. nr.1347/2001 modificată şi completată prin H.G. nr. 848 din 29
noiembrie 2017, în condiţiile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
În ceea ce priveşte domeniul privat al Oraşului Târgu Ocna, acesta este constituit din
toate bunurile mobile şi imobile care nu fac parte din domeniul public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale şi care nu aparţin persoanelor fizice sau juridice private.
Acestea intră în proprietatea privată prin căile şi mijloacele legale şi sunt supuse
regimului de drept privat.
Compartimentului agricol din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului
Târgu Ocna Ocna a fost prezentata prin cele doua Rapoarte semestriale nr. 8656 din 18.06.2019
(primul semestru) si 2005 din 04.02.2020 (al doilea semestru).
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 2019 cu
cresterea animalelor si cultivarea terenurilor. In general s-a inregistrat o scadere a efectivului de
animale inregistrate in Registrul agricol in anul 2019, comparativ cu anul 2018, astfel:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANIMALE
Bovine adulte
porcine
ovine
caprine
cabaline
pasari
Familii albine

2018
451
75
1070
1057
123
500
730

2019
470
85
1092
816
98
430
450

Suprafata agricola si neagricola a ramas aceeasi 4.905 ha si anume:
2.702 ha suprafata agricola din care:
arabil – 367 ha;
pasuni – 1.353 ha;
fanete – 926 ha;
vii 47 ha;
livezi 9 ha.
2.203 ha suprafata neagricola din care :
paduri –
1.422 ha;
curti –
396 ha;
drumuri –
130 ha;
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+/- fata de 2018
+19
+10
+22
-241
-25
-70
-280

neproductiv – 143 ha;
alte terenuri – 112 ha.
Suprafata agricola pe culturi se prezinta astfel :
porumb –
200 ha ;
cartofi 10 ha ;
legume 35 ha ;
plante de nutret – 122 ha.
Suprafata totala de islaz este de 1362 ha, din care :
Vilcele 708 ha ;
Poieni-Pacuri - 160 ha ;
Tisesti 326 ha ;
Gura Slanic 120 ha ;
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 Târgu Ocna S.A.
Raportul pentru anul 2019 al Societati SC Compania de Utilităţi Publice SA este
prezentat prin adresa nr.380/03.03.2020 .
Activitatile de constructii, spatii verzi si ecarisaj este efectuata de catre Societatea SC
Util Conseca SRL, structura subordonata Consiliului Local. Societatea prezinta Raportul
pentru anul 2019 prin adresa nr. 230/06.03.2020.
Compartimentul de audit - activitatea compartimentului de audit intern, in cursul
anului 2019, s-a desfasurat conform Normele specifice privind exercitarea activitatii de audit
intern in cadrul U.A.T. Târgu Ocna si a Fisa postului de auditor intern.
Activitatea compartimentului este planificata si se desfasoara conform Planului de audit
intern pe anul 2019, aprobat de primarul Orasului Târgu Ocna si a Planului multianual de audit
intern pe perioada 2018-2020, aprobat de conducatorul institutiei.
Misiunile de audit intern realizate in anul 2019 se refera la :
- Evaluarea Sistemului de prevenire a coruptiei 2019, la nivelul Administratiei Publice
Locale Târgu Ocna;
Evaluarea activitatii desfasurate la S.C.Conseca S.R.L. Târgu Ocna, societate aflata in
subordinea U.A.T. Târgu Ocna.
- Eficienta, eficacitatea si economicitatea in cheltuirea fondurilor publice de catre unitatile
scolare finantate prin bugetul local al U.A.T. Târgu Ocna
- Verificarea gestionara pentru anul 2019 la nivelul Primariei Oras Târgu Ocna;
Principalele recomandari pentru fiecare domeniu de activitatea sunt prezentate dupa
cum urmeaza :
1. Evaluarea Sistemului de prevenire a coruptiei 2019, la nivelul Administratiei Publice
Locale Târgu Ocna –sunt precizate urmatoarele recomandari:
Realizarea periodica de testari a personalului din unitate, folosind ca instrumente de
lucru Chestionarele de evaluare cu privire la gradul de cunoastere a Codului de etica.
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Cuprinderea in programul anual de formare profesionala 2020, persoana care are
atributii de consilier de etica la nivelul entitatii.
Numirea prin act administrativ, a persoanei responsabile cu derularea procesului de
identificare a functiilor sensibile
Stabilirea politicii adecvate de gestionare a functiilor sensibile prin elaborarea unor
masuri corespunzatoare cuprinse intr-un plan de masuri pentru asigurarea diminuarii
riscurilor asociate functiilor sensebile .
2. Evaluarea activitatii desfasurate la S.C.Conseca S.R.L.Tg.Ocna, societate aflata in
subordinea U.A.T.Tg.Ocna - recomandari:
Administratorul societatii, va dispune masuri concrete, care sa asigure respectarea
principiilor contabile cu privire la reflectarea corecta a operatiunilor economice in
evidenta contabila si implicit in situatiile financiare raportate.
Societatea UTIL CONSECA S.R.L va vira catre Primaria Orasului Tg.Ocna, suma
de 9.485,84 lei, ca urmare a folosirii bunului proprietatea U.A.T. Oras Tg. Ocna.
Contractul de mandat a membrilor consiliului de administratie trebuie sa cuprinda
la capitolul “Obligatiile Consiliului de administratie”, si aprobarea politicii
tarifare a societatii.
Prestarile de servicii catre U.A.T.Tg.Ocna se vor realiza pe baza de contract
intre parti, ca părţile să se pună de acord asupra elementelor esenţiale ale
contractului, condițiile de livrare și de calitate a bunurilor și/sau serviciilor,
termenele, modalitățile de plată și de garantare a plății prețului, instrumentele de
plată și clauzele de consolidare a prețului în condițiile inflației și devalorizării,
riscul contractual, precum și modul de soluționare a eventualelor litigii apărute în
legătură cu derularea și executarea contractului.
3. Eficienta, eficacitatea si economicitatea in cheltuirea fondurilor publice de catre
unitatile scolare finantate prin bugetul local al U.A.T. Tg.Ocna –recomandari:
Recuperarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor
didactice si a personalului auxiliar, acordate in plus, ca urmare a nerespectarii
prevederile Hotararii nr.569/2015 si a Normelor metodologice de aplicare.
Elaborarea unei proceduri de lucru privind acordarea drepturilor pe perioada
Deplasari, detasari, transferuri, a personalului din unitate, incadrarea corecta a
cheltuielilor in evidenta contabila, cu respectarea Hotararii nr.714/13 septembrie
2018 privind drepturile si obligatiile personalului pe perioada delegarii si detasarii
in interesul serviciului, cu modificarile ulterioare.
Desemnarea prin act administrativ a persoanelor pentru efectuarea operaţiunilor
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fonduri
publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
atribuţiile acestor persoane şi limitele de competenţă.
Stabilirea de catre o comisie, prin dispozitia directorului, a traseelor efectuate de
firma de transport, a numarului de curse pe zi efectuate, si a numarului de copii
transportati pe fiecare cursa in parte.
4. Verificarea gestionara pentru anul 2019, desfasurata la nivelul Primariei orasului
Târgu Ocna - recomandări:
Revizuirea si actualizarea contractelor de garantii materiale;
Actualizarea si retinerea garantiilor materiale la nivelul salariului majorat;
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In cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2019 au fost constatate
un număr de 14 iregularități, prezentate in tabelul de mai jos:

Domeniul
Bugetar
Financiar-contabil
Achiziţiilor publice
Resurse umane
Tehnologia informației
Juridic
Fonduri comunitare
Funcţiile specifice
entităţii
SCM/SCIM
Alte domenii
TOTAL

Număr
iregularități constatate
11

3
14

Structura auditata procedeaza la implementarea recomandarilor prin :
-

Elaborarea planului de actiune pentru implementarea recomandarilor;

-

Stabileste responsabili pentru fiecare recomandare;

-

Implementeaza recomandarile formulate;

-

Comunica periodic stadiul progresului inregistrat in procesul de de implementare a
recomandarilor;

-

Evalueaza rezultatele obtinute.

Compartimentul de audit public intern analizeaza si evalueaza planul de actiune pentru
implementarea recomandarilor prin procedura specifica de audit -Urmarirea recomandarilor-,
cat si prin prin utilizarea - Fisei de urmarire a implementarii recomandarilor.
Pentru
actiunile implementate necorespunzator, auditorul propune structurii auditate modificari ale
planului de actiune pentru implementarea recomandarilor si actualizeaza fisa de urmarire a
implementarii recomandarilor corespunzator informatiilor structurii auditate si a verificarilor
efectuate. Toate recomandarile formulate in anul 2019, incluse in raportul final de audit intern,
au fost insusite de conducerea U.A.T. oras Târgu Ocna.
Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, realizate de către structura de audit
intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori și pentru care structura de audit intern
are obligația urmăririi modului de implementare, în cursul anului 2019 au fost urmărite un
număr de 14 recomandări, cu următoarele rezultate:
- 8 recomandări implementate, din care:
•
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4 recomandări implementate în termenul stabilit;

•

4 dupa termenul stabilit;

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

3 recomandări cu termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;

•

3 recomandări cu termenul de implementare depășit.
Număr de
Număr de recomandări
Număr de recomandări
recomandări
parțial implementate
neimplementate
implementate
pentru care
pentru care
cu termenul
cu termenul
în
după
termenul de
termenul de
de
de
termenul termenul implementare
implementar
implementare
implementar
stabilit
stabilit
stabilit nu a
e stabilit nu a
depășit
e depășit
fost depășit
fost depășit

Domeniul

Bugetar
Financiarcontabil
Achiziţiilor
publice
Resurse
umane
Tehnologia
informației
Juridic
Fonduri
comunitare
Funcţiile
specifice
entităţii
SCM/SCIM
Alte
domenii
TOTAL
1
TOTAL
2

1

4

3

3

3

4

4
8

3

3
6

Activitatea de audit intern se desfasoara respectand cadrul legal si procedural,
contribuind la indeplinirea obiectivelor institutiei printr-o abordare sistematica si metodica, care
evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea
riscului, a controlului si proceselor de administrare.
Activitatea culturala la nivelul orasului Târgu Ocna a fost sustinuta de Biroul turism,
evenimente, agrement, mediu , proiecte şi strategii de dezvoltare din cadrul Primăriei
oraşului Târgu Ocna precum si de cele trei institutii de cultura de pe raza localitatii (Biblioteca
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oraseneasca, Casa de cultura si Muzeul de istorie), in colaborare si cu alte institutii care
desfasoara activitati cu profil cultural din judet si din tara.
Activitatea culturală la nivelul orașului Târgu Ocna Ocna, a fost susținută de către Biroul
Turism, evenimente, agrement , mediu, proiecte ș strategii de dezvoltare din cadrul Primăriei
orașului Târgu Ocna Ocna, precum și cele trei instituții de cultură de pe raza localității
(Biblioteca orășenească, Muzeul de Istorie, Casa de cultură), în colaborare și cu alte instituții
care desfășoară activități cu profil cultural din județ și din țară.
Calendarul manifestărilor cultural, religioase și sportive pentru anul 2019, se prezintă
astfel:
-15 ianuarie – Comemorarea marelui poet Mihai Eminescu ( desfășurarea unor
spectacole tematice în cadrul școlilor , a Colegiului Național „Costache Negri” pentru
comemorarea Luceafărului – spectacol desfășurat în cadrul Clubului Elevilor).

-24 ianuarie – Unirea Principatelor Române acțiune a elevilor din școli cu privire la
semnificația zilei ;
-în Piațeta Primăriei cetățenii orașului împreună cu elevii școlilor din oraș și
reprezentanți ai autorității publice locale au dansat Hora Unirii;

- 9 mai – evenimentele dedicate "Zilei Europei", respectiv "Ziua păsărilor și a
arborilor" au fost sărbătorite la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică –Parcul
Măgura .
Semnificația acestui eveniment ecologic este mai mult de natură educativă și informativă,
iar acțiunile organizate cu acest prilej au fost și sunt orientate spre conștientizarea societății
civile, cu speranța trezirii dorinței oamenilor de a fi mereu în armonie cu natura.
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Prin marcarea acestei zile, dorim să atragem atenția asupra faptului că păsările și
habitatele lor sunt în pericol, iar dacă noi cei care suntem responsabili de protejarea lor nu
facem tot ce ne stă în putință pentru a le salva, riscăm să le pierdem.
-„Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi
încercat deloc”-Sir Peter Scott.
În cadrul acestor evenimente, elevii au realizat desene cu
semnificația acestor zile, și au confecționat arbori în miniatură
din sârmă și hârtie creponată. Desenele și arborii celor mai
bune echipe au fost expuse în cadrul Centrului Național de
Informare și Promovare Turistică.

-1 iunie – Ziua internațională a copilului - evenimentul s-a desfășurat la Clubul
elevilor unde copiii au petrecut ziua intr-un mod special ( muzica, dans, poezie, piese de teatru)
Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru
Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, conform adopatării Declarației pentru
Protecția Copilului.
Ziua Internațională a Copilului are la bază și promovează schimbul reciproc de idei,
dorința de a-i face pe copii să înțeleagă acest concept, precum și inițierea unei acțiuni de a
promova bunăstarea copiilor din toată lumea.
1 Iunie este ziua în care se celebrează miracolul nașterii , al puritătii , dar și întoarcerea la
inocență .
Administrația locală a marcat această zi la Clubul elevilor oferind asftel copiilor o zi de
neuitat.

- 6 iunie – Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor –zi cu dubla semnificatie, evenimentul sa desfășurat la Monumentul Eroilor căzuți în Razboiul de Independență de la 1877 de la
Biserica Răducanu.
Au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor căzuți în Războiul de
Independență de la 1877 situat în fața Bisericii Răducanu, la Monumentul Eroilor de pe Muntele
Măgura și la Monumentul Eroilor de la Poieni .
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-

15,16,17,18 august –Zilele orașului Târgu Ocna, editia a XIX a

Manifestările au cuprins activități cultural artistice și sportive, precum și spectacole de
muzică ușoară și populară.
Din program nu au lipsit expoziții, lansări de carte și recitaluri de muzică, dar și
premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie sărbătorite de asemenea într-un
cadru festiv.
Orașul nostru a fost și gazda unor delegații formate din reprezentanți ai unităților
administrativ teritoriale din țară și de peste hotare. Scopul vizitei a fost încheierea unor
înțelegeri de cooperare între orașe în diverse domenii culturale, administrative și turistice.
Un alt eveniment cu tradiție desfășurat în aceste zile de sărbătoare a fost omagierea
cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 24 de cupluri au participat la acest eveniment
binecuvântat de un sobor de preoți din orașul nostru. Aceștia au oficiat și o frumoasa slujbă
religioasă pentru cele 24 de cupluri la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” .

- 5 octombrie – “Ziua educatorului “ a avut loc la Sala de Sport a Colegiului Național
,,C. Negri” o nouă ediție a ,,Zilei Internaționale a Educației”. Cu această ocazie administrația
publică locală a omagiat cadrele didactice de pe raza orașului Târgu Ocna.
La eveniment au participat primarul orașului domnul Ștefan Șilochi, administratorul
Public al
oraşului
domnul
Cristian
Aurelian
Ciubotaru,
directorii
şi
profesorii
tuturor
instituţiilor de
învăţământ din
oras.
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01 noiembrie – “Ziua vânătorilor de munte”, manifestare ajunsa la cea de-a XIV-a
ediţie organizată de Primăria oraşului staţiune Târgu Ocna , Batalionul 22 ,,Cireşoaia” din
localitatea Sfântul Gheorghe si Ministerul Culturii
pentru a marca Centenarul Marii Uniri. În cadrul
programului au avut loc ateliere de cunoaștere a
tehnicii militare și a armamentului din dotarea
Vânătorilor de Munte, seminar de profil cu tema “
Vânătorii de Munte – Trupe de elită ale Forțelor
Terestre din Armata Română”, defilarea gărzii de
onoare. Participanții au depus o coroană de flori în
memoria Batalionului de Vânători de Munte, care în
primul război mondial sub comanda maiorului
Virgil Bădulescu şi-a demonstrat vitejia şi spiritul de sacrificiu la Târgu Ocna, Cireşoaia, Coşna
şi Oituz.

-1 decembrie –“ Ziua Națională a României” - Primăria orașului Târgu Ocna a
organizat, pentru a marca această zi cu rezonanță în sufletul românilor, un ansamblu de
manifestări care cinstesc memoria înaintașilor și totodată, reprezintă startul sărbătorilor de iarnă.
Au fost depuse coroane de flori la monumentele istorice de pe raza orașului.

31 decembrie – “Datini şi obiceiuri de Anul Nou” – Ultima zi din an a adus pe scena
din Piaţeta Primăriei grupuri de urători , care au însufleţit atmosfera cu obiceiuri specifice
zonei.
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CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
TÂRGU OCNA
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Târgu Ocna a desfăşurat pe
parcursul anului 2019 următoarele activităţi specifice:
- a întâmpinat vizitatorii cu profesionalism şi amabilitate, oferindu-le informaţiile
solicitate şi sugerându-le noi activitităţi şi obiective turistice de vizitat;
- a comunicat cu turiştii, încercând să primească de la aceştia un feed-back în legătură
cu obiectivele vizitate, impresiile generale privind condiţiile de cazare şi de agrement
din Târgu Ocna;
- a răspuns solicitărilor primite telefonic sau pe e-mail de la turişti sau potenţiali turişti;
- a operat modificările necesare actualizării site-ului CNIPT;
- a promovat interesele turistice ale staţiunii şi zonei prin intermediul paginii de
facebook aferente şi a răspuns solicitărilor apărute în mediul on-line;
- a ținut permanent legătura cu agenții econimici din sectorul turistic în vederea
promovării activității acestora și pentru a veni în sprijinul turiștilor cu informații reale
și de actualitate;
- a promovat corespunzător evenimentele desfășurate în oraș și în zonă, pe parcursul
anului;
- a colectat informațiile necesare editării unor noi materiale de promovare turistică;
- a editat și tipărit pliante, broșuri și alte materiale de promovare a stațiunii turistice;
- a oferit vizitatorilor materiale de promovare turistică și de informare generală;
- a încheiat protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat cu instituții de
învățământ, de cultură și cu alte Centre de Informare Turistică din zonă;
- a participat la Târguri de Turism naționale și internaționale ( 7-10 februarie - Târgul
de Turism „Tourism. Leisure. Hotels”, ediția a XXIV-a de la Chișinău ; 1417.11.2019 Târgul de Turism al României -București - Romexpo);
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-

a participat la toate evenimentele culturale, educaționale, istorice sau de divertisment
care au avut loc pe parcursul anului și a oferit turiștilor prezenți informații și
materiale de promovare turistică.

Dintre evenimentele pe care le-a găzduit sau la care a colaborat Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică Târgu Ocna - Parc Măgura amintim următoarele:
În data de 9 mai 2019 - Evenimentul dedicat "Zilei Europei" și "Zilei Păsărilor și
Arborilor". În cadrul acestui eveniment, copiii de la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și de la Liceul
Tehnologic din Târgu Ocna au fost invitați la Centrul Naţional de Informare şi Promovare
Turistică unde au primit informații despre istoria și frumusețile orașului nostru. Elevii au
participat la ateliere de desen și pictură și au decorat căsuțe pentru păsări, pe care le-au amplasat
în Parcul Măgura.

În data de 22.05.2019 – Evenimentul “Caravana Nesupuselor” desfăşurat la
Biblioteca Orăşenească cu sprijinul CNIPT. Scriitoarea Cristina Andone a prezentat copiilor
poveşti interactive despre personalităţi feminine româneşti.
În data de 29.05.2019 – Evenimentul aniversar – 150 de ani de activitate a Şcolii nr.
2 din Târgu Ocna. Angajaţii CNIPT au prezentat invitaţilor sosiţi din alte localităţi,
principalele atracţii ale oraşului şi zonei.

În data de 30.05.2019 Acţiunea de ecologizare a Muntelui Măgura- am participat
alături de voluntari la promovarea acestei acţiuni. S-a urmărit cresterea gradului de
conştientizare a nevoii de protejare a bogăţiilor naturale ale oraşului.
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În data de 07.06.2019 - Seminarul tehnic internațional "Autoapărarea, educație și
spirit" organizat de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și
Federația Română de Taekwondo cu sprijinul Primăriei Târgu Ocna - spectacol demonstrativ pe
stadionul orașului. Angajații CNIPT au promovat acțiunea și au oferit invitaților străini prezenți
la eveniment, materiale de promovare și le-au prezentat oferta turistică locală.

În data de 05.10.2019 -Cross-ul Olimpiada Națională a Sportului Școlar 2019.
Evenimentul s-a desfășurat în Parcul Măgura, Centrul Național de Informare fiind partener activ
al acestui concurs.

În data de 25.10.2019 - Eveniment dedicat Zilei Armatei Române - organizat în
parteneriat cu Biblioteca orășenească Târgu Ocna.
55

În data de 27.11.2019 - evenimentul Fabulaterii- Săptămâna Educației Globale, cu
tema "Schimbările Climatice” - s-a desfășurat la Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică și a fost organizat în parteneriat cu Colegiul Costache Negri. Elevii cenegristi au
discutat despre necesitatea reducerii acțiunilor cu efecte negative asupra mediului.

În data de 10.12.2019 - Eveniment cultural organizat în colaborare cu Biblioteca
Orășenească Târgu Ocna - Istoricul militar Sorin Grumeș a prezentat ultima sa apariție
editorială- cartea intitulată "Istoria Militară a orașului Roman"(1831-1947). La eveniment au
fost prezenți pasionați de istorie, profesori, turiști și reprezentanți ai autorității locale. În finalul
întâlnirii, copii de la Școala Gimnazială nr. 2, au încântat publicul cu câteva colinde.

În data de 19.12.2019 - Evenimentul Moș Crăciun sosește la Târgu Ocna- s-a
desfășurat în Centrul Vechi al orașului. Au participat și elevii Colegiului Costache Negri care au
organizat un Târg de Crăciun în scop caritabil. Copii ai școlilor din oraș sub coordonarea Casei
de Cultură Târgu Ocna au prezentat un spectacol de Crăciun. Centrul de Informare Turistică a
56

mediat evenimentul, a oferit sprijin organizatorilor și a oferit informații și materiale de
promovare turiștilor prezenți la această manifestare.

Din declaraţiile turiștilor care au vizitat Centrul de Informare Turistică, pe parcursul
anului 2019, a rezultat că principalele obiective vizitate în Târgu Ocna au fost Salina Târgu
Ocna (peste 85%), Parcul Măgura, Muntele şi Mănăstirea Măgura.
Impresiile generale legate de vizita acestora în staţiunea Târgu Ocna au fost pozitive în
proporţie de 90%.
Biblioteca orasului Târgu Ocna
Activitatea Bibliotecii orasului s-a concretizat in activitatile desfasurate in colaborare sau
parteneriat cu Muzeul de istorie, Casa de Cultura, Centrul de Informare turistica, institutiile de
invatamant. S-au organizat evenimente dedicate scriitorilor români, dar si lansări de carte.
Au fost primite 28 de volume din donatii, iar numarul persoanelor care au solicita carti a
fost de 3921 si au fost inregistrate un numar de 6928 de imprumuturi volume, din care 234 au
fost consultate in Sala de lectura.
La serviciul biblionet s-au inscris 578 de utilizatori, iar 61 de documente au fost
imprimate pe hartie si DVD.
In anul 2019 au fost organizate 7 expozitii de carte in incinta bibliotecii orasenesti.
Serviciul administrativ intretinere, iluminat public, monitorizare utilitati publice
centrale termice , semnalizare rutiera , licente de traseu si inregistrare mijloace de
transport
Servicul administrativ intretinete prin Compartimentul Iluminat Public are in
administrare un numar de 18 puncte de aprindere si 1552 corpuri de iluminat.
De asemenea au fost remediate un numar de 190 sesizari privind defectiuni ale corpurilor
de iluminat si 6 defectiuni ale sistemului de aprinde respectiv puncte de aprindre conform
sesizărilor cetăţenilor şi verificărilor compartimentului de specialitate al Primăriei. În
perspectivă, dorim îmbunătățirea serviciilor cuprinse în activitatea de întreținere a iluminatului
public, vizate fiind defecțiunile care apar pe rețeaua administrată de SC DELGAZ GRID SA.
Aceste defectiuni pot viza zone destul de întinse și termenul de remediere poate fi destul de
îndelungat, în funcție de natura defectiunii. În acest sens, încercam sa atragem fonduri pentru
reabilitarea sistemului de iluminat public.
În ceea ce priveşte iluminatul ornamental pentru sărbătorile de iarnă, toate ornamentele
din spaţiul public folosesc tehnologie LED, lucru care a dus la reducerea consumului de energie
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electrica. În anul 2019 au fost montate in oras un numar de 1500 de elemente luminoase. Fata
de anul 2018, in acest an a fost suplimentat numarul ornamentelor cu 30 buc plasa luminoasa,
150 siruri luminoase led dintre care: țurţuri luminoşi, șiruri luminoase, perdele luminoase, brazi
stilizati.
Pe str. Poet Ion Gramada si str.Pîrîul Vîlcica au fost montate 15 lampi led de 30w, iar pe
str. Costache Negri au fost montate 24 lampi de 50w.
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal presupune înlocuirea aparatelor de
iluminat existente utilizând lămpi cu sodiu sau becuri economice cu aparate de iluminat
moderne bazate pe tehnologia LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Se propune
modernizarea iluminatului public stradal pentru un număr de 23 de străzi. Se propune înlocuirea
unui număr de 244 corpuri de iluminat. Din comparaţia puterilor instalate a sistemului de
iluminat existent cu cel propus rezultă o economie de energie de 40 % pentru sistemul de
iluminat.
De asemenea s-au realizat lucrari de intretinere a mobilierului stradal si a sistemului
de colectare a gunoiului stradal (cosuri de gunoi).
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Cadrul legal care reglementează activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
este foarte amplu, în continuă modificare ca urmare a preluării noii concepţii europene privind
intensificarea activităţii de prevenire în acest domeniu.
În prezent, în cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna funcţionează Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, fiind organizat ca serviciu de categoria V2, având in compunere un
număr de 22 de persoane, din care 8 angajaţi si 14 voluntari.
Pentru realizarea și menținerea unei capacități de răspuns optim la situațiile de urgență,
serviciul a asigurat monitorizarea și acoperirea riscurilor din sectorul de competență, atât
preventiv, cât și operațional prin activitățile de intervenție realizate pe tot parcursul anului.
Importanța acestul serviciu este dată de faptul că el asigură, alături de celelalte structuri
existente, intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea , acordarea primului ajutor și
protecția persoanelor, a animalelor, a bunurilor de orice natură periclitate de o situație de
urgență, cum ar fi: accidente pe căi rutiere și feroviare, inundațiile, cutremurele, alunecările de
teren, accidente tehnologice, exploziile, efectele negative ale fenomenelor meteorologice (
furtuni, viscole, înzăpeziri, polei, ploi torențiale, îngheț, secetă).
In anul 2019 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi-a organizat, planificat şi
desfăşurat activitatea pe baza atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin din legi, hotărâri ale Guvernului
României şi ordine ale Ministerului de Interne.
În dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă există o autospecială de stins
incendii tipul MAN - an fabricaţie 2008, achiziţionat prin proiect finanţat prin fonduri Phare.
În anul 2019 in zona de competenţă a Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
oraşului Târgu Ocna au avut loc 68 de evenimente din care: 40 intervenţii la incendii , 5
intervenții la accidente rutiere, 15 intervenții la inundații, 2 animale salvate, o intervenție la
copaci căzuți și 5 deblocări de uși. In luna septembrie, datorită avariei la conducta de apă ce
alimentează orașul Târgu Ocna, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a asigurat apa
menajeră la populație cât și operatori economici. Pe parcursul anului 2019 S.V.S.U Tg.Ocna a
realizat 7 acțiuni de prevenire în rândul populației. De asemenea în această perioadă s-au curăţat
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fântânile din cartierele Vîlcele, Tisești , Păcuri și Poieni și s-au verificat hidrantii de pe raza
orașului.
Tot în anul 2019 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu-Ocna
a executat 3 exerciţii de alarmare/evacuare la instituţiile de învăţământ și exerciţii de intervenţie
în caz de incendiu la operatori economici.
Având în vedere programele de pregătire şcolară întocmite de Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în baza Protocolului
privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din
învătământul naţional, preuniversitar şi superior, s-a desfăşurat concursul şcolar cu tematică de
protecţie civilă « Cu viaţa mea apăr viaţa », faza pe localitate.
Deasemenea în luna mai Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Mr. Constantin
Ene » al judeţului Bacău în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
oraşului Târgu Ocna a organizat faza judeţeană a concursului « Prietenii Pompierilor ».
In luna iunie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Târgu Ocna a
organizat şi a participat la Faza judeţeană a concursurilor profesionale ale Serviciilor Voluntare
pentru Situaţii de Urgenţă, unde s-a clasat pe locul I, iar în luna iulie a participat la faza
interjudeţeană din județul Neamț, unde s-a clasat pe locul III.
La solicitarea Serviciului de administrare și întreținere a primăriei oraşuluiTârgu
Ocna, autospeciala de stins incendii din dotarea S.V.S.U. au participat la acţiuni de curăţare a
canalizărilor, precum şi la activităţi de curăţare a podeţelor din oraşul Târgu Ocna.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Târgu Ocna, face eforturi pentru
perfecţionarea personalului din cadrul serviciului asigurând pregătirea necesară atât
personalului angajat cât şi voluntarilor pentru atingerea nivelului de performanţă conform
standardelor europene impuse pentru funcţionarea acestor tip de structuri.
Având în vedere rolul activ şi permanent al S.V.S.U. pentru comunitatea locală, vă
rugăm să ne sprijiniţi în continuare activitatea logistică şi materială pentru anul 2020 prin
menţinerea şi îmbunătăţirea dotării actuale precum şi dezvoltarea serviciului şi găsirea
resurselor necesare compensării voluntarilor din cadrul serviciului.
Ordinea si siguranta publica la nivelul orasului Târgu Ocna a fost asigurata pe tot
parcursul anului 2019 de institutii apartinand Inspectoratului Judetean de Politie si
Inspectoratului Judetean de Jandarmi.
Activitatea desfasurata de POLIŢIA STAŢIUNII TÂRGU OCNA este prezentata in
anexa la prezentul raport, conform adresei nr. 318747/05.03.2020.
Procesul de modernizare a orasului Târgu Ocna este unul continu, iar administratia
locala, cu sprijinul tuturor cetatenilor acestei localitati isi propune continuarea proiectelor
demarate. In acest moment de bilant se cuvine sa multumesc consilierilor locali, aparatului de
specialitate din cadrul autoritatii executive, conducatorilor institutiilor locale, tuturor
locuitorilor orasului pentru sprijinul acordat in vederea atingerii obiectivelor propuse, conform
Stategiei de dezvoltare durabila a localitatii , fiind convins de faptul ca tot ceea ce am intreprins
a fost in scopul rezolvarii problemelor cu care se confrunta comunitatea nostra, tinand cont de
prioritati dar si de resursele financiare disponibile.
PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA
Stefan SILOCHI
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