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RAPORT
privind starea generalã economico-socialã si de mediu
a orasului Tirgu Ocna pe anul 2012
In conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3), lit. a) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001 - republicata, Primarul orasului Tirgu Ocna prezinta Raportul privind
starea general economico-social a orasului în anul 2012. Prezentul raport contine
informatii furnizate de serviciile si compartimentele Aparatului de specialitate al Primarului ,
de Serviciile subordonate Consiliului local si de cele mai importante institutii publice ale
orasului.
ASPECTE ADMINISTRATIVE: Orasul Tirgu Ocna este situat in partea central vestica
a Moldovei , in vestul judetului Bacau, pe cursul mijlociu al raului Trotus. Se invecineaza cu
statiunea turistica Slanic-Moldova (SV) si comunele Dofteana (V), Barsanesti (N), Targu
Trotus (E), Pargaresti (SE) si Oituz (S).
Din punct de vedere administrativ localitatea este formata din orasul Tirgu Ocna si
doua localitati componente: Poieni si Valcele . In anul 1894 orasului Tirgu Ocna i se atribuie
statutul de statiune balneoclimaterica, iar din anul 2002, orasul este atestat ca statiune turistica
de interes national. Statutul de statiune turistica de interes national a fost reconfirmat prin
Hotararea Guvernului nr. 852/2008.
Suprafata totala a orasului este de 4.890 ha.
Din evidentele statistice ale Recensamantului populatiei si locuintelor efectuat in anul
2011 populatia stabila a localitatii Tirgu Ocna este de 10.208 locuitori.
Anul 2012 a reprezentat pentru administratia publica locala si implicit pentru orasul
Tirgu Ocna un an al schimbarii, un nou inceput bazat pe dezvoltarea economico-sociala
responsabilã prin gasirea de solutii eficiente de finantare pentru a raspunde in mod profesionist
necesitatilor reale ale cetatenilor orasului.
In urma alegerilor locale din luna iunie 2012 structura Consiliului local al ora ului
Tirgu Ocna s-a schimbat in urmãtoarea componen ã:
- 7 consilieri PSD;
- 4 consilieri PP-DD;
- 3 consilieri PNL;
- 3 consilier PDL.
In sedinta de constituire a Consiliului local Tirgu Ocna a fost aleasa Comisia de
validare, in conformitate cu prevederile art. 31, alin. 2) din Legea nr. 215/2001 – a
administratiei publice locale - republicata , coroborate cu art. 4 si 5 din Ordonan a
Guvernului României nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a
consiliilor locale . Membrii Consiliului local au fost validati prin Hotararea nr. 20/2012, iar
prin Hotararea nr. 21 /2012 Consiliul local Tirgu Ocna a fost declarat ca legal constituit.
În func ia de Primar al ora ului Tirgu Ocna a fost validat d-l Silochi Stefan conform
Incheierii Judecatoriei Onesti pronuntata in dosarul nr. 3186/270/2012 din 18.06.2012. Prin
1

votul secret exprimat de consilieri a fost ales in func ia de Viceprimar al orasului Tirgu Ocna
d-l David Maricel .
Administra ia publica localã reprezentatã de cele douã autoritã i: Consiliul local – ca
autoritate deliberativã i Institu ia Primarului – ca autoritate executiva, împreunã cu serviciile
subordinate desfã oarã activitã i în slujba comunitã ii locale. În acest sens prezentul raport
urmãre te implicarea autoritã ii administra iei publice locale în activitatea economicã i socialã
a ora ului în anul 2012 .
In anul 2012 Consiliul local al orasului Tirgu Ocna s-a intrunit in 12 sedinte ordinare in
cadrul carora au fost adoptate un numar de 76 de hotarari. Toate hotararile au fost inaintate in
conformitate cu prevederile legale Institutiei Prefectului judetului Bacau pentru exercitarea
controlului de legalitate . Niciuna dintre aceste hotarari nu a fost atacata la instanta de
contencios administrativ.
In relatia cu autoritatea deliberativa activitatea Aparatului de specialitate al Primarului
se axeaz , în principal, pe punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.215/2001 – privind
administra ia public local ,cu modificarile si completarile ulterioare, i anume:
- asigurarea asistentei de specialitate la sedin ele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local, ori de cate ori a fost necesar;
- pregatirea sedintelor de plen ale Consiliului Local, sub coordonarea secretarului unitatii
administrativ teritoriale în sensul convocarii, întocmirii documentelor prevazute de lege
(raportul compartimentului de resort si expunerea de motive a primarului) ;
- urm rirea respectarii legalitatii proiectelor de hotarare inaintate spre dezbatere membrilor
Consiliului local ;
- punerea la dispozitia membrilor Consiliului local a tuturor materialelor de sedinta prin
intermediul sistemului informatic;
- comunicarea hotararilor adoptate de Consiliul local Institutiei Prefectului – judetul Bacau, in
vederea verificarii legalitatii;
- aducerea la cuno tinta publica a hotararilor Consiliului Local si a proceselor verbale de
sedinta prin publicarea lor pe site-ul institutiei Pentru a respecta principiile transparentei
decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public ;
- comunicarea atat din oficiu, cat si la cerere, tuturor persoanelor, autoritatilor si institutiilor
publice interesate a actelor administrative ale Consiliului local, respectandu-se prevederile art.
117, lit. e) din Legea administratiei publice locale.
- rezolvarea în termenul si cu respectarea prevederilor legale a solicitarilor, sesizarilor si
reclamatiilor cetatenilor;
- intocmirea pontajelor lunare pentru sedintele in plen si in comisii ale Consiliului Local si
comunicarea acestora Biroului resurse umane, în vederea efectuarii demersurilor necesare
platii indemnizatiilor de sedinta pentru consilieri.
Sedintele Consiliului local , atat cele de plen cat si cele de comisie s-au desfasurat cu
respectarea procedurilor prev zute de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicat , cu modific rile si complet rile ulterioare, precum si de Regulamentul de
organizare si functionare a Consiliului local Tirgu Ocna. In cadrul acestor sedinte au fost
formulate întrebari si interpelari, argumente si amendamente în legatura cu proiectele supuse
dezbaterii, precum si exercitarea votului în cunostinta de cauza.
Principalele hotarari adoptate de catre Consiliul local in anul 2012 sunt :
- desemnarea lunara a presedintelui de sedinta ;
- aprobarea bugetul local si bugetul activitatilor autofinantate in anul 2012 si rectificari de
buget;
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- aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual si trimestrial ;
- aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013;
- aprobarea cotizatiilor lunare la patrimoniul ADIB si ADIS
- aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si
particular de pe raza administrativ teritoriala Tirgu Ocna, pentru anul scolar 2012-2013, pe
baza avizului conform al Inspectoratul scolar judetean Bacau.
- aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic – scoli ( 2012-2013);
- darea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Tirgu
Ocna a imobilelor in care isi desfasoara activitatea;
- aprobarea costurilor anuale pentru intretinerea copilul/tanarului si persoanei adulte cu
handicap aflati in centre de protectie de tip rezidential;
- aprobarea Planului de lucrari de interes local ce urmeaza sa fie prestate in anul 2012 de catre
beneficiarii de ajutor social , in baza Legii nr. 416/2001
- stabilirea structurii comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii
locuintelor realizate din fonduri ANL;
- aprobarea listei de prioritati la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL , potrivit
punctajului stabilit in baza criteriilor de ierarhizare;
- aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor
necesare implementarii Proiectului „Amenajare spatiu public si mobilare urbana in orasul
Tirgu Ocna”;
- asigurarea serviciilor juridice de consultanta si reprezentare in instanta a orasului si a
Consiliului local Tirgu Ocna in litigii avand ca obiect imobilul teren din str. Victoriei si in
cele cu S.C. CRAB S.A.;
- aprobarea organizarii manifestarilor cultural artistice „Zilele orasului Tirgu Ocna”;
- desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tirgu Ocna in Consiliile de administratie ale
unitatilor de invatamant;
- atribuirea in folosinta gratuita a terenului din str. Fdt. C. Negri catre Asociatia A.M. I.R.
Romania , pentru construirea unei case de rugaciuni;
- alocarea din bugetul activitatilor finantate din venituri proprii a sumelor necesare pentru
premierea jucatorilor de fotbal care activeaza in cadrul „Clubului Sportiv Magura” – Tirgu
Ocna;
- alocarea din bugetul local a sumei necesare organizarii Zilei Internationale a persoanelor
varstnice” si a Zilei Internationale a Educatiei”
- aprobarea concesionarii suprafetei de 5 ha situata in punctul Chichilau pentru amenajare
Parc fotovoltaic – proiect pilot pentru producerea de energie electrica;
- aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3.260 m.p.
- aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Pietei agroalimentare a orasului;
- aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea
Planureilor de amanajare a teritoriului si de urbanism;
- vanzarea unui apartament actualului chirias pe baza Raportului de evaluare intocmit de
Cabinet individual de expertize si cadstru funciar
- completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Tirgu Ocna
aprobat prin HCL nr. 36/1999
- imputernicirea Primarului in vederea demararii procedurilor pentru achizitionarea a doua
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terenuri: unul pentru construirea unui adapost pentru cainii fara stapan si celalalt pentru
amenajare baza de depozitare si transfer deseuri reciclabile;
- sprijinirea asociatiilor de proprietari in vederea reabilitarii termice a blocurilor si
imbunatatirea aspectului urbanistic si arhitectural al localitatii prin finantarea din fonduri
aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale in cuantum de 30 % din valoarea
prevazuta in devizul general;
- atribuirea in folosinta gratuita a imobilului – Camin cultural Pacuri in vederea desfasurarii
de activitati socio-culturale;
- imputernicirea Primarului pentru demararea procedurilor de achizitionare a imobilului Casa
Borisof – oras Tirgu Ocna.
In vederea dezvoltarii relatiilor de prietenie si colaborare intre orasul Tirgu Ocna si alte
autoritati locale din strainatate , prin Hotararea nr. 63 / 2012 Consiliul local a aprobat
Programul de realizare a schimbului de experienta intre administratia publica locala a orasului
Tirgu Ocna si administratia locala a orasului Cricova – Republica Moldova in domenii de
interes comun cum ar fi administratie publica locala, invatamant, cultura, sport, turism,
protectie sociala , ecomomie, cu respectarea legislatiei specifice si a limitelor de competenta .
In acest sens reprezentanti ai administratiei publice locale a orasului Tirgu Ocna au efectuat o
vizita oficiala in orasul Cricova – Republica Moldova la invitatia omologilor din tara vecina,
ocazie cu care s-a derulat Proiectul “Daruieste o carte” prin care a fost donat un fond de carte
Bibliotecii publice din Cricova. La randul lor reprezentantii administratiei publice locale a
orasului Cricova a facut o vizita de lucru in localitatea noastra , ocazie cu care au avut
posibilitatea sa cunoasca patrimoniul cultural al orasului Tirgu Ocna, reprezentanti ai mediului
de afaceri si sa participe la o sedinta comuna a celor doua autoritati deliberative.
În domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2012 au fost emise un
numar de 538 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, organizarea alegerilor locale,
a alegerilor pentru Camera Deputa ilor i Senatului României, referendumului pentru
demiterea Presedintelui Romaniei.
Organizarea intern
În anul 2012 activitatea Aparatului de specialitate al Primarului si a Serviciilor
subordonate Consiliului local s-a desfasurat în baza cadrului legal oferit de legislatia în
domeniu.
Activitatea Biroului de resurse umane, salarizare, evidenta statistica a activitatii
Consiliului local s-a materializat în aplicarea actelor normative în vigoare referitoare la
recrutarea, angajarea, încetarea raporturilor de serviciu/contractelor de munca, evaluarea
personalului si achitarea drepturilor de personal.
În anul 2012 structura organizatoricã a Aparatului de specialitate al Primarului si a
Serviciilor subordonate Consiliului local nu a suferit modificari fata de structura anului 2011
aprobata prin HCl nr.70 / 2011, incadrându-se în limita numãrului maxim de posturi alocat
pentru ora ul Tg.Ocna în conformitate cu prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea
unor m suri financiare cu modificãrile i completãrile ulterioare.
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În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 lit. a) si art.2 din OUG nr.19/2012 privind
aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificarile si completarile
ulterioare, cuantumul brut al salariilor personalului institutiei si al indemnizatiilor consilierilor
locali, a fost majorat cu 8% incepand cu 01.06.2012, respectiv cu 7.4% incepand cu
01.12.2012, intocmindu-se in acest sens Dispozitia Primarului de reintregire a drepturilor
salariale diminuate in anul 2010.
Prin specificul activitatii, biroul resurse umane a alocat un timp insemnat relatiilor cu
publicul si in special cu angajatii institutiei, înregistrandu-se un numar mare de solicitari
privind eliberarea adeverintelor de venit si copii dupa documente din dosarele personale
necesare la diferite institutii de creditare, eliberarea adeverintelor prin care se atesta virarea
contributiilor lunare pentru asigurarile sociale de sanatate in conformitate cu Legea nr.
95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii, completarea dosarelor personale, acordarea
deducerilor suplimentare la calculul impozitului pe salarii, acordarea concediilor de odihna, a
concediilor medicale si a recuper rilor provenite din efectuarea orelor suplimentare,
intocmirea si eliberarea fiselor fiscale pentru anul 2011.
În contextul schimb rilor produse în cadrul procesului de reform a administra iei
publice române ti la nivelul administratiei locale Tirgu Ocna s-a constatat necesitatea
îmbun t irii managementului, prin separarea palierului politic de cel executiv i prin atragerea
de speciali ti cu o înalt calificare. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea
administratiei publice locale prin Hotararea Consiliului local nr. 29 a fost aprobata infiintarea
functiei de administrator public, care s asigure aplicarea principiilor managementului
economic prin proiectarea, executarea i urm rirea eficient a serviciilor publice locale. In
luna septembrie institutia a organizat concurs de recrutare a personalului contractual pe
perioada nedeterminata in vederea ocuparii postului unic de conducere de administrator public
in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului .
Tot in anul 2012 in luna octombrie a fost organizat i un concurs pentru ocuparea
postului contractual de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului inspec ie
comercialã, mediu, autorizãri transport persoane, SSM , post vacantat temporar , pe perioada
concediului de cre tere copil a titularei postului .
Activitatea biroului s-a materializat si prin:
- intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii institutiei pe baza foilor colective de
prezenta; Conform actelor normative in vigoare finantarea cheltuielilor cu salariile asistentilor
medicali s-a facut în cursul anului de catre Ministerul sanatatii in baza solicitarilor lunare cãtre
Direc ia de Sãnãtate Publicã Bacãu intocmite de Biroul resurse Umane , conform foilor de
pontaj;
- actualizarea Registrului general de evidenta a salariatilor – REVISAL in baza Hotararii
Guvernului nr. 500/2011;
- actualizarea bazei de date privind evidenta functiei publice si a functionarilor publici si
comunicarea Agentiei Nationale a functionarilor publici, in baza Legii nr. 188/1999 privind
statutul func ionarilor publici– republicata;
- evaluarea performan elor profesionale ale func ionarilor publici pentru anul 2011;
- intocmirea situatiilor statistice lunare, semestriale si anuale solicitate de Directia judeteana de
statistica Bacau;
- completarea i transmiterea statisticii ,, Date informative privind fondul de salarii i situa ia
posturilor ocupate i vacante” semestrial, în conformitate cu prevederile Hotãrârii nr. 186/1995
privind constituirea sistemului informa ional referitor la situa ia numeric a personalului din
institu iile publice – republicatã, cãtre Direc ia General a Finan elor Publice Bacau;
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- intocmirea declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe
venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate i transmiterea cã re Agentia Nationala de
Administrare Fiscala;
- intocmirea actelor administrative (dispozitii) si a rapoartelor de specialitate si a proiectelor de
hotarare din sfera de competenta ;
- in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si
pentru modificarea si completarea altor acte normative a fost asigurata implementarea
prevederilor legale privind completarea, inregistrarea, afisarea declaratiilor de avere si de
interese ale personalului de conducere, functionarilor publici si membrilor Consiliului local ,
asigurandu-se transmiterea lor Agentiei Nationale de Integritate in termenul legal.
Formarea profesionala i educatia sunt elemente esentiale în dezvoltarea capitalului
uman, dar austeritatea bugetara s-a reflectat si în domeniul resurselor bugetare alocate
participarii la cursurile de perfectionare si formare profesionala a angajatilor.
De asemenea, în perioada estivalã (iunie-septembrie 2012) activitatea de exploatare a
Centrului Balnear „Parc Magura” a fost asigurata de catre personalul din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului si din cadrul serviciilor si compartimentelor subordonate Consiliului
local prin delegarea sarcinilor, realizandu-se astfel o economie la bugetul local.
Pe lâng activitatea specific resurselor umane, s-a desf urat i activitate de
managementul calit ii, fiind recertificat Standardul ISO 9001, aplicându-se procedurile
specifice i întocmindu-se documenta iile necesare .
În cursul anului 2012 reprezentarea intereselor unitatii administrativ teritoriale in
justitie s-a realizat in conformitate cu prevederile art. 21, alin. 2) si 3) prin imputernicirea
persoanelor cu studii juridice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului sau a unor
cabinete de avocatura dupã cum urmeaza :
Pe rolul instantelor judecatoresti au fost inregistrate un numar de 38 de actiuni care au
avut ca obiect :
- 9 actiuni au privit modificarea sau anularea unor acte administrative si drepturi salariale :
finalizate ;
- 1 actiune pentru constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune: finalizat;
- 2 actiuni in pretentii : 1 finalizata si 1 in curs de judecata;
- 1 actiune in revendicare : in curs de judecata;
- 3 actiuni au avut ca obiect constatarea dreptului de proprietate pentru imobile edificate fara
autorizatie de construire : 2 finalizate si 1 in curs de judecata ;
- 1 actiune a avut ca obiect “ Obligatia de a face”: in curs de judecata;
- 3 actiuni au avut ca obiect granituirea : 2 finalizate si 1 in curs de judecata ;
- 7 actiuni au vizat aplicarea legilor fondului funciar si Legea10/2001: 5 finalizate si 2 in curs
de judecata;
- 5 au fost contestatii la executare - 4 admise, 1 respinsa ;
- 6 alte cauze , din care 5 sunt in curs de judecata.
În cursul anului 2012 activitatea Compartimentului juridic s-a materializat prin
reprezentarea i apararea in fata instantelor de judecata a intereselor orasului Tirgu Ocna . In
acest sens Compartimentului juridic i-au fost inaintate un num r de 87 de dosare care s-au
adaugat celor 11 dosare in curs de solutionare , inregistrate in anul anterior. Astfel în cursul
anului 2012 Compartimentul juridic are înregistrate un num r total de 98 de dosare.
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astfel :

Din num rul total de dosare înregistrate, au fost rezolvate un num r de 54 de dosare,

- 2 evacu ri f cute prin instan i executor judec toresc, pentru un debitor s-a achitat
integral debitul iar pentru cel de-al doilea se face poprire ;
- 1 ac iune în constatarea dreptului de proprietate;
- 3 dosare cu debitori ANL, care au achitat sumele datorate înainte de a formula ac iune
în instan .
- 19 ac iuni în instan având ca obiect plata chiriei i între inerii, evacuare pentru
locuin ele ANL. Pentru o parte din ele,debitorii odat cu primirea cita iei i luarea la
cuno tin c exist o ac iune pe rol i risc s fie evacua i din locuin ele închiriate, au achitat
integral debitul, institu ia noastr renun ând la ac iunea formulat , iar pentru o alt parte au
fost încheiate angajamente de plat cu plata anticipat a unei sume din debit ;
- 3 ac iuni în instan pentru neplata chiriei, debitori care locuiesc în locuin e
proprietatea institu iei noastre, debitorii au încheiat angajamente de plat , respectiv se face
poprire ;
- 1 ac iune în instan debit contravaloare prest ri servicii, formulat de S.C.Conextrust
S.A.Bac u, ordonan de plat respins ;
- 10 debitori pentru crean e fiscale rezolvate prin plata debitelor, executarea s-a facut
prin intermediul instan ei de judecat i a executorului judec toresc iar recuperarea debitelor sa f cut integral;
- 3 debitori pentru debite rezultate din prest ri servicii, executarea s-a facut prin
intermediul executorului judec toresc iar recuperarea debitelor s-a f cut integral;
- 1 debitor pentru plat chirie spa iu, cabinet medical, s-a încheiat angajament de plat
cu debitorul;
- 1 dosar debite din impozite i taxe locale, se face poprire pentru recuperarea
debitelor ;
- 1 ac iune în instan , având ca obiect legea 10/2001 în care institu ia noastr nu avea
calitate procesual ;
- 6 ac iuni în instant având ca obiect modificare titlu proprietate. Pentru o ac iune
reclamantul a renun at la solicit rile f cute în fa a instan ei de judecat , iar pentru restul s-a
modificat titlurile de proprietate ;
- 2 ac iuni în instant având ca obiect obliga ia de a face, institu ia noastr având
calitatea de pârât în ambele ac iuni. În una dintre ac iuni – ordonan presedintial , ac iunea
reclamantului a fost respins . Cea de-a doua ac iune formulat în contencios administrativ de
acela i reclamant, s-a finalizat motivat de faptul c litigiul s-a solu ionat pe cale amiabil , iar
reclamantul a renun at la ac iunea formulat ;
- 1 ac iune în instant – ordonan de plat , institu ia noastr având calitate de pârât a
fost respins .
Pentru restul dosarelor care nu au fost solu ionate, unele din ele se afl la executorul
judec toresc pentru recuperarea debitelor, demarându-se procedurile specifice de executare
silit , iar altele sunt în curs de solu ionare pe rolul instan elor de judecat .
In cursul anului 2012 Compartimentului juridic i-au fost repartizate spre solutionare
adrese si petitii din sfera de competenta depuse de persoane fizice si juridice. S-au intocmit
documentatiile necesare înscrierii la masa credal debitori aflati în procedura insolven ei,
precum si pentru înscrierea la realizarea sumelor din vânzarea bunurilor debitorilor. Au fost
întocmite dosarele de executare silit cu actele doveditoare i s-au formulat cereri de
încuviin are a execut rii silite c tre executorul judec toresc. Pentru punerea in aplicarea a
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hotararilor instantelor de judecata s-au intreprins actiunile specifice pentru investirea acestora
cu formul executorie .
În cadrul activit ii desf urate prin Compartimentului juridic s-a observat o
con tientizare a gravit ii situa iei debitorilor care au fost soma i sau ac iona i în instan ,
ace tia manifestând interes pentru achitarea debitelor i rezolvarea situa iei în care se afl .
Obiectivul principal al activitatii de asistenta sociala il constituie realizarea
ansamblului de masuri, programe, servicii specializate pentru protejarea persoanelor,
grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care din cauza
unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au posibilitatea
de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viata. Avand in vedere
ca, potrivit statisticilor comunicate de Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca
Bacau , la nivelul orasului Tirgu Ocna au fost inregistrati un numar de 365 someri din care 216
barbati si 149 femei, preocuparea administratiei locale a fost in anul 2012 si continua si in anul
2013 de a identifica solutiile optime pentru crearea locurilor de munca si indrumarea
cetatenilor care sunt in cautarea unui loc de munca spre cursuri de calificare si
recalificareprofesionala in domenii de interes pentru localitate. Din pacate, doar un numar de 7
persoane au urmat cursurile de formare profesionala organizate cu sprijinul A.J.O.F.M. Bacau,
in meserii precum instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, contabil si bucatar.
Activitatea Serviciului administratie publica locala, autoritate tutelara si protectie
sociala din cadrul Aparatului de specialitate al primarului s-a materializat in anul 2012 prin
implementarea prevederilor urmatoarelor acte normative:
1.Legea 416/2001 privind venitul minim garantat – 270 de dosare :
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de ajutor social ;
- anchete sociale din 6 in 6 luni sau de cate ori este nevoie, la familiile vulnerabile sau aflate
într-o situa ie de risc, care se încadreaz la ajutorul social;
- emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare/incetare a ajutorului social;
- eviden a faptic la zi a dosarelor privind ajutorul social;
- planificarea zilelor de munca pentru persoanele inscrise la ajutorul social;
- transmiterea lunara a documentelor in ceea ce priveste stabilirea / modificarea / incetarea
dosarelor de ajutor social catre AJPS Bacau;
- eliberarea de adeverinte la solicitarea beneficiarilor de ajutor social.
2.Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei – 178 de dosare:
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de alocatie pentru sustinerea familiei;
-anchete sociale din 6 in 6 luni sau de cate ori este nevoie - 356
-emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare/incetare a alocatiei pentru sustinerea familiei;
- eviden a faptic la zi a dosarelor;
- transmiterea lunara a documentelor in ceea ce priveste stabilirea/modificarea/incetarea
dosarelor catre AJPS Bacau;
3. O.U 70/2011 privind masurile de protectie sociala in sezonul rece;
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor pentru acordarea ajutorului de
incalzire;
- primirea documentatiei pentru stabilirea ajutorului de incalzire a locuintei
(aprox.1200);
-emiterea dispozitiilor de stabilire/modificare / incetare a ajutorului de incalzire;
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-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;
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de handicap;
- întocmirea dosarelor pentru adultii si minori cu deficien e in vederea încadrarii acestora întro categorie de persoane cu handicap;
- evidenta personelor cu handicap (aproximativ 350);
- eviden a asisten ilor personali i a persoanelor cu handicap care beneficiaz de indemniza ie;
- emiterea dispozitiilor de stabilire a indemnizatiei de insotitor;
-întocmirea dosarelor pentru internarea persoanelor cu handicap in centre de specialitate;
- monitorizarea persoanelor cu handicap institutionalizate;
- anchete sociale privind persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca;
-stabilirea costurilor pentru minorii si persoanele adulte cu handicap institutionalizati.
5. Legea 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice:
- identificarea, informarea si intocmirea documentatiei pentru internarea nevoluntara intr-un
centru de specialitate si obligarea la tratament medical pe perioada nedeterminata;
- intocmirea anchetei sociale catre judecatorie privind internarea medicala obligatorie.
6.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de plasament;
- intocmirea documentatiei pentru instituirea m surii de plasament a copiilor abandona i sau
afla i în situa ii de risc, la familia l rgit (gradul IV inclusiv), asisten i maternali sau institu ii
de ocrotire special de tip reziden ial;
- întocmirea rapoartelor de evaluare a familiilor c rora le-a fost dat în plasament copii i face
propuneri pentru men inerea m surii de ocrotire sau reintegrarea în familia biologic ;
- efectuarea ac iunilor de control, vizite, anchete sociale i alte ac iuni organizate pe linie de
autoritate tutelar i asisten social i întocmirea dosarelor de curatel pentru minorii lipsi i
de ocrotire, sau persoane majore lipsite de capacitatea de exercitiu;
- monitorizarea, sprijinirea si consilierea familiilor a caror copii se afla in situatii de risc;
- stabilirea costurilor pentru minorii aflati in plasament in institutii si la asistenti maternali
profesionisti;
- intocmirea anchetei sociale in vederea obtinerii burselor sociale si ,,bani de liceu” (180 de
anchete sociale);
- participarea, întocmirea i r spunderea pentru corectitudinea datelor, prezentate în anchetele
sociale, efectuate la solicitarea, instan elor judec tore ti, poli ie sau alte institu ii ale statului(
guvernamentale sau neguvernamentale);
- colaborarea cu scolile in vederea identificarii copiilor a caror parinti sunt plecati la munca in
strainatate (aproximativ 230);
-intocmeste rapoarte de evaluare initiala a copiilor a caror parinti sunt plecati la munca in
strainatate;
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- intocmirea planului strategic privind evidenta si monitorizarea copiilor a caror parinti sunt
plecati la munca in strainatate in vederea reducerii efectelor negative datorate lipsei temporare
a acestora cât i interven ia pentru cazurile care necesit acest lucru;
- monitorizarea copiilor care se afla in situatie de risc din 3 in 3 luni;
-intocmirea anchetei sociale pentru inregistrarea tardiva a nasterii.
7. Legea 63/1991 privind alocatiile de stat si OUG 111/2010 privind concediul si
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (150 de dosare pe an):
- consultanta si informare in vederea intocmirii dosarelor de alocatie de stat si indemizatie
pentru cresterea copiilor;
- transmiterea lunara a dosarelor de alocatie si indemnizatie catre AJPS Bacau.
8. Legea 321/2001 referitoare la acordarea gratuita de lapte praf:
- intocmirea borderoului cu persoanele care beneficiaza de lapte praf gratuit si transmiterea
acestuia catre DSP Bacau.
- ridicarea laptelui praf de la DSP Bacau si distribuirea acestora catre beneficiari.
9. HG 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare (1700
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 intern rii în c mine de batrani;
- reprezentarea batranilor in fata notarului public pentru intocmirea actelor de cumparare,
donare si schimb;
- întocmirea dosarelor de curatel pentru persoanele varstnice lipsite de discernamant;
- identificarea si sprijinirea persoanelor varstnice aflate in dificultate.
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.
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13.Legea 152/1998 privind înfiin area Agen iei Na ionale pentru Locuin e (120 de

dosare);
- consultanta in vederea intocmirii dosarelor de ANL;
- intocmirea anchetelor sociale;
-stabilirea punctajului pentru repartizarea unei locuinte ANL;
- evidenta dosarelor ANL.

Potrivit H.G. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care
provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din România si atributiile institutiilor implicate în planul european, au fost
distribuite catre 1.749 beneficiari – ( someri , persoane cu handicap, pensionari cu un venit mai
mic de 400 lei/familie, persoane inscrise la ajutorul social) 23,4170 t. faina, 0,9038 t biscuiti,
1,7160 t. paste fainoase, 7,9120 t. malai, 11,2150 t. orez , 2,5950 t. fasole boabe, 2,8883 t.
mazare, 2,0760 t. bulion, 2,4616 t. rosii in bulion si 6,0480 t. zahar.
Compartimentul Informarea cetateanului – relatii cu publicul functioneaza in baza
prevederilor legale oferite de Legea 544/ 2001 – privind liberul acces la informatiile de interes
public , Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica si a O.G.
nr. 27/2002 privind solutionarea petitiilor, cu un numar de 3 functionari publici. In anul 2012
acestui compartiment i s-au adresat personal sau prin intermediul postei electronice un numar
mare de cetateni care au solicitat diverse informatii din sfera de competenta a administratiei
publice. Acestia au fost indrumati spre structurile functionale din cadrul institutiei in vederea
rezolvarii problemelor cu care se confrunta sau au primit un raspuns in termenul prevazut de
lege.
Activitatea acestui compartiment se reflecta in activitatea Registraturii generale, unde
in anul 2012 au fost inregistrate un numar total de 8120 cereri, adrese, petitii, oferte, etc
astfel :
4.920 cereri adresate de catre cetateni ,
2.080 adrese primite de la alte institutii;
1.120 oferte, contracte , licitatii , etc.
Aproximativ 90 % din acestea au fost de competenta autoritatii publice si au fost
Solutionate, celelalte au fost redirectionate catre autoritatile si institutiile abilitate .
Au fost intocmite si publicate pe pagina de web a institutiei Rapoartele de evaluare ale
implementarii Legii 544/2001 si Legii 52/2003
Referindu-ne la programul de audiente in anul 2012 au fost inscrise in Registrul
de audiente al Primarului un numar de 450 de persoane.
Primarul orasului impreuna cu functionarii din cadrul institutiei au organizat numeroase
intalniri cu cetatenii orasului, reprezentantii societatii civile, ai mediului de afaceri ,
reprezentanti ai presei locale si nationale , cu delegati ai diverselor institutii de interes pentru
administratia locala. Aceste intalniri au avut ca obiect principal dezbaterea unor teme de
interes local cum ar fi invatamantul, sanatatea, transportul de persoane, asigurarea serviciilor
publice furnizate cetatenilor ( apa, canalizare, salubritate, ajutoare sociale ) dezvoltarea si
promovarea turismului local, ordinea publica si siguranta cetatenilor , prevenirea si combaterea
savarsirii faptelor antisociale . Toate aceste intalniri de lucru au contribuit la stabilirea nevoilor
reale ale comunitatii dar si la luarea deciziilor in sensul rezolvarii acestor probleme.
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Arhiva institutiei a fost gestionata prin activitatea unui functionar public care a dus la
indeplinire atributiile de grupare a documentelor pe baza Nomenclatorului de arhivare avizat
de Directia judeteana a Arhivelor Nationale. In anul 2012 au fost intocmite si eliberate in
termenul legal peste 60 de adeverinte de salariat care atesta vechimea in munca, sporurile
salariale cu caracter permanent si alte drepturi, extrase din documentele existente in arhiva
institutiei. Au fost eliberate peste 70 de copii si extrase dupa documentele create si detinute in
arhiva institutiei. S-au preluat de la compartimentele de specialitate din cadrul institutiei pe
baza de proces verbal de predare – primire un numar de 1.620 unitati arhivistice care au fost
arhivate cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 – a Arhivelor Nationale.
Starea economica si sociala a unei localitati este determinata in primul rand de
activitatea agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul sau. In anul 2012
au fost in evidenta Registrului comertului un numar de 511 operatori economici din care:
- 314 societati comerciale, din care 7 s.c. nou infiintate ;
- 167 intreprinderi familiale, intreprinderi individuale si persoane
- 25 liber profesionisti;
- 5 organizatii neguvernamentale;
La nivelul orasului Tg. Ocna , activitatea de comert reprezinta activitatea predominanta
desfasurata de operatorii economici. Alte activitati care s-au desfasurat au fost : valorificarea
resurselor locale, exploatarea si prelucrarea sarii, realizarea produselor din lemn, activitatea de
turism , constructii , transport si prestari servicii efectuate de operatori economici sau liber
profesionisti. Pentru desfasurarea activitatilor economice , prestarea serviciilor si exercitarea
unei profesii au fost eliberate un numar de 358 autorizatii de functionare si profil de activitate.
In anul 2012 un numar de 15 operatori economici si-au incetat activitatea . Au fost inregistrati
un numar de 12 operatori nou infiintati din care : 3 societati comerciale si 9 II, IF si PFA
Activitatea Compartimentului transport persoane s-a materializat prin întocmirea
referatelor de specialitate privind activitatea de transport, între inerea i repararea mijloacelor
de transport din parcul auto al Prim riei ora ului Tîrgu Ocna.Activitatea de transport marfuri
si persoane in regim de taxi s-a efectuat cu 8 operatori autorizati
A fost asigurat transportul zilnic al elevilor cu un numar de 2 operatori autorizati , cu
un numar de 9 microbuze si 1 autocar. Elevii au fost transportati zilnic pe traseul dus-intors
intre statiile de la locul de domiciliu si unitatea de invatamant de pe raza ora ului Tîrgu Ocna
in care isi desfasoara cursurile, dar si ocazional , în afara localit ii pentru participarea la
proiecte scolare si extrascolare prevazute in calendarul unitatilor de invatamant (olimpiade
colare, concursuri sportive, excursii) .
Au fost eliberate caietele de sarcini ale licen elor de traseu pentru rutele: Tîrgu
Ocna - Vîlcele, Tîrgu Ocna – Vii oara, Tîrgu Ocna – Poieni.
Compartimentul mediu a functionat in anul 2012 conform legislatiei in domeniul
protectiei mediului, a legii apelor si a celorlalte acte normative . Pe baza acestor reglementari
legale s-au întocmit referate de specialitate în domeniul protec iei mediului, note de constatare
si procese verbale de constatare în urma reclama iilor înregistrate la Prim ria Tg. Ocna.
Au fost trimise adrese (soma ii) cet enilor ora ului Tg. Ocna în vederea respect rii
prevederilor H.C.L. 44/2009 cu privire la refacerea spatiilor verzi deteriorate, ridicarea
deseurilor depuse în zone neamenajate, încheierea de contracte de salubrizare cu operatorul
acreditat.
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Au fost emise înstiintari catre societatile comerciale si catre institutiile publice cu
privire la obligatiile ce le revin privitoare la colectarea selectiv a deseurilor, eliberarea
domeniului public de împrejmuirile improvizate în jurul blocurilor cu scopul amenajarii de
spatii verzi si incheierea de contracte de salubritate cu operatorul specializat.
Au fost igienizate albiile râurilor i pârâurilor de pe raza localit ii Tîrgu Ocna cu
echipe formate din beneficiari ai Legii 416/2001.
Si in anul 2012 Primaria orasului Tirgu Ocna in colaborare cu partenerii sociali
a realizat o campanie de reciclare a DEEE-urilor cu denumirea „Locul de eurilor nu e în
cas ” . In cadrul campaniei au fost colectate 3.5 tone deseuri.
Programul campaniei:
11.08.2012 09.00-16.00 – colectare DEEE-uri (de euri din echipamente electrice i
electronice) – locuitorii au depus de eurile de tip DEEE la punctul de colectare,
amenajat în pia eta Prim riei. Fiecare deponent a putut participa la tombola cu premii.
11.08. 2012 ora 17.00 - tragerea la sor i a taloanelor completate.Participantii au primit
premii constand in cafetiere, roboti de bucatarie, mixere.
In data de 12 mai 2012 s-a desfasurat Proiectul „Let`s Do It, România!” printr-o nou
ac iune de voluntariat. Misiunea proiectului a constat în convingerea i mobilizarea cet enilor
i autorit ilor s ia parte la cea mai mare ini iativ de cur are a României de gunoaie. Unul
dintre obiectivele proiectului a fost acela de con tientizare a cet enilor cu privire la
importan a conserv rii mediului înconjur tor i adopt rii unui comportament responsabil în
rela ia cu natura.
Prim ria ora ului Tîrgu Ocna a semnat conven ia de participare la proiectul na ional
“Let’s Do It România!” i a f cut propunerea implic rii unit ilor de înv mânt din localitate
s sprijine aceast campanie de cur enie na ional .
Zonele stabilite pentru ecologizare au fost:
o Pârâul Vâlcica ;
o Râul Sl nic (cartier Gura Slanic);
o Râul Trotu – Pod R ducanu;
o Râul Trotu – cartier T b cari (zona blocurilor).
La aceasta actiune au participat echipe de voluntari formate din functionari publici si
perrsonal contractual din cadrul Primariei orasului Tirgu Ocna si S.C. C.U.P.T, elevi si
profesori de la Colegiul National C. Negri, scolile gimnaziale nr. 1 si 2, Centrul de reeducare
minori. Deseurile au fost colectate selectiv pe 4 categorii : plastic+PET-uri, hartie+carton,
sticla si doze aluminiu.
Compartimentul securitate si sanatate in munca a functionat prin delegarea
sarcinilor de serviciu specifice si a constat in :
- incheierea contractelor de prest ri servicii cu un cabinet de medicina muncii;
-întocmirea de referate de specialitate (achizi ie materiale igienico-sanitare,
echipamente de lucru);
- intocmirea documentatiilor cu caracter de informare si instruire a angajatilor;
- instruirile periodice pentru angaja ii institutiei;
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-realizarea controlului periodic al angajatilor primariei de catre medicul specialist de
medicina muncii;
- a fost reinnoit Comitetul de securitate i s n tate în munc .
Analizand starea economico-sociala a localitatii un punct important il constituie
aprobarea de catre Consiliul local a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
Aprobarea bugetului local pe anul 2012 s-a realizat prin Hotararea Consiliului local nr. 4 din
31.01.2012.
Bugetul local – 2012 a fost:
la venituri in suma 15.553.144 lei , din care :
- 3.619.622 lei - venituri proprii ;
- 3.690.573 lei – cote i sume defalcate din impozitul pe venit ;
- 8.034.019 lei - sume defalcate din TVA pentru bugetele locale ;
- 161.434 lei – subven ii de la bugetul de stat ;
47.496 lei – dona ii i sponsorizãri,
la cheltuieli în sum de 15.784.736 lei.
Structura bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modul de utilizare a acestuia vor
fi expuse pe larg in Raportul Serviciului buget contabilitate la Contul de incheiere a
exercitiului bugetar pe anul 2012.
Compartiment audit
Obiectivele misiunii de audit au fost stabilite încât s cuprind întreaga activitate
auditat , conform planului de audit intern pentru 2012, respectând structura standard.
Misiunile planificate au fost în totalitate misiuni de asigurarea de regularitate .
Misiunile de audit cuprinse în planul anual 2012 au fost corelate cu misiunile stabilite în
planul multianual.
Elementele care au stat la baza select rii i prioritiz rii se refer la :
- Evaluarea riscului asociat diferitelor activit i din cadrul institu iei ;
- Sugestiile ordonatorului de credite;
- Recomand rile f cute cu prilejul evalu rii activit ii de audit intern;
- Deficien ele constatate în rapoartele Cur ii de Conturi;
- Rspectarea periodicit ii în auditare cel putin o data la 3 ani.
1. Domeniile misiunilor planificate
Misiuni de audit privind activit ile financiar-contabile,
Misiuni de audit privind func ii specifice activit ii prim riei.
2. Realizarea misiunilor de audit intern: Num rul misiunilor de audit intern realizate în
anul 2012 au fost în total 5, i s-au referit la :
a. Verificarea gestionar pentru anul 2011 desf urat la nivelul Prim riei
Ora ului Tg.Ocna;
b. Activitatea desf urat la nivelul Compartimentului Spa iu Locativ
Coordonare Asocia ii Proprietari cu referire la acordarea locuin elor A.N.L.
c. Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control
intern/managerial în administra ia public local ;
d. Stadiul implement rii proiectelor finan ate cu fonduri europene;
e. Organizarea activit ii de scoatere din folosin i casare a bunurilor aflate
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în patrimoniul Prim riei.
În cadrul fiec rei misiuni, pe baza constat rilor realizate i sus inute cu probe, au
fost formulate recomand ri pentru ac iuni necesare corect rii problemelor i îmbun t irii
opera iunilor, pentru situa iile de nerespectare a cadrului normativ sau pentru eventualele
puncte slabe ale activit ii de control intern
3. Urm rirea recomand rilor
Urm rirea recomand rilor de c tre auditorul interni, este un proces prin care se
constat caracterul adecvat, eficacitatea i oportunitatea ac iunilor întreprinse de c tre
conducerea entit ii auditate pe baza recomand rilor din Raportul de audit intern.
In cadrul activit ii compartimentului de audit intern, toate recomand rile formulate
în cadrul misiunilor de audit intern au fost monitorizate din punct de vedere a implement rii
lor.
La finele anului 2012 gradul de implementare a recomand rilor poate fi apreciat în
procent de 75%.
Diferen a recomand rilor neimplementate, urmeaz a fi implementate în perioada
imediat urm toare.
Iregularit ile constatate pe timpul efectu rii misiunilor de audit intern, au fost
raportate managementului fiind dispuse m suri de corectare a disfunc ionalit ilor.
4. Raportarea recomand rilor neinsu ite
La nivelul anului 2012 nu au existat recomand ri neinsu ite .
5. Contribu ia auditului la ad ugarea de valoare în cadrul entit ii publice
Auditul intern prin activitatea sa de raportare, formuleaz opinii i recomand ri asupra
caracterului adecvat i al eficacit ii sistemelor de management al riscurilor i de control
intern.
Misiunile de audit intern derulate în anul 2012, au contribuit la îmbun t irea activit ii
privind:
Gestionarea corect a numerarului derulat prin casieria unit ii, abordarea mai
con tient a atribu iilor i sarcinilor ce revin prin acte administrative personalului
prim riei, îmbun t irea r spunderii personalului în rezolvarea problemelor legate
de activitatea pe care o desf oar , în elegerea vulnerabilit ilor în administrarea
fondurilor publice, confort i siguran mai mare pentru managementul entit ii.
Cre terea calit ii muncii de audit intern i a contribu iei acestuia la gestionarea
banului public prin con tientizarea permanent a managerilor pentru în elegerea
corect a activit ii de audit intern, atât în ceia ce prive te regulile dup care acesta
se desf oar , dar i modul în care se fructific cel mai bine acest nou func ie .
Un factor important în implementarea auditului intern în administra ia public local la
parametri de eficien corespunz tori îl constituie managementul entit ii, care trebuie s aib
o percep ie corect asupra rolului i importan ei acestei func ii pentru imbun t irea activit ii
institu iei în ansamblul i asupra cerin elor i a tept rilor sale de la auditori.
La nivelul primariei orasului Tg.Ocna exist aceast percep ie asupra rolului i
importan ei activit ii desf urate de auditor manifestat prin aprecierea rezultatelor ob inute
în îndeplinirea obiectivelor institu iei.
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In anul 2012 Biroul Strategii de Dezvoltare si Managementul Proiectelor a
desfasurat o activitate complexa care s-a concretizat in intocmirea si implementarea
proiectelor de investitii finantate cu fonduri europene, bugetul de stat si bugetul local.
In anul 2012, s-au aflat in diverse stadii de implementare , urmatoarele proiecte:
1. Reabilitarea parcurilor din orasul Tg.Ocna : Parcul Trandafirilor, Parcul Casa de
Cultura si Parcul blocuri C – a fost semnat Actul aditional nr. 4 /2012 la contractul de
finantare incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu precum si Actul aditional nr.
3/2012 la Contractul de lucrari nr.4310/27.07.2011 cu SC GLOBAL INVEST SRL
Bacau. A fost depusa cerere de tragere nr. 3 in data de 15.06.2012 in valoare de 55 mii
lei ; a fost efectuata vizita in teritoriu de catre reprezentantii Fondului pentru mediu care
au avizat favorabil situatiile de lucrari insa din lipsa de fonduri nici pana la aceasta data
nu a fost efectuata plata. In prezent lucrarile sunt sistate.
2. Reabilitarea DJ 116 pe o lungime de 2700 m.l . A fost reactualizat devizul general ,
iar valoarea actualizata este de 2.947.289 lei. A fost semnat Contractul de asociere cu
Consiliul judetean Bacau care va finanta 90% din valoarea acestor lucrari .
3. Reabilitarea , modernizarea si dotarea Casei de Cultura a orasului Tg.Ocna –
proiectul a fost depus la MDRT in data de 12 mai 2011 si a fost aprobat pentru finantare
potrivit Listei publicate de MDRT in data de 20 iunie 2011.
Valoare totala proiect: 2.680.825 lei ( la care se adauga TVA ) din care contributia
locala : 321.699 lei, respectiv 12% din valoarea proiectului. Din lipsa de fonduri nu a
fost semnat pana in prezent contractul de finantare;
4. Construire bloc de locuinte pentru tineret – bl. F13 cu fonduri ANL – In anul
2012 au fost terminate lucrarile de inchidere ale spatiilor de la parterul blocului ,
lucrarile tehnico-edilitare si au fost finalizate lucrarile de construire . In data de 18
noiembrie 2012 un numar de 36 tineri si familii de tineri au primit cheile noilor
locuinte.
5. Construire bloc de locuinte pentru tineret – bl.C8 cu fonduri ANL – studiul de
fezabilitate a fost intocmit si avizat in comisa CTE de la Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului, care urmeaza a proceda la organizarea licitatiei pentru
proiectarea tehnica si executia lucrarilor de construire.Pana in prezent nu a fost lansata
licitatia pentru proiectare si executie.
Valoare totala:7.276.544 lei din care 716.104 lei contributie locala.
6. Dotarea Centrului de Informare turistica din Parcul Magura Tg.Ocna –
proiectul a fost fost depus la MDRT la data de 06.10.2011, a fost declarat conform
administrativ si eligibil, urmand a fi evaluat din punct de vedere tehnic si financiar.
Au fost finalizate si se afla in etapa de monitorizare post implementare
urmatoarele proiecte :
1. Construire pod peste rau Trotus, cartier Pacuri,orasTg.Ocna, judetul Bacau ;
2. Dezvoltarea si modernizarea zonei de agrement Parc Magura Tg.Ocna;
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3. Dezvoltarea si modernizarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
4. Colectare selectiva si transport deseuri in zona turistica Tg.Ocna, judetul Bacau;
5. Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa potabila in statiunea turistica Tg.Ocna;
6. Reabilitarea si extinderea reltelelor de canalizare in statiunea turistica Tg.Ocna,
judetul Bacau.
Sprijinul acordat de Administratia publica locala s-a concretizat si prin consultanta de
specialitate in probleme de urbanism. Serviciul investitii, administrarea domeniului public
si privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului a eliberat certificate de urbanism
si autorizatii de construire/desfiintare locuinte, reparatii, bransamente, dupa cum urmeaza:
96 certificate de urbanism ( mai putine cu 26 fata de anul 2011);
81 autorizatii de construire/desfiintare – 76 autorizatii de construire si 5 autorizatii
de desfiintare (cu 17 mai putine din totalul din anul 2011 ) din care:
Autorizatii de construire:
- 18 pentru construire locuinte;
2 extindere locuinta;
5 construire anexe gospodaresti;
1 Sat de vacanta – etapa a II-a constand in case de vacanta, magazie si centru
SPA – proprietatr: Alexandru Costel (Casa Creanga);
1 reabilitarea podului de cale ferata amplasat la Km 49+563 si lucrari de
amenajare albie (zona Gara mare) – Beneficiar C.N.C.F. „CFR” S.A. –
Sucursala Galati;
1 consolidare silozuri de sare de la Salina Tg.Ocna;
1 inlocuire conducta de transport titei Vermesti –Rafo, in zona orasului
Tg.Ocna, cartier Poieni, pe o lungime de 1.400 m prin deviere partiala de la
traseul actual (S.C. COMPET S.A. Ploiesti;
1 amplasare panou publicitar ;
- 44 bransamente si extinderi retele
2 podete peste paraul Vilcica
Autorizatii de desfiintare :
- 5 demolari case vechi si anexe. Dintre acestea s-au eliberat 2 autorizatii
pentru investitii ale Consiliului local al orasului Tg.Ocna, si anume:
- Demolare centrala termica zona cinematograf „Uranus”, oras Tg.Ocna – AD nr.
18/2012;
- Bransament la reteaua de gaze naturale presiune redusa la Blocul de locuinte pentru
tineret (A.N.L.) – bl.F13- AD nr. 35/2012;
Activitatea Serviciului investitii, administrarea domeniului public si privat s-a
concretizat si in incheierea unor contracte noi sau a actelor aditionale pentru inchirierea si
concesiunea imobilelor, dupa cum urmeaza:
- 141 terenuri inchiriate pentru agricultura;
- 142 terenuri inchiriate ( curti+constructii, garaje);
- 15 spatii comerciale inchiriate in incinta Pietii agroalimentare;
6 spatii inchiriate cu destinatia cabinete medicale ;
11 spatii concesionate cu destinatia cabinete medicale;
43 concesionari terenuri;
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Starea economico-sociala la nivelul localitatii a fost intotdeauna influentatã si de
activitatile locuitorilor in agricultura . O parte a cetatenilor s-au ocupat in anul 2012 cu
cresterea animalelor si cultivarea terenurilor. In general s-a inregistrat o scadere a efectivului
de animale in anul 2012, comparativ cu anul 2011, astfel:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANIMALE
Bovine adulte
porcine
ovine
caprine
cabaline
pasari
Familii albine

2012
483
388
1092
930
265
8000
407

2011
506
390
1363
1003
401
8500
407

+/- fata de 2011
-23
-2
-271
-73
-136
-500
-

Suprafata agricola si neagricola a ramas aceeasi 4.890 ha si anume:
2.677 ha suprafata agricola din care:
- arabil – 367 ha;
- pasuni – 1.353 ha;
- fanete – 916 ha;
- vii 40 ha;
- livezi 1 ha.
-

2.213 ha suprafata neagricola din care :
paduri –
1.422 ha;
curti –
411 ha;
drumuri –
130 ha;
neproductiv – 140 ha;
alte terenuri – 110 ha.

Suprafata agricola pe culturi se prezinta astfel :
- porumb –
209 ha ;
- cartofi 30 ha ;
- legume 40 ha ;
- plante de nutret – 49 ha.
In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 18/1991 privind fondul funciar–
republicata , in anul 2012 au fost emise trei Ordine ale Prefectului – judetului Bacau pentru
atribuirea in proprietate a terenurilor (curti + constructii) in suprafata totala de 1.085 mp.
Preocuparea administratiei publice locale in plan edilitar, administrativ si gospodaresc
s-a concretizat in activitatea Serviciului administrativ intretinere din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului si a S. C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A.
Serviciul administrativ intretinere din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului a functionat in anul 2012 cu 10 persoane din care 1 sef serviciu, 1 administrator,
1 ingrijitor , 2 sofer si 5 muncitori calificati. Cu implicarea personalului de specialitate din
cadrul acestui serviciu s-au realizat:
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- urmarirea bunei func ionari a activit ii institu iei, privind furnizarea utilit ilor
(energiei electrice, gaz metan, ap , canal, telefoane, salubritate);
- lucr ri de revizie, între inere i supraveghere pe perioada func ion rii centralelor
termice aflate in administrarea Consiliului local;
- lucr ri de între inere si igienizare în imobilele cu destina ia sediu, aflate în folosin a
institu iei;
- lucr ri de repara ii i între inere ale sistemului de iluminat public. In anul 2012 au fost
inregistrate un numar de 150 sesizari de la cetateni care au fost solutionate prin schimbarea
l mpilor de iluminat public si lucr ri în punctele de aprindere;
- iluminatul ornamental in perioada sarbatorilor de iarna;
- lucr ri de refacere si intretinere a zonelor de acces si de joaca din parcurile orasului ;
- lucrãri de refacere mobilierului stradal i schimbarea ipcilor la un num r de 52 b nci
stradale , vopsirea a 680 b nci stradale;
- lucr ri de între inere si supraveghere a instala iilor de la Piscina Complexului Parc
M gura (pe perioada func ion rii);
- cur area, decolmatarea i refacerea canalelor de colectare a apelor pluviale pe
Str. G lean, Str. Viitorului, Str. Mosoare, Str. r ncu a, Str. Crizantemelor, Str. A.Vlahu ,
Str.M gura (canal drum M gura pe o lungime de 2,7 km);
- lucr ri de între inere i repara ii ale sistemului de semnalizare rutier ;
- lucr ri de balastare, nivelare i scarificare manual a str zilor localit ii, reprezentând
o suprafa de 100.900 mp;
Totodatã , lucrãtorii serviciului au asigurat buna functionare a evenimentelor
organizate de Primaria orasului Tirgu Ocna .
S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. , infiintata prin reorganizarea
Serviciului public de gospodarie comunala, functioneaza in baza Legii nr. 31/1991 . Actionar
unic la aceasta societate este orasul Tg. Ocna, prin Consiliul local , conform Actului
constitutiv aprobat prin H.C.L. nr. 37/2010 .
In anul 2012 S.C. Compania de Utilit i Publice Tg.Ocna S.A. a functionat cu un
num r de 60 salaria i dup cum urmeaz :
1. Sec ia Salubritate – Spa ii Verzi – 40 salaria i
2. Sec ia Construc ii, Instala ii, Repara ii str zi – 16 salaria i
3. Personal Tesa - 7 salari i.
Conform eviden elor contabile la data de 31.12.2012 structura i valoarea produc iei
( veniturile facturate ) se prezinta astfel:
• Prestari realizate din servicii de salubritate
- 708.258 lei
• Prestari realizate din servicii de maturat
- 193.007 lei
• Prestari realizate din activitati – spatii verzi
- 35.597 lei
• Prestari din colectarea selectiva a deseurilor
- 8.078 lei;
• Reparatii strazi, lucrari trotuare, alte activitati
- 150.143 lei;
• Lucrari canalizare
- 19.810 lei;
• Reabilitare retea apa
- 43.723 lei.
TOTAL
1.158.616 lei
La activitatea construc ii, repara ii str zi au fost executate lucr ri de montat borduri ,
confectionat dale in valoare de 52.571 lei
Situatia financiar contabila a societatii la data de 31.12.2012 se prezinta astfel:
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venituri totale 1.158.616 lei;
cheltuieli totale 1.158.073 lei;
profit brut 543 lei;
impozit pe profit 87 lei;
profit net 456 lei

Activitatile desfasurate de Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor , care se realizeaza atat in interesul statului , cat si al protectiei drepturilor
personale ale cetatenilor ,au avut in vedere legislatia specifica in vigoare si dispozitiile
Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date , acestea regasindu-se
si in Planificarile trimestriale. In cursul anului 2012 acest serviciu a fost deservit de 3 salariati
din care : 1 personal contractual si 1 politist detasat si un functionar public pentru
Compartimentul Starea civila care au efectuat o serie de activitati specifice in vederea punerii
in legalitate a cetatenilor cu acte de stare civila si acte de identitate, astfel:
Pe linie de evidenta populatiei :
ANUL
+/- Fata de
Nr.crt.
ACTIVITATE
anul 2011
2011
2012
1
-carti de identitate
2.456
2.879
+ 423
2
-cãrti de alegator
2.393
842
- 1551
3
-carti de identitate provizorii
148
131
- 17
4
-schimbari de domiciliu
881
877
-4
5
-vize de resedinta
215
204
- 11
6
-persoane
verificate
in
647
478
- 169
evidente
7
-actiuni
si
controale
4
4
*
efectuate
8
-controale in unitati de
11
7
-4
ocrotire
9
-actiuni cu statia mobila
*
8
*
10
- verificari efectuate in
*
494
*
evidentele altor institutii
Potrivit importantei deosebite acordate activitatii de stare civila , ca unul
din principalele atribute ale autoritatii administratiei publice locale , Compartimentul Starea
civila a desfasurat intreaga activitate potrivit Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civila, cu modificari si completari, Codului civil si a Metodologiei cu privire la aplicarea
unitara a dispozitiilor in materie de stare civila , aprobata prin H. G. nr. 64/2011. Intreaga
activitate concretizata in completarea si eliberarea certificatelor de stare civila, operarea si
comunicarea mentiunilor, asigurarea securitatii documentelor , a actelor de identitate ale
persoanelor decedate, etc s-a desfasurat cu respectarea temenelor legale :
Nr.crt.
1
2
3
4

ACTIVITATE
-casatorii inregistrate
-decese inregistrate
-mentiuni de divort
-livrete de familie eliberate

2011
47
106
23
62

ANUL

2012
67
118
32
78

+/- Fata de
anul 2011
+20
+12
+9
+16
20

5
6
7
8
9
10.

-certificate de stare civila
eliberate
-nasteri inregistrate
-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

653

638

-15

12
16

13
14

+1
-2
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16

-6

1.365

1.410

+45

0

0

*

De asemenea in urma controalelor efectuate pe acesta linie de organele indreptatite nu
au fost semnalate deficiente in activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor .
Doua domenii importante care definesc starea economica si sociala a unei
localitati sunt invatamantul si sanatatea.
Anul scolar 2012 – 2013 au functionat in baza retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat si particular de pe raza administrativa a orasul Tirgu Ocna, aprobata in
conformitate cu Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, astfel :
- Colegiul National « Costache Negri » ;
- Grupul scolar ;
- 2 scoli gimnaziale:
• Scoala Generala nr. 1 cu structuri arondate
• Scoala Generala nr. 2 cu structuri arondate
Numarul total al elevilor inscrisi in anul scolar 2012-2013 a fost de:
- 420 copii in invatamantul prescolar (+ 111 prescolari fata de anul 2011-2012)
- 1.082 in invatamantul gimnazial (+15elevi fata de anul scolar 2010-2011),
- 1.108 in invatamantul liceal.
In cadrul unitatilor de invatamant din orasul nostru si-au desfasurat activitatea un
numar de 122 cadre didactice titularizate si 41 suplinitori.
Structura invatamantului in anul scolar 2012-2013 se prezinta detaliat in macheta
urmatoare :
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SCOALA NR. 1
+Sc. Poieni
+Sc. Valcele
+Gradinite

TOTAL
CADRE
DIDACTICE
Nr. cadre
didactice
titularizate
Nr. suplinitori
Necesar de
cadre didactice
specializate
Nr. profesori
navetisti
TOTAL
PRESCOLARI
/ ELEVI
Elevi navetisti
Abandon scolar
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
Promovabilitate
2011
2012

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

LICEU
TEHNOLOGIC

COLEGIUL
NATIONAL
« C. NEGRI »

GRADINITA
PARTICULARA
« Anna Maria »

TOTAL

27 +16

45

27

47

2

121

22+16

36

12

35

1

122

5

9

15

12

1

42

-

-

10

-

-

10

8+2

8

9

17

1

44

535 din care:
Clasele I-IV -230
Clasele V-VIII-256
prescolari 269

547 din care:
Clasele I-IV -267
Clasele V-VIII-280
prescolari 123

335

773

2.218 din
care 420
prescolari

185+79 prescolari

-

223

362

28 din care:
gr.mica/mijlocie
16;
gr. mare/
pregat.12

4;
-;
-

-;
2
14

41;
17;
4;
10

4;
11;
8;
11

87,20%
92,65%

97%;
95%

84%
86,86%

96 %
94,5%

-

-

100%
100%

849
49
30
12
35
*
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Administratia publica locala a sprijinit pe parcursul intregului an unitatile de invatamant
prin asigurarea climatului socio-educa ional adecvat unei preg tiri de calitate, de nivel
european, a unui mediu creativ de dezvoltare pentru to i copiii localitatii. Primarul orasului
Tirgu Ocna a organizat un numar de 10 intalniri cu reprezentantii cadrelor didactice si
sindicatelor din invatamant , pentru discutarea problemelor cu care acestia se confrunta:
organizarea retelei scolare, nemultumiri de natura salariala, necesitatea unor lucrari de
reabilitare , modernizare si intretinere a spatiilor in care se desfasoara procesul de invatamant .
Prin Hotararea Consiliului local nr. 42/2012 s-a stabilit cadrul legal pentru darea in
administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica a bunurilor imobile in care
acestea isi desfasoara activitatea si in acest sens au fost semnate Contractele de administrare cu
directorii scolilor.
Prin grija administratiei publice locale in data de 5 octombrie 2012 – „Ziua
Internationala a Educatiei” au fost organizate activitati cultural – artistice , ocazie cu care au
fost sarbatorite cadrele didactice care desfasoara sau au desfasurat activitate in unitatile scolare
din raza administrativa a orasului Tirgu Ocna.
Ca in fiecare an activitatea cadrelor didactice si a elevilor din scolile orasului Tg. Ocna
s-a materializat in obtinerea unor rezultate deosebite la concursurile scolare nationale si
internationale si olimpiade, dupa cum urmeaza :
COLEGIUL NATIONAL « C. NEGRI »
1. Olimpiade scolare – faza judeteana:
- 1 loc II ( olimpiada de religie) ;
- 2 locuri III ( olimpiada de limba franceza si logica) ;
- 7 mentiuni (olimpiadele de romana, istorie, religie, matematica si psihologie)
2. Concursuri scolare :
Concursuri internationale :
« WINNERS » - Biologie
- 4 premii III si 26 mentiuni ;

-

-

Concursuri nationale :
de creatie literara « Vasile Alecsandri »
- 1 premiu III
de creatie literara « George Bacovia »
- 1 mentiune
festivalul national de muzica
Formatia « Epsilon » 1 premiu I
Ecologie « Un singur pamant »
- 1 premiu I
Concursuri sportive (lungime, 60 m garduri, probe combinate):
1 loc I ;
2 locuri II ;
3 locuri III
Concursuri judetene
matematica – Concursul « Cangurul »:
- 6 premii I
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- 6 premii II
- 5 premiu III
- 4 mentiuni
limba romana- Concursul « Povestile Cangurului »
- 3 locuri I
- 5 locuri II
- 7 locuri III
- 6 mentiuni
Concursuri sportive (cross, baschet):
5 locul I ;
4 locuri II ;
3 locuri III.
Alte concursuri :
Concurs limba romana « Mihail Andrei » : 2 premii II, 1 premiu I si 1 mentiune ;
Concurs de creatie « Alecsandri si Bacovia, doua branduri culturale » :1 premiu
III ;
Concurs de creatie « O masca plange , alta rade »: 1 premiu III;
Concurs “Mirajul hartiei-origami”: 1 premiu I;
“Cangurul lingvistic” – limba engleza : 3 premii I, 2 premii II, 5 premii III si 4
mentiuni;
Concurs “Spoken English” – 3 premii I, 2 premii III, 7 mentiuni

LICEUL TEHNOLOGIC este o unitate scolara cu veche traditie in
pregatirea in meserie. In anul scolar 2011-2012elevii care au urmat cursurile acestei unitati de
invatamant s-au calificat in urmatoarele domenii:
- mecanica – calificarea obtinuta :tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii;
- textila si pielarie - calificarea obtinuta: tehnician in industria textila;
- turism si alimentatie - calificarea obtinuta: tehnician in gastronomie.
In anul scolar supus atentiei unitatea de invatamant a incheiat a serie de parteneriate cu
alte unitati scolare dar si cu agenti economici , asigurandu-se astfel pregatirea generala si
profesionala a elevilor. Pe langa activitatea didactica curenta s-au desfasurat si o serie de
activitati extracurriculare , implicand profesorii si elevii in diferite programe si proiecte socioprofesionale, culturale, sportiv-educative. Astfel in cursul anului scolar 2011-2012 au fost
organizate numeroase activitati cum ar fi : in parteneriat cu Centrul de reeducare minori Tirgu
Ocna, “Cum arata toleranta”, in parteneriat cu Scoala gimnaziala nr. 1 “festivalul de origami
– Cocorul ” – editia a III-a, “ Ziua mondiala a alimentatiei”, “Saptamana altfel”, “Ziua
mondiala a mediului”, Proiectul “Pe langa plopii fara sot” – aniversare M. Eminescu . Elevii
Grupului scolar au participat la manifestarile organizate de Primaria orasului Tirgu Ocna :
Ziua eroilor, Ziua Vanatorului de Munte, Ziua Nationala a Romaniei. Elevii scolii au participat
si la concursuri si olimpiade scolare.
SCOALA NR. 1 :
1. Olimpiade scolare :
Faza judeteana 1 premiu II – religie si 1 mentiune la matematica ;
Faza interjudeteana 1 premiu III si 3 mentiuni la matematica
2. Concursuri scolare:
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mentiuni;

Concursuri internationale :
-Euroscolarul : 6 premii I, 2 premii II, 4 premii III si 2 mentiuni ;
- Muzica si creatie : 1 premiu I, 2 premii III, 1 mentiune.
Concursuri nationale:
- Fii inteligent la matematica: 10 premii I, 1 premiu II, 4 premii III si 6
- Eurojunior :6 premii I , 21 mentiuni;
- Evaluare in educatie : 2 premii I;
- Creativitate si ortografie : 3 premii II, 6 premii III si 11 mentiuni ;
- Proeducatia : 1 premiu III , 12 mentiuni;
- Spendoarea iernii prin ochii de copil: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III
- Craciunul sarbatoarea crestinilor: 2 premii II
- Ion Cranga:1 premiu I
- Scoala mea: 1 premiu I, 1 premiu III
- Scoala din pridvorul bisericii: 1 premiu I, 1 premiu III
Concursuri interjudetene :
- Concursuri sportive – judo, cross, sah, fotbal;
- Prietenii pompierilor locul I

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT « PITICOT » 1 si 2 a
desfasurat in anul scolar 2011-2012 in afara activitatilor curente prevazute in Programa
pentru invatamantul prescolar si o serie de acitivitati extracurriculare dupa cum urmeaza :
• Participarea la concursuri nationale :
- Concursul SMARTY - S-au obtinut urmatoarele rezultate : 37 premii I, 15 premii II si
10 premii III ;
- Concursul EUROPRESCOLARUL – S-au obtinut urmatoarele rezultate : 28 premii I,
18 premii II si 10 premii III ;
- Concursul SUPERPITICOT - S-au obtinut urmatoarele rezultate : 13 premii I ;
- Concursul CREIONASUL AURIU - S-au obtinut urmatoarele rezultate : 10 premii I,
3 premii II si 2 premii III ;
- Concursul PICIUL - S-au obtinut urmatoarele rezultate : 34 premii I, 16 premii II si 30
premii III ;
Pentru dezvoltarea relatiilor comunitare Gradinita « Piticot » a incheiat parteneriate cu

SCOALA NR. 2 :
Elevii Scolii nr. 2 si 3 au participat la numeroase concursuri organizate la
nivelul scolii in parteneriate sau in cadrul unor proiecte nationale sau internationale obtinut
numeroase premii , astfel :
Elevii acestei scoli au participat la diverse concursuri si olimpiade scolare unde
au obtinut locuri fruntase . Dintre acestea amintim :
Olimpiade scolare faza judeteana :
- limba romana : 5 mentiuni ;
- ed. tehnologica : 1 mentiune ;
- matematica : 1 mentiune ;
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creativitate si ortografie 4 mentiuni ;
ed. fizica :1 loc I
Au participat la concursurile SMART limba romana, matematica, cultura
generala , CANGURUL , Evaluarea in educatie, organizate la nivel local, judetean si
national . Un numar insemnat de elevi ai scolii (157) au obtinut punctaje foarte bune si s-au
clasat pe locurile fruntase . Dintre acestia :
- 43 au obtinut calificativul excelent,
- 1 medalie de argint , si 1 diploma de merit la concursul de matematica,
- 1 medalie de aur, si 1 medalie de bronz la concursul de limba romana,
- 3 locuri II si 1 locul III la concursul « Munca si creatie »,
- 7 medalii de aur , 2 madalii de argint – locul II si 2 medalii de bronz - locul
III la concursul « Evaluare in educatie – limba romana » ;
- 1 mentiune la concursul « Sperante » ;
- 2 premii I la concursul national de sah ;
- 3 premii III la concursul « Cu viata mea , apar viata »
- premiul III - educatie fizica- cross.
Gradinita particulara “ANNA MARIA” a fost înfiintata in luna septembrie 2001, iar
din 18 ianuarie 2009 func ioneaz sub actuala denumire . Unitatea de înv mânt
preuniversitar particular Gr dini a "Anna Maria” a fost acreditata potrivit Ordinului
ministrului educatiei , cercetarii, tineretului si sportului nr. 4819 /2011. Asociatia „Slujitoarele
Preacuratei de Parma” este direct responsabil de aceasta gradinita si asigura în cea mai mare
parte baza materiala si didactica necesara desfasurarii activitatii instructiv-educative..
Gr dini a dispune de o cladire spatioasa dotata cu doua sali de grupa împartite în arii de
activitate (constructii, arta, biblioteca, stiinta, joc), un cabinet metodic, o sala de joaca si una
de spectacole, vestiare, grup sanitar, teren de joaca amenajat cu leagane, teren de tenis, casute
colorate, tobogan i diferite aparate fixe tridimensionale pentru catarat. Gradinita ofera
prescolarilor un program atractiv, flexibil, bazat pe joc, care respecta cerintele educationale ale
Ministerului educatiei si cercetarii si care tine cont de particularitatile individuale i de vãrsta
fiec rui copil. Conform Planului activitatilor extracurriculare prescolarii care frecventeaza
aceasta unitate de invatamant au participat la diverse activitati pentru dezvoltarea psihocomportamentala , aferenta varstei ( “Sa ne cunoastem orasul”, “Sarbatoarea toamnei”,
“Decide pentru o viata sanatoasa, “Ne jucam , desenam, invatam”, 8 martie – E ziua ta ,
maicuta mea”), spectacole dedicate sarbatoririi zilei numelui , activitati practic gospodaresti
dar si numeroase concursuri, dintre care amintim: Concursul “Voinicelul” ,Concursul
« Europrescolarul » ,Concursul National « Piticot » .
Legea educatiei nationale ofera prescolarilor si elevilor dreptul la asistenta medicala
gratuita prin cabinetele medicale scolare . La nivelul orasului Tg. Ocna , fiecare unitate de
invatamant beneficiaza de cabinet medical iar asistenta medicala este asigurata de cadre
medicale specializate . Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant de pe
raza orasului, serviciu subordonat Consiliului local functioneaza cu 6 asistenti medicali
principali si are ca obiect de activitate respectarea prevederilor legale in vigoare privind
asistenta medicala a prescolarilor si elevilor din orasul Tg. Ocna. Principalele activitati
desfasurate in anul 2012 au fost:
- controlul prin sondaj, a igienei individuale a prescolarilor si elevilor;
- depistarea, izolarea si declararea bolilor infectocontagioase aparute in randul
prescolarilor si elevilor;
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- 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.
- eliberarea pentru elevii cu probleme de sanatate a documentelor medicale de scutire de
prezenta la cursurile scolare ; de la orele de educatie fizica scolara sau diferite acivitati
practice ;
- vizarea si inregistrarea documentelor medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru
motivarea absentelor de la gradinita si de la cursurile scolare,
- efectuarea de doua ori pe an (la inceputul anului si la sfarsitul anului de invatamant)
controlului periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si
auditive).
Pe langa alte activitati specifice asistentii medicali din unitatile de invatamant au
participat si au asigurat asistenta medicala la toate competitiile scolare organizate la nivelul
orasului Tg. Ocna in cele doua Sali de sport, in Parcul si Stadionul Magura, precum si la alte
manifestari cultural artistice organizate de administratia locala.
Asistenta medicala umana a fost asigurata de 5 medici de familie, 4 medici
specialisti si un cabinet de recuperare medicala care functioneaza in cadrul unei societati
civile medicale cu sediul in str. Slatineanu.
In orasul Tg. Ocna, in anul 2012 au mai functionat :
- un serviciul de ambulanta;
- 3 laboratoare de analize medicale;
- 4 farmacii umane;
- 2 farmacii naturiste;
- 7 cabinete stomatologice;
- 2 cabinete individuale de psihologie;
- 1 cabinet individual de obstetrica ginecologie.
De asemenea Complexul Hotelier Magura dispune de o bazã proprie de tratament cu
profil cãi respiratori si reumatismal, posibilitati de agrement i relaxare de care au beneficiat
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atat turistii veniti in statiune cat si cetatenii orasului care au urmat tratamente de recuperare a
diverselor afectiuni
Asisten a medicala veterinara este asigurata de 4 cabinete medicale individuale care
dispun de spatii corespunzatoare si dotarea necesara desfasurarii activitatii.
In conf. cu art. 36, alin. 6), lit. c) din Legea nr. 215/2001, administratia publica locala,
pe tot parcursul anului 2011 a fost interesata sa mentina o relatie cat mai buna cu toate cultele
religioase prezente in raza de competenta, in vederea promovarii valorilor moral - educative
in randul cetatenilor orasul Tg. Ocna. Biserica este un factor incontestabil in promovarea
reperelor morale in societate, care este dublata si de rolul educativ si cetatenesc pe care il are
prin prezenta orelor de religie in unitatile de invatamant. Administratia locala a orasului Tirgu
Ocna recunoaste si sprijina acest rol al bisericii in comunitate si a incercat sa-i acorde sprijin
ori de cate ori a fost necesar. Unul dintre cele mai importante evenimente relegioase ale anului
2012 pentru orasul Tirgu Ocna a fost resfintirea Bisericii monument „Buna Vestire Raducanu” , eveniment care a incununat o perioada intensa de lucrari de restaurare , realizate
in colaborare cu Ministerul culturii si cultelor si sprijinul autoritatii locale. Cu aceasta ocazie a
fost lansata Monografia „Buna Vestire, Raducanu, fosta Manastire Raducanu, 1694;1763”, a
profesorului Stoica Corneliu.
In anul 2012 preotii parohi au fost sprijiniti in activitatea lor privitoare la intretinerea
spatiilor verzi din jurul lacaselor de cult, efectuarea unor reparatii generale si renovare ,
asigurarea sonorizarii la diversele evenimente religioase .
Activitatea culturala la nivelul orasului Tg. Ocna a fost sustinuta de catre cele trei
institutii de cultura de pe raza localiatii (Biblioteca oraseneasca, Casa de cultura si Muzeul de
istorie), dar si de alte institutii care desfasoara activitati cu profil cultural din judet si din tara.
In anul 2012 Biblioteca orasului Tg. Ocna a organizat sau a participat activ la
urmatoarele manifestari culturale :
6-12 ianuarie – Expozitie de carte cu ocazia aniversarii a 105 ani de la nasterea
poetului Ion Agarbiceanu ;
17 ianuarie – videoproiectie pentru aniversarea a 162 ani de la nasterea poetului
Mihai Eminescu
24 ianuarie – videoproiectie film documentar cu ocazia sarbatoririi Unirii
Principatelor Romane ;
5-9 februarie – marcarea a 200 de ani de la nasterea scriitorului Charles Dickens
printr-o expozitie de carte ;
1 martie – vizita unui grup de prescolari si introducerea in tainele povestilor lui Ion
Creanga cu ocazia implinirii a 175 de ani de la nasterea scriitorului ;
2 aprilie – « Ziua Internationala a cartilor pentru copii », cu participarea unui grup
de prescolari
In anul 2012 au avut loc numeroase instruiri profesionale si cursuri de pregatire
organizate de Biblioteca « C Sturdza » din Bacau si Biblioteca Onesti avand ca tematica:
programul “Biblionet”. In cadrul programului Biblionet , frecventa a fost de 781 de persoane
care au accesat programul , iar documentele imprimate au fost in numar de 153.
La nivelul institutiei a fost nominalizata prin dispozitia Primarului o comisie de
inventariere a fondului de carte, care in perioada 10.05-10.11.2012 au inventariat un numar de
60.000 volume.
In anul 2012 au fost inscrisi un numar total de 1480 cititori dintre care 166 persoane
nou inscrise si au fost inregistrate un numar de 3509 imprumuturi volume.
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Activitatea Bibliotecii orasului s-a concretizat si in activitatile desfasurate in colaborare
sau parteneriat cu Muzeul de istorie, Casa de cultura , institutiile de invatamant, Centrul de
reeducare minori, Spitalul Penitenciar Tirgu Ocna.
Pentru promovarea valorilor culturale, a patrimoniului istoric , a oamenilor de valoare ai
comunitatii, dar si pentru a aduce momente de relaxare pentru cetatenii orasului, Primaria
orasului Tirgu Ocna a organizat si desfasurat activitatile cuprinse in Calendarul manifestarilor
cultural, religioase si sportive pentru anul 2012 care s-a prezentat astfel:
15 ianuarie – Spectacol de poezie dedicat nasterii marelui poet Mihai Eminescu;
1 iunie – « Ziua Internationala a copilului » cu participarea unitatilor scolare din
raza administrativ teritoriala care au organizat diverse concursuri specifice varstei,
participantii fiind recompensati cu diplome si premii ;
24 mai – Ziua eroilor – autoritatile administratiei publice locale au adus un
omagiu eroilor neamului in prezenta oficialitatilor, invitatilor cetatenilor orasului si
turisti aflati in statiune. S-au rostit alocutiuni, s-au depus coroane de flori, s-a
oficiat slujba de pomenire de un sobor de preoti ;
15 iunie - spectacole de sfarsit de an scolar;
17-19 august – «Zilele orasului Tirgu Ocna » - editia a XII-a la care au participat
oaspeti de seama , reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice din orasul
nostru dar si din alte localitati ale judetului (Institutia Prefectului, Consiliul
judetean , Asociatia “Cultul eroilor”, Asociatia “Veteranilor de razboi”,
Jandarmeria, Inspectoratul de Politie , Ministerul Apararii Nationale; senatori,
deputati, consilieri judeteni si locali , preoti, unitatile de invatamant) , cetateni ai
orasului si turisti. Cu aceasta ocazie d-l profesor Stoica Corneliu a lansat doua
lucrari dedicate Bicentenarului Costache Negri (1812-2012) si Centenarului
Palatului administrativ (cladirea Primariei 1912-2012). In cele trei zile de
manifestari participantii s-au putut bucura de participarea la diverse simpozioane si
spectacolele oferite de artisti de prestigiu si de talentele locale.
1 octombrie – Ziua Interna ionala a vârstnicului ocazie cu care a avut loc in
Piateta Primariei concursuri de ciclism „Bicicleta , un prieten al varstei a 3-a” si
„Placintele bunicii”. Au participat bunicute si bunici din judetul Bacau si prin grija
administratiei locale au fost acordate premii participantilor, pe baza voturilor
exprimate de catre cetatenii prezenti la eveniment;
5 octombrie - Ziua Internationala a Educatiei
3 noiembrie – Ziua Vanatorilor de munte – editia a VII-a cu participarea militarilor
de la Batalionul 22 Vanatori de munte „Ciresoaia” de la Sfantul Gheorghe, pe
acordurile muzicii militare asigurate de reprezentantii Brigazii 61 Vanatori de
munte „General Virgil Badulescu”;
17 noiembrie – lansarea volumului „Istoria comunit ii armene” scris de c tre
Florin Egner i Viorica Popa;
1 Decembrie –manifestari dedicate Zilei Nationala a Romaniei cu participarea unui
efectiv de jandarmi care a prezentat onorul militar asigurat de Inspectoratul
judetean de Jandarmi Bacau, oficialitati ale jude ului Bac u, reprezentanti ai
institu iilor deconcentrate i descentralizate ale jude ului, cadre didactice, elevi,
cetã eni ai urbei, turi ti afla i in sta iune;
3 decembrie – Ziua Internationala a persoanelor cu handicap. Administratia
publica locala in colaborare cu Centrele de recuperare reabilitare, ingrijire si
asistent a persoanelor cu dizabilitatidin Tirgu Ocna din subordinea Directiei
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Generale de Asistenta Sociala si Protectia copilului Bacau au organizat actiunea
„Si eu sunt ca voi” marcata de o lansare lampioane in Piateta Primariei ;
14 decembrie –a avut loc lansarea volumului „File de istorie”, a generalului (r)
conferentiar universitar dr. Vasile Jenica Apostol. Acest eveniment a avut loc in
sala de sedinte a Primariei orasului Tirgu Ocna deoarece autorul este legat
sufleteste de aceasta localitate
24-31 decembrie – Spectacole cu obiceiuri si traditii de iarna.

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Serviciile voluntare pentru situa ii de urgen sunt structuri profesioniste capabile s
îndeplineasc la parametri de calitate atribu iile în domeniile ap r rii vie ii, bunurilor i
mediului împotriva incendiilor i dezastrelor.
Înfiin area serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen a avut ca obiectiv fundamental
cre terea performan elor, prin realizarea m surilor de prevenire i eficientizare continu a
ac iunilor de interven ie în situa ii de urgen , raportate la standardele în domeniu impuse de
statutul de ar membr a Uniunii Europene.
Cadrul legal care reglementeaz activitatea serviciilor voluntare pentru situa ii de
urgen este foarte amplu, în continu modificare ca urmare a prelu rii noii concep ii europene
privind intensificarea activit ii de prevenire în acest domeniu.
În prezent în cadrul Prim riei ora ului Tîrgu Ocna func ioneaz Serviciul Voluntar
pentru Situa ii de Urgen , fiind organizat ca serviciu de categoria a IV-a, având in compunere
un num r de 54 persoane, din care 7 angaja i si 47 voluntari.
In anul 2012 Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen i-a organizat, planificat i
desf urat activitatea pe baza atribu iilor i sarcinilor ce îi revin din legi, hot râri ale
Guvernului României i ordine ale Ministerului Administra iei i Internelor.
În dotarea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen exist o autospecial de stins
incendii tipul ATI – an de fabrica ie 1979, o autospecial de stins incendii tipul MAN- an
fabrica ie 2008, achizi ionat prin proiect finan at prin fonduri Phare si o ambulan , tipul
Mowac – an fabrica ie 1992.
În anul 2012 in zona de competen a Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen al
ora ului Tîrgu-Ocna au avut loc 126 de evenimente din care: 43 interven ii la incendii , 42
arderi de vegeta ie uscat , 41 alte situa ii de urgen ( 38 interven ii la fosta groapa de gunoi, 3
interven ii la inunda ii. ).
Tot în anul 2012 Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen al ora ului Tîrgu-Ocna a
executat 10 exerci ii de alarmare/evacuare la institu iile de înv mânt i exerci ii de
interven ie în caz de incendiu la operatori economici.
Având în vedere programele de preg tire colar întocmite de Inspectoratul General
pentru Situa ii de Urgen împreun cu Ministerul Educa iei i Cercet rii în baza Protocolului
privind preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a copiilor, elevilor i studen ilor din
înv t mântul na ional, preuniversitar i superior, s-a desf urat concursul colar cu tematic de
protec ie civil « Cu via a mea ap r via a », faza pe localitate, i concursul colar cu tematic
de prevenire i stingere a incendiilor « Prietenii Pompierilor ».
De asemenea în luna mai Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen « Mr. Constantin
Ene » al jude ului Bac u în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen al
ora ului Tîrgu-Ocna a organizat faza jude ean a concursului « Prietenii Pompierilor ».
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In luna iunie Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen al ora ului Tîrgu-Ocna a
organizat i a participat la Faza jude ean a concursurilor profesionale ale Serviciilor
Voluntare pentru Situa ii de Urgen .
La solicitarea Serviciului de administrare i între ienere din cadrul institutiei,
autospecialele de stins incendii din dotarea S.V.S.U. au participat la ac iuni de cur are a
canaliz rilor, precum i la activit i de cur are a pode elor i fântânilor din ora ul TârguOcna.
Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen al ora ului Tîrgu-Ocna, face eforturi
pentru perfec ionarea personalului din cadrul serviciului asigurînd preg tirea necesar atât
personalului angajat cât i voluntarilor pentru atingerea nivelului de performan conform
standardelor europene impuse pentru func ionarea acestor tip de structuri.
Având în vedere rolul activ i permanent pentru comunitatea local , Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgenta isi propune ca si in anul 2013 sa raspunda operativ situatiilor de
urgenta din sfera de competenta si sa desfasoare activitati de îmbunatatire si perfectionare a
personalului dar si a voluntarilor din cadrul serviciului.
Ordinea si siguranta publica la nivelul orasului Tg. Ocna a fost asigurata pe tot
parcursul anului 2012 de institutii apartinand Inspectoratului judetean de politie si
Inspectoratului judetean de jandarmi.
POLI IA STA IUNII TG.OCNA isi desfasoara activitatea in baza Legii 218/2002 si
este subunitate specializata din structura Inspectoratului de Politie Jude ean Bacau , care pe
raza de competenta a sta iunii Tg.Ocna , pe langa celelalte activitati date in competenta , in
conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 „aplica masuri de mentinere a ordinii si linistii
publice, a sigurantei cetateanului, de prevenire si combatere a elementelor care atenteaza la
viata, libertatea , sanatatea si integritatea persoanelor , a proprietatii private si publice ,
precum si a altor interese legitime ale comunitatii”.
In acest context Politia sta iunii Tg.Ocna constituie „serviciul public specializat care
actioneaza in interesul persoanei , a comunitatii , a institutiilor statului , exclusiv pe baza si in
executarea legii , avand ca principii directoare respectarea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului , legalitatii , confidentialitatii , echidistantei , proportionalitatii ,
transparentei , apropierii de comunitate , responsabilitatii in exercitarea actului de
autoritate politieneasca , cooperarii si utilitatii sociale” .
În cursul anului 2012, activitatea lucratorilor Poli iei sta iunii Tg.Ocna a fost focalizate
in principal pe indeplinirea obiectivelor stabilite in Programul de guvernare pentru perioada
2009-2012, in care in conformitate cu competentele existente aceste obiective au fost preluate
in cadrul programului managerial al conducerii subunitatii , la care s-au adaugat si doua
prioritati locale , avandu-se in vedereevolutia situatiei operative. Toate acestea au avut ca tinta
principala „imbunatatirea calitatii serviciului politienesc prin eficientizarea activitatii
subunitatii pentru imbunatatirea sigurantei cetateanului”. In acest context in anul 2012, la
nivelul Politiei orasului Tirgu Ocna au fost desfasurate activitati specifice ce au fost adaptate
la situatia operativa inregistrata , urmarindu-se in principal indeplinirea urmatoarelor tinte :
I. Eficientizarea activitatii structurilor operative ale subunitatii in vederea imbunatatirii
sigurantei cetateanului prin:
a) prevenirea, combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor stradale , in special
a celor de talharie prin smulgerea de obiecte;
31

b) prevenirea, combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor contra
patrimoniului , in special a furturilor din locuinte si furturilor din auto, de pe raza statiunii
II. Eficientizarea activitatii structurilor operative ale subunitatii in vederea destramarii
grupurilor infractionale nestructurate si combaterii infractiunilor grave si a celor cu moduri de
operare deosebite prin:
a)imbunatatirea modului de actiune pentru cunosterea activitatii si destramarii
grupurilor infractionale nestructurate;
b) prevenirea, combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor grave si a celor cu
moduri de operare deosebite , de natura judiciara , ce pot contribui la cresterea nivelului de
insecuritate a cetatenilor localitatii.
III. Eficientizarea activitatii tuturor structurilor subunitatii in vederea imbunataririi
calitatii serviciilor publice in domeniile de activitate ale Politiei statiunii Tirgu Ocna , prin:
a)cresterea transparentei si a celeritatii in prestarea serviciilor publice politienesti;
b)optimizarea resurselor institutionale aflate la dispozitie, in vederea debirocratizarii
activitatii si reducerii riscului de coruptie in randul politistilor.
IV. Cresterea gradului de siguranta a participantilor la traficul rutier ( siguranta rutiera)
, abordat sub trei obiective:
a)responsabilizarea participantilor la trafic in vederea adoptarii unui comportament
preventiv;
b)eficientizarea colaborarii intra si inter institutionale;
c)eficientizarea actiunilor de impunere a legii
V. Prevenirea deligventei juvenile si a victimizarii minorilor in scoli si zona adiacenta
acestora , avand ca scop incadrarea unitatilor de invatamant pe criterii de risc, eficientizarea
sistemului de paza, asigurarea prezentei active la vedere in zona intrarii in institutiile de
invatamant a echipajelor de politie.
PRIORITATI LOCALE :
Avandu-se in vedere situatia operativa inregistrata in anul 2011 la nivelul statiunii
Tirgu Ocna , respectiv evolutia infractionalitatii pe anumite categorii de fapte , a impus a se
stabili in anul 2012 si doua prioritati locale , si anume:
a)Prevenirea actelor de tulburare a ordinii publice intre cetatenii de etnie rroma din
Zona Fundatura C. Negri si angajatii S.C –urilor si locuitorilor din zona;
b)Prevenirea si diminuarea actelor de mica violenta comise in unitatile de alimentatie
publica si in imediata zona a acestora.
EVOLUTIA SITUATIEI OPERATIVE LA NIVELUL LOCALITATII IN ANUL 2012
In cursul anului 2012, Politia statiunii Tirgu Ocna a fost sesizata de catre cetatenii
localitatii cu privire la savarsirea unui numar de 362 infractiuni din care 271 au fost de natura
judiciara , 9 de natura economica si 82 de alta natura:
Structura situatiei operative :
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Infr. stradale

12

2

TOTAL INFRAC IUNI

362

Infr.cu AN

91

Infr. flagrante

39

Infractionalitatea sesizata in anul 2012 a avut un trend ascendent fata perioada similara
din anul 2011 crescand cu 15%, respectiv 309 fapte sesizate in 2011 fata de 362 fapte sesizate
in 2012; infractionalitatea cu autori necunoscuti a inregistra si ea o crestere de 41 % de la 54
fapte inregistrate in anul 2011 la 91 in 2012. La nivelul de solutionare a dosarelor penale cu
autori necunoscuti, fata de aceeasi perioada a anului 2011 , solutionarea acestora a crescut cu
62 % , in sensul ca au fost solutionate 101 dosare cu AN, fata de 39 solutionate in anul 2011
In ceea ce priveste infractionalitatea stradala s-a inregistrat o crestere de +4 . Astfel
daca in anul 2011 am inregistrat 8 infractiuni stradale , toate furturi , in anul 2012 am
inregistrat 12 infractiuni de acest gen .
Dinamica accidentelor grave de circulatie la nivelul localitatii a inregistrat acelasi
numar la accidentele grave - respectiv 3 si o scadere la accidentele usoare –respectiv 2.
La nivel de structura a infractiunilor sesizate , ponderea cea mai mare au avut-o
infractiunile judiciare , iar in cadrul acestora infractiunile de furt , astfel ca din totalul de 362
infractiuni sesizate in anul 2012, un numar de 147 au fost furturi. Cele mai multe infractiuni
judiciare s-au produs in zona centrala a orasului, respectiv zona blocurilor A-B, C-D, Piata
agroalimentara si zona cartierelor Tisesti, Gura Slanic, Fundatura C. Negri si Poieni si Galean .
Din analiza situatiei operative a rezultat ca un procent de 40 % dintre aceste infractiuni au fost
comise de infractori voiajori.
Principalele cauze care au contribuit la comiterea infractiunilor au fost : lipsa surselor
legale de existenta, comportamentul deviant, consumul de alcool , conflictele spontane, starile
conflictuale, carenta in educatie.
In ceea ce priveste evolutia criminalitatii judiciare grave , la nivelul subunitatii s-a pus
un accent primordial pe prevenirea unor astfel de fapte, astfel ca in anul 2012 nu s-a inregistrat
nici o infractiune de omor, lovituri cauzatoare de moarte, pruncucidere.
PREVENIREA SI COMBATEREA CRIMINALITATII
Prevenirea si combaterea criminalitatii a constituit o prioritate in anul 2012, iar aceasta
activitate s-a desfasurat pe doua paliere: activitati educational - preventive si activitati operativ
- preventive . In acest context activitatile preventive desfasurate in anul 2012 s-au axat in
primul rand pentru indeplinirea tintelor stabilite prin programele prioritare cat si pentru
indeplinire indicatorilor specifici raportat la situatia operativa inregistrata la nivelul localitatii.
In cadrul activitatilor educational preventive cadrele subunitatii au dezvoltat un proiect
derulat cu elevii Grupului Scolar si cei ai Colegiului National C Negri Tirgu Ocna, respectiv
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„Stop violenta, vreau sa fiu ma bun !”. Totodata au organizat si desfasurat un numar de 21 de
sedinte de popularizare a legislatiei si instruire cu masuri de autoprotectie, tematica acestora
constituind –o infractionalitatea la nivel local in anul 2012. Tot in cadrul activitatilor
educational preventive au fost intocmite un numar de 12 informari catre institutiile locale cu
privire la situatii de risc , au fost publicate articole in presa locala si au fost distribuite catre
cetatenii orasului un numar de 550 pliante cu caracter preventiv educativ.
In ceea ce priveste activitatile operativ preventive cadrele subunitatii de politie au
organizat si executat un numar de 33 actiuni cu efective largite, cu participarea cadrelor de
politie, a jandarmilor si a unor specialisti, 18 actiuni numai cu forte de politie . S-au efectuat
42 de controale pe diferite domenii , in urma carora au fost constatate : 5 infractiuni fragrante,
au fost aplicate 243 de sannctiuni contraventionale, au fost confiscate bunuri in valoare de
2.920 lei ( cantitatea de 7,3 m.c. lemn)
RISCURILE SI PRIORITATI
1. Riscuri identificate
Din analiza situatiei operative in anul 2012 au fost identificate o serie de riscuri ce ar
putea fi materializate printr-o crestere a infractionalitatii in general , cu preponderenta furturile
din locuinte si infractionalitatea stradala ( savarsita de infractori voiajori). Aceste riscuri apar
atat pe fondul extern (pe fond social si faptul ca odata cu reabilitarea drumului judetean 116
localitatea a devenit un nod de legatura catre localitatile Onesti , Birsanesti, Oituz, Darmanesti,
cat si pe fond intern – imposibilitatea acoperirii corespunzatoare a dispozitivului de siguranta
publica datorat lipsei cadrelor atat de politie cat si de jandarmi, precum si faptul ca nu avem
politie locala.
2. Prioritati / obiective propuse pentru anul 2013
A. Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea
persoanei si a patrimoniului si prin siguranta stradala si rutiera.
Obiective specifice:
1.Prevenirea , combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor stradalela nivelul
statiunii Tirgu Ocna ;
2.Prevenirea , combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor contra persoanei ,
in special :
- infractiuni grave si cele cu mod de operare deosebit ( omor, tentativa de omor,
pruncucidere, vatamare corporala grava, lovituri cauzatoare de moarte, lipsire de
libertate in mod ilegal, santaj, violenta, act sexual cu minori, perversiune sexuala) ;
- lovirea sau alte violente
3.Mentinerea unui trend descendent al accidentelor de circulatie , cresterea
climatului de siguranta al participantilor la traficul rutier prin prezenta activa in strada si
intensificarea activitatilor de prevenire pentru constientizarea opiniei publice asupra dinamicii
si onsecintelor accidentelor rutiere;
4.Prevenirea, combaterea si mentinerea sub control a infractiunilor contra
patrimoniului , in special :
infractiunile cu mod de operare deosebit ( furtul din locuinta, furtul din societati
comerciale si furtul de si din auto)
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B. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri la nivelul localitatii
Obiective specifice:
1.
Combaterea evaziunii fiscale , contrabandei , coruptiei , contrafacerea
de marfuri , a infractiunilor din domeniul achizitiilor publice, precum si protectia intereselor
financiare al UE;
2.
Imbunatatirea modului de actiune pentru combaterea infractiunilor de
evaziune fiscala in cadrul echipelor de tip task-force .
C. Destramarea grupurilor infractionale
Obiective specifice:
1. destramarea grupurilor infractionale nestructurate prin cunoasterea activitatii
acestora si prin imbunatatirea modului de actiune structurate pe doua categorii:
grupurile care genereaza conflicte stradale ;
grupurile care pot comite fapte grave sau cu mod de operare deosebit (altele care
genereaza conflicte stradale)
POSTUL DE JANDARMI TG. OCNA isi desfasoara activitatea in baza Legii 550/2004
si este subunitate specializata din cadrul Inspectoratului de jandarmi judetean Bacau , care pe
raza de competenta a statiunii Tirgu Ocna exercita atributii privind apararea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale persoanelor , a avutului public si privat , prevenirea , descoperirea si
combaterea faptelor antisociale , mentinerea , asigurarea si restabilirea ordinii si linistii publice.
In acest context , in anul 2012 Postul de jandarmi Tirgu Ocna a functionat cu un numar de
8 subofiteri care au desfasurat activitati de mentinere a ordinii si linistii publice in sistem integrat
cu efective din cadrul Politiei statiunii , conform Ordinului MAI nr. 60/02.03.2010. In acest sens
au fost executate un numar de 326 misiuni , 858 patrule mixte in timpul carora au fost aplicate de
catre jandarmi un numar de 47 avertismente scrise, 142 amenzi contraventionale in valoare de
97.400 lei, conform Legii 61/1991.
In functie de efectivele disponibile subunitatea de jandarmi Tirgu Ocna a desfasurat si
activitati de mentinere a ordinii si linistii publice numai cu patrule de jandarmi , care in functie de
situatia operativa a localitatii si a zonelor cunoscute ca avand potential criminogen mai ridicat au
realizat un numar de 240 misiuni, 288 patrule, au fost aplicate 9 avertismente scrise si 30 amenzi
contraventionale in valoare de 6.250 lei si au fost confiscate bunuri in valoare de 120 lei.
Venind in sprijinul administratiei publice locale efectivele subunitatii de jandarmi, pe
parcursul anului 2012 au desfasurat activitati de asigurare a ordinii publice cu ocazia diferitelor
manifestari cultural-artistice ,sportive, religioase , comemorative si de alta natura care au avut loc
pe raza statiunii Tg. Ocna.
Totodata efectivul de jandarni a acordat sprijin pentru aplicarea legilor din sfera de
competenta a altor institutii, cum ar fi: Ocolul silvic Tg. Ocna, lucratorilor s.c. E-ON Moldova,
executori judecatoresti , Judecatoria Moinesti, Onesti si Tribunalul Bacau, s.a.
Pe tot parcursul anului 2011 subunitatea de Janadarmi Tg. Ocna s-a preocupat de
mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica in statiune, acordand un interes special
turistilor aflati in statiune.
PRIMARUL ORASULUI TG. OCNA
Ec. Stefan SILOCHI
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