ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORASUL - TG.OCNA
PRIMAR
Nr. 2233 din 19.04.2011

RAPORT
privind starea generalã economico-socialã a orasului Tg.Ocna pe anul 2010
În aplicarea prevederilor art. 63, alin. (3), lit. a) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001- republicata, în calitate de Primar al orasului Tg. Ocna vã prezint
Raportul privind starea generală economico-socială a orasului în anul 2010, pe baza
datelor si informatiilor furnizate de serviciile si compartimentele Aparatului de
specialitate, de Serviciile subordonate Consiliului local si institutiile publice din oras.
În baza prevederilor legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata şi
a celorlalte acte normative în vigoare, activitatea Primarului orasului Tg. Ocna a vizat
creşterea permanentă a calităţii muncii şi a urmărit instituirea unor modalităţi de lucru
în deplină concordanţă atributiile prevăzute în lege, respectând principiul transparentei
decizionale. Gospodărirea eficientă a bugetului local si continuarea proiectelor aflate in
desfasurare , au fost obiectivele principale în anul 2010. Principalul obiectiv pe
termen lung îl reprezintă relansarea localităţii ca staţiune turistică de interes naţional,
atractivă şi accesibilă pentru locuitori şi pentru vizitatori, centru de relaxare şi agrement
prevăzut în „Planul strategic de dezvoltare durabilă 2007-2013 şi linii directoare
2014-2020 pentru staţiunea turistică Tîrgu Ocna, judeţul Bacău” aprobat prin H.C.L.
nr. 53/09.08.2007.
In acest sens intreaga activitate desfãsuratã de Aparatul de specialitate al
primarului si de Serviciile publice subordonate Consiliului local a fost orientată spre
îndeplinirea obiectivelor stabilite de administratia publică locală , prin aplicarea
hotărârilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului cu respectarea obligatiilor si
atributiilor stabilite de actele normative în vigoare.
„Raportul privind starea generală economico-socială a orasuluiTg. Ocna în
anul 2010, publicat în fiecare an pe site-ul institutiei , este unul din instrumentele prin
care Primăria orasului Tg. Ocna pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre
activitatea desfasurata si despre modul cum au fost folosiţi banii publici.
Pentru inceput va prezint cateva date generale ale localitatii:
Oraşul a fost ridicat la rangul de staţiune montană, fosta staţiune balneoclimaterică înainte de război ( din anul 1894) datorită izvoarelor pe care le posedă şi a
sălilor de tratament din Salină. Dupa 108 ani , prin Hotararea Guvernului nr. 1122/10
octombrie 2002, Tg. Ocna este atestata ca statiune turistica de interes national , in
aceasta zona existand importante resurse turistice naturale , cum ar fi : apele minerale ,
salina, conditiile climaterice favorabile, frumusetea si varietatea peisajului , care
impreuna cu patrimoniul cultural (monumente istorice de cult, monumente de
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arhitectura, monumente comemorative) constituie si va constitui si in viitor un cadru
optim pentru dezvoltarea localitatii Tg. Ocna.
Asezarea geografica : Orasul Tg. Ocna este situat in SV judetului Bacau, intr-o
zona depresionara, pe cursul mijlociu al raului Trotus, la iesirea acestuia din defileul de
la Ciresoaia, la 60 km. de municipiul Bacau – resedinta de judet. Se invecineaza cu
statiunea turistica Slanic-Moldova (SV) si comunele Dofteana (V), Barsanesti (N),
Targu Trotus (E), Pargaresti (SE) si Oituz (S).
Se poate remarca in apropierea orasului prezenta unor cai de comunicatie
importante (E 574 la cca. 14 km si E 85 la cca 51 km.)
Din punct de vedere administrativ oraşul este constituit din localitatea principala
- Tg. Ocna si douã localitãţi componente: Poieni si Valcele.
Date privind populatia sunt preluate de la recensamantul din 2002 si se prezinta
astfel:
- nr. persoane
13.597 locuitori
POPULAŢIA - TOTAL
SEX
6.369
Masculin
7.228
Feminin
CATEGORII DE VARSTA:
1.864
0-14 ani
2.069
15 -25 ani
4.200
26-40 ani
3.220
40-60 ani
2.244
Peste 60 ani
In continuare voi prezenta activitãtea desfasurata in anul 2010 de cele douã
autoritãti : deliberativã si executivã.
In anul 2010 Consiliul local al orasului Tg. Ocna, ca autoritate deliberativã a
functionat cu 17 consilieri alesi în iunie 2008, având urmãtoarea structurã politicã:
- 4 consilieri PD-L ;
- 6 consilieri PSD;
- 3 consilieri PNL;
- 4 consilieri PC;
Pregatirea sedintelor Consiliului local s-a realizat cu respectarea prevederilor
Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, în sensul convocarii,
întocmirii documentelor prevazute de lege si analizarii materialelor dezbatute în cadrul
sedintelor comisiilor de specialitate.
In anul 2010 Consiliul local , ca autoritate deliberativã , s-a întrunit în 12 sedinte
in plen în cadrul cãrora au fost adoptate 82 hotãrâri, înregistrându-se o scadere fatã de
anul 2009 când au fost adoptate 104 hotãrâri. Toate hotararile au fost inaintate in termen
Institutiei Prefectului judetului Bacau pentru exercitarea controlului de legalitate. În
desfăsurarea sedintelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
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precum si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Tg. Ocna,
aspecte care au creat posibilitatea formulării de întrebari si interpelari, exprimarii de
opinii, argumente si amendamente în legatura cu proiectele supuse dezbaterii, precum si
exercitarii votului în cunostinta de cauza. Fiecare proiect de hotarâre pus în dezbatere a
fost însotit atât de raportul compartimentului de resort, expunerea de motive a
primarului, cât si de avizul comisiei de specialitate. Dezbaterile din şedinţele
Consiliului Local, precum şi modul în care a fost exercitat votul de către fiecare
consilier, a fost consemnat în procesele verbale, care au fost semnate de preşedintele de
şedinţă şi de secretarul orasului. Procesele verbale şi documentele care au fost dezbatute
în sedinta arhivate in dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate.
Activitatea desfăsurată de consilierii locali este prezentata detaliat in rapoartele
individuale anuale intocmite in baza art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 - a
administraţiei publice locale si s-a materializat în principal astfel : participarea la
activitatile comisiilor de specialitate, analizarea si avizarea materialelor prezentate de
executiv, propunerea de amendamente la proiectele de hotarare prezentate de executiv ,
verificari facute in teren , intalniri periodice cu cetatenii, participarea la evenimentele
organizate de institutie.
Art. 49 din Legea administratiei publice locale prevede regula conform căreia
hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor
la cunostinta publică, iar cele individuale de la data comunicării. In acest sens toate
hotãrârile Consiliului local au fost facute publice prin afisare pe site-ul institutiei si la
afisier si au fost comunicate tuturor autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate.
Principalele hotarari adoptate de catre Consiliul local in anul 2010 sunt :
- desemnarea presedintelui de sedinta ;
- aprobarea bugetul local si bugetul activitatilor autofinantate in anul 2010 si rectificari
de buget;
- aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009;
- Regulamentul de reglementare a activitatii agentilor economici de pe raza
administrativ teritoriala a orasului Tg. Ocna si a procedurii de eliberare a Autorizatiei
de functionare si profil de activitate precum si a autorizatiei de amplasare;
- aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011;
- aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca si a Notei de
Fundamentare pentru anul 2010;
- aprobarea costurilor anuale pentru copilul si persoana cu handicap;
- aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt. Aparatul de specialitate al
primarului, al activitatilor autofinantate si serviciilor publice subordonate Consiliului
local pentru anul 2010;
- aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic - scoli ( 2010-2011)
- infiintarea S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. si aprobarea Actului
constitutiv
- aprobarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de gospodarie
comunala catre S.C. Compania de utilitati publice Tg. Ocna S.A.
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- alocarea unor sume de bani pentru achizitionarea unor lucrari didactice ("Eco
Matematica" - autor institutor Silvia Munteanu, " Din istoria localitatii Tg. Ocna" autor prof. Pelin Stefan), pentru realizarea filmului -documentar "Sfintii inchisorilor",
pentru premierea elevilor care au obtinut rezultate deosebite la concursurile si
olimpiadele scolare, pentru premierea jucatorilor de fotbal care activeaza in cadrul
Clubului Sportiv "Magura”;
- lista de prioritati la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL , potrivit
punctajului stabilit in baza criteriilor de ierarhizare;
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Reabilitare DJ 116 de la
km. 10+850 la km. 13+550 Str. Galean si aprobarea asocierii orasului Tg. Ocna prin
Consiliul local cu judetul Bacau in vederea finantarii si realizarii in comun a lucrarilor
de investitii "Reabilitare si modernizare DJ116 str. Galean;
- Master Planul - Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Bacau si a
listei de investitii prioritare pentru sectorul deseuri la nivelul jud. Bacau;
- Master Planul reginal pentru infrastructura de apa si apa uzata in judetul Bacau;
- avizarea documentatiei "Servicii de elaborare a Hartilor de risc natural prin alunecari
de teren pentru zone din judetul Bacau , expuse acestui fenomen". Faza de proiectare –
Studiu;
- aprobarea documentului de pozitie privind modul de implementare, a Studiul de
fezabilitate aferent listei de investitii, Indicatorii tehnico-economici si Planul annual de
evolutie al tarifelor si taxelor aferente proiectului "Sistem integrat de management
deseuri solide, jud. Bacau";
- aprobarea Actului constututiv al "S.C. Compania Regionala de apa S.A. Bacau";
- lista de investitii si Planul de finantare practicate de operatorul regional S.C.
Compania de Apa Bacau;
- Studiul de oportunitate , Contractul de delegare directa a gestiunii Serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare catre s.c. Compania Regionala de Apa Bacau s.a.;
- Studiul de fezabilitate aferent listei de investitii, Indicatorii tehnico-economici si
Politica de tarifare practicata de C.R.A.B.;
- punerea la dispozitia proiectului " Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si
apa uzata in jud. Bacau" a terenului pentru constructia, extinderea si reabilitarea noilor
investitii aferente acestuia ;
- aprobarea cofinantarii Proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si
apa uzata in judetul Bacau";
- aprobarea Proiectui " Promovarea potentialului turistic al orasului Tg. Ocna, jud.
Bacau" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului
- participarea bibliotecii orasului Tg. Ocna in calitate de co-partener cu Biblioteca
judeteana "C. Sturza" Bacau la programul biblionet;
- aderarea statiunii turistice Tg. Ocna la ASOCIATIA NATIONALA A STATIUNILOR
TURISTICE DIN ROMANIA
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- atribuirea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 85 m.p. situat in orasul Tg.
Ocna, str. Raducanu, nr. 2 catre Postul de jandarmi Tg. Ocna pentru amenajare sediu;
- atribuirea in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 51 m.p. situat in orasul Tg.
Ocna, str. N. Arbanas, nr. 1 catre Asociatia Familia pentru amenajare ludoteca;
- inchirierea spatiilor din str. Trandafirilor , nr. 1 si str. V. Alecsandri pentru
desfasurare activitatii punctului de lucru Tg. Ocna apartinand s.c. C.R.A.B. s.a.;
- concesionarea suprafetei de 30 m.p. teren situat in zona blocurilor C6-C7 - pentru
amenajare florarie
- aprobarea platii utilitatilor ( apa, canal, salubritate, energie electrica si gaze) pentru
Gradinita "Anna Maria" din bugetul Consiliului local;
- aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul A.D.I. B.;
- aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul A.D.I. S.;
- altele privind concesiuni de terenuri pentru amenajare spatii comerciale, acceptare
donatie (suprafata de 0,36 ha fanat , punctul Poarta Blidarului din partea d-lui Zaharia
Neculai), aprobarea taxei de concesiune pentru cabinete medicale, vanzarea unor
apartamente catre actualii chiriasi, etc.
În domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2010 se constatã
o scadere a numãrului dispozitiilor , de la 768 în anul 2009 la 669 în 2010 .
Principalele domenii de activitate vizate în elaborarea actelor administrative au
fost: asistenta sociala, dezvoltarea economico-sociala a localitatii, probleme de
gospodarie comunala, buget, urbanism si amenajarea teritoriului. Problemele cetatenilor
au fost în permanenta în centrul atentiei primarului, audientele tinându-se atât în cadrul
programului stabilit, cât si ori de câte ori a fost necesar având în vedere numarul mare
de cetateni care s-au prezentat la Primarie pentru a sesiza anumite situatii sau pentru a
solicita sprijin, cele mai frecvente probleme fiind ridicate în domeniul social, al
spatiului fondului locativ, al fondului funciar, al locurilor de munca si de gospodarie
comunala. Problemele de competenta nostra au fost rezolvate iar pentru alte probleme
cetatenii au fost indrumati catre institutiile abilitate.
Organizarea internă
În anul 2010 activitatea Aparatului de specialitate al Primarului si a Serviciilor
subordonate Consiliului local s-a desfasurat în baza cadrului legal oferit de legislatia în
domeniu. Activitatea Biroului de resurse umane, salarizare, managementul calitatii si
tehnologia informatiei s-a materializat în aplicarea actelor normative în vigoare
referitoare la recrutarea, angajarea, încetarea raporturilor de serviciu/contractelor de
munca, avansarea în trepte, promovarea în grade profesionale, evaluarea personalului si
achitarea drepturilor de personal pe tot parcursul anului 2010.
Legislatia in vigoare cu privire la incadrarea in institutiile bugetare a blocat
organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante.
Până la data de 16 august 2010 Structura organizatorică a institutiei a funcţionat
conform Hotarãrii Consiliului local nr. 65 din 26.05.2009.
5

Prin aplicarea prevederilor O.U.G. 63/ 2010 privind stabilirea numărului maxim
de personal pentru Unitatea administrativ teritorială Tg.Ocna, Consiliul Local prin
Hotărârea nr. 36/ 2010 a aprobat Organigrama şi Statele de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului, ale activităţilor autofinantate şi serviciilor publice ale
Consiliului Local Tg.Ocna începând cu 16 august 2010, în baza avizelor Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date.
Pentru eficientizarea serviciilor de utilităţi publice prestate către populaţia
oraşului Tg.Ocna, Serviciul public de gospodărie comunală a fost reorganizat în SC
Compania de Utilităţi Publice Tîrgu Ocna SA începând cu data de 16 august 2010 prin
H.C.L. 37/2010 privind aprobarea infiintarii s.c. Compania de utilitati publice Tirgu
Ocna s.a. In aceste condiţii un număr de 77 de salariaţi au fost transferaţi către
companie. Prin Actul constitutiv al societatii s-a stabilit ca obiectul de activitate
principal sa fie – Captarea, tratarea si distributia apei. Ulterior, acest obiect principal
de activitate a fost modificat, si anume Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale, ca urmare a preluarii serviciilor de apa si apa uzata de catre S.C.
Compania Regionala de apa Bacau in baza contractului de delegare aprobat prin H.C.L.
nr 44/2010.
Transferarea personalului si a patrimoniului aferente Serviciului public de
gospodarie comunala s-a facut ulterior pe baza de protocol, dupa inregistrarea
societatii.
La începutul anului 2010 la nivelul instituţiei erau încadrate 197 de persoane: 19
functionari publici si 178 personal contractual, iar la finalul anului au ramas : 111
salariati (18 functionari publici si 93 personal contractual ) structurati astfel:
Anul 2010
Ianuarie Decembrie
Alesi locali ;
Aparat de specialitate al Primarului :
Functionari publici ;
Consilier personal al Primarului
Personal contractual
Pers. Contractual cu contract de munca suspendat pentru cresterea copilului in
varsta de pana la 2 ani
Biblioteca
Casa de cultură
Muzeu de Istorie
Activităţi sportive – Stadion respectiv Săli de sport
Compartiment administrarea păşunilor şi pădurilor
Compartiment administrarea pietei, oborului si targului saptamanal
Compartiment asistenti personali pentru persoanele cu handicap
Serviciul public comunitar de evidenta informatizata a persoanei
Serviciul public de asistenta medicala acordata in unitatile de invatamant ;
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Serviciul public de gospodarie comunala
Compartiment Spaţiu locativ

2
43

2
48
18
1
21
3

2
4
1
4
1
4
28
5
8
7
85
3

17
1
27
3
3
3
1
4
0
4
26
3
7
7
0
3

Total

197
111
Diferenţa de personal rezultă din încetări de activitate prin pensionare,
expirarea perioadei determinate de încadrare, solicitări unilaterale de încetare a
raporturilor de muncă.
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Prin Hotararea Consiliului local nr. 8 / 2010 s-a aprobat Programul de ocupare a
forţei de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor legii 76 / 2002. Astfel,
in baza Conventiei 7508/ 18.05.2010 incheiată cu A.J.O.F.M. Bacau au fost incadrati 6
muncitori necalificati pe perioada determinata, in perioada mai –noiembrie 2010.
Conform actelor normative in vigoare finantarea cheltuielilor cu salariile
asistentilor medicali s-a facut pana la sfarsitul anului de catre Ministerul sanatatii in
baza solicitarilor lunare intocmite de Primaria orasului Tg. Ocna , conform pontajelor
de prezenta.
Activitatea de exploatare a Centrului Balnear a fost asigurata in perioada iunieseptembrie de catre personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si din
cadrul serviciilor si compartimentelor subordonate Consiliului local prin delegarea
sarcinilor, realizandu-se economii la bugetul local.
Pentru personalul care a solicitat suspendarea contractului de munca in anul 2010
pentru efectuarea concediului fara plata sau al celui pentru cresterea copilului in varsta
de pana la 2 ani sau incetarea contractului de munca, sarcinile s-au redistribuit catre
colegii de birouri si compartimente .
Pe lângă activitatea specifică resurselor umane, s-a desfăşurat şi activitate de
managementul calităţii, fiind recertificat Standardul
ISO 9001, aplicându-se
procedurile specifice şi întocmindu-se documentaţiile necesare .
Pe parcursul anului a fost efectuat şi un control tematic de către Compartimentul
audit intern fără a sesiza aspecte deosebite.
Activitatea biroului a fost efectuată cu 3 persoane din care 1 funcţie de
conducere şi 2 funcţii de execuţie cu studii superioare din totalul de 6 posturi.
Obiectivul prinvipal in domeniul asistentei sociale il constituie realizarea
ansamblului de masuri, programe, servicii specializate de protejare a persoanelor,
familiilor, grupurilor si comunitatilor cu probleme speciale aflate in dificultate si cu
grad de risc social, care nu au posibilitatea de a-si realiza, prin mijloace si eforturi
proprii, un mod normal si decent de viata.
Aceasta activitate este desfasurata de Serviciul administratie publica locala,
autoritate tutelara si protectie sociala din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
care in anul 2010 s-a materializat prin:
- analizarea unui numar de 310 cereri din care au fost aprobate 272 acordanduse ajutoare sociale in suma 319.657 lei , in conformitate cu prevederile Legii
nr.416/2001- privind venitul minim garantat ;
- analizarea solicitarilor pentru incalzirea locuintei in conformitate cu O.U.G.
57/2006 , astfel:
a)
pentru incalzirea locuintei cu lemne au fost intocmite un numar de
994 dosare acordandu-se ajutoare in suma de 181.435 lei ( pentru
cinci luni);
b)
pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale au fost analizate 426
de cereri , acordandu-se ajutoare in suma de 297.100 lei (pentru 5
luni)
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- au fost intocmite si analizate 15 cereri pentru acordarea de ajutoare financiare
pentru persoane marginalizate in suma de 5.700 lei;
- au fost acordate 5 ajutoare de inmormantare – in suma de 1.700 lei.
Serviciul de administratie publica locala a efectuat anchete sociale pentru
furnizarea informatiilor solicitate catre institutiile cu care colaboreaza , astfel :
Nr. Institutia cere a solicitat Actul normativ
Crt. anchetele
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Directia judeteana de asistenta Legea nr. 448/2006 –
sociala – Comisia de expertiza protectia
si
medicala
promovarea dr. pers.
cu handicap
Directia
generala
pentru Legea nr. 272/2004 protectia copilului
protectia
si
promovarea
drepturilor copilului
Tribunale si Judecatorii – Legea nr. 272/2004 –
dosare privind incredintare protectia
si
minor si stabilire pensie promovarea
alimentara
drepturilor copilului
Politie – pentru solutionare Legea nr. 272/2004 dosare – infractiuni savarsite protectia
si
de minori
promovarea
drepturilor copilului
Primarie – pt. Angajarea Legea nr. 448/2006 asistentilor personali
protectia
si
promovarea dr. pers.
cu handicap
Primarie – pt. stabilire Ordinul
794/2002
indemnizatie de insotitor
privind
aprobarea
modalităţii de plată a
indemnizaţiei cuvenite
părinţilor
sau
reprezentanţilor legali
ai
copilului
cu
handicap
grav,
precum şi adultului cu
handicap grav sau
reprezentantului său
legal

7.
Primarie – pt.
locuinte ANL

Anchete efectuate

+/fata de
2009

360

- 60

140

+ 20

81

+19

15

-5

30

+2

36

+2

121
-20
Repartizare Legea nr. 114/1999 si aprobate respinse
Legea nr. 152/1998
83
17
Pt. 21 de dosare solicitantii nu
au reinnoit documentatia
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De asemeni, pentru punerea in aplicare a actelor normative in vigoare Serviciul
administratie publica locala a realizat anchete sociale si au fost emise dispozitii ale
Primarului dupa cum urmeaza :
Nr. Actul normativ
Dispozitii / Anchete +/- fata de 2009
Crt.
efectuate
1.
Legea nr. 396/2006 – sprijin
financiar acordat tinerilor la
42
-15
constituirea familiei
Incepand cu luna august
2010 acest sprijin financiar
nu a mai fost acordat prin
efectul legii (Legea
118/2010)
2.
Legea nr. 482/2006 – trusou
61
-53
pentru nou-nascuti
Incepand cu luna august
2010 acest ajutor nu a mai
fost acordat prin efectul legii
(Legea 118/2010)
Acte normative abrogate prin Legea 118/2010 - privind unele masuri necesare în vederea
restabilirii echilibrului bugetar
3.
Legea nr. 61/1993- alocatii de
120
- 32
stat pentru copii
4.
Alocatii complementare
Au fost emise 326
(O.U.G. nr. 105/2003)
dispozitii in 2010
pentru:
+10
- stabilire: 236 ;
- modificare : 65 ;
- incetare : 25.
5
OUG. 105/2003 - alocatii 107dispozitii emise :
pentru sustinerea familiei - stabilire :76;
+ 60
monoparentale
- modificare : 20 ;
- incetare : 11
6
OUG.
148/2005
privind 51
dosare
- 21
sustinerea familiei in vederea indemnizatii
de
cresterii copilului in varsta crestere si
pana la 2 ani
7
Legea nr. 312/2001 privind 110 retete inregistrate
- 40
acordarea gratuita a laptelui si centralizate
praf
- au fost distribuite
550 cutii lapte praf
8.
convocarea Consiliului de 2 dispozitii
-2
familie pentru clarificarea
situatiei a 6 copii aflati in
situatii de risc
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9.

10.

Legea
272/2004
- 29 rapoarte
Reevaluarea situatiei copiilor
aflati in plasament
au fost instituite 14 curatele : 14 dispozitii
6 pentru minori si 8 pentru
majori .

+5

+2

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 1.799 beneficiari – cu 295 mai multe persoane decat
in 2009 - (236 someri , 263 persoane cu handicap, 512 pensionari cu un venit mai mic
de 400 lei/familie, 788 persoane inscrise la ajutorul social) 23.886 kg faina, 2.062 kg
zahar, 1.930 kg lapte praf, 22.599 pachete biscuiti, 6.050kg. paste fainoase, 11.542 kg.
malai.
La Compartimentul Informarea cetateanului – relatii cu publicul s-au adresat
personal un numar mare de cetateni pentru a solicita informatii publice, carora li s-au
comunicat datele solicitate, sau au fost îndrumati corespunzator în privinta rezolvarii
problemelor cu care se confrunta.
Activitatea acestui compartiment se reflecta in activitatea Registraturii generale,
unde in anul 2010 au fost inregistrate un numar total de 8.690 cereri, adrese, petitii,
oferte, etc astfel :
4.700 cereri adresate de catre cetateni , cu 100 mai putine fata de 2009;
2.200 adrese primite de la alte institutii,cu 400 mai putine fata de 2009 ;
1.790 oferte, contracte , licitatii cu 110 mai putine fata de 2009.
Aproximativ 85 % din acestea au fost de competenta autoritatii publice si au fost
solutionate iar aproximativ 15 % au fost redirectionate catre autoritatile si institutiile
abilitate .
In anul 2010 in Registrul de audiente al Primarului au fost inscrise un numar de
500 de persoane. In realitate numarul acestora a fost mult mai mare, intrucat cetatenii au
solicitat intrevederi cu Primarul orasului si in afara programului de audiente stabilit.
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
2010 au fost in evidenta Registrului comertului un numar de 566 operatori economici
din care:
- 340 societati comerciale, din care 5 s.c. nou infiintate ;
- 197 intreprinderi familiale, intreprideri individuale si persoane
fizice autorizate, din care 10 nou infiintate ;
- 24 liber profesionisti;
- 5 organizatii neguvernamentale;
- 1 societate civila medicala.
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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 320 autorizatii de functionare si profil de activitate. In anul 2010 un numar de 16
operatori economici si-au incetat activitatea ,cu 21 mai putini decat in anul anterior.
Activitatea Compartimentului transport persoane s-a materializat prin
eliberarea un număr de 3 autorizaţii de transport în regim de taxi pe firme, iar
transportul în regim de taxi la nivelul oraşului a fost efectuat de un număr de 16
autoturisme (cu autorizaţii eliberate în anul 2008 şi 2009).
A fost asigurat transportul elevilor în afara localităţii (olimpiade şcolare,
concursuri sportive, excursii) conform solicitărilor unităţilor de învăţământ de pe raza
oraşului Tîrgu Ocna.
Au fost întocmite referate de specialitate privind activitatea de transport,
întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din parcul auto al Primăriei oraşului
Tîrgu Ocna.
Activitatea de transport local public local de persoane şi transport elevi a fost
efectuat de doi operatori economici cu un număr de 8 microbuze şi un microbuz din
dotarea primăriei.
Au fost eliberate licenţe de traseu pentru rutele: Tîrgu Ocna - Vîlcele, Tîrgu
Ocna – Viişoara, Tîrgu Ocna – Poieni.
Compartimentul mediu a functionat in anul 2010 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 protecţiei
mediului, note de constatare si procese verbale de constatare în urma reclamaţiilor
înregistrate la Primăria Tg. Ocna.
Au fost trimise adrese (somaţii) cetăţenilor oraşului Tg. Ocna în vederea
respectării prevederilor H.C.L. 44/2009.
Au fost întocmite documentaţii în vederea obţinerii autorizaţiilor de mediu şi
de gospodărire a apelor pentru activităţile:
- Alimentare cu apă potabilă, canalizare, evacuare ape menajere;
- Sistemul de colectare selectivă şi transport deşeuri din zona turistică Tg. Ocna.
Întocmirea programului de etapizare în vederea obţinerii autorizaţiei de
gospodărire a apelor pentru activitatea: Alimentare cu apă potabilă, canalizare, evacuare
ape menajere;
Au fost igienizate albiile râurilor şi pâraielor de pe raza localităţii Tîrgu Ocna
cu echipe formate din beneficiari ai Legii 416/2001.
Împreună cu elevii Scolii nr. 2 au fost realizate activităţi ECO: igienizare zonă
Pod Biserica Răducanu.
In cadrul proiectului Săptămâna Mobilităţii Europene 16-22 septembrie 2010
au fost realizate urmatoarele activitati:
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 Joi, 16 septembrie – Distribuire în şcoli materiale informative cu tematica
“Deplasare mai înţeleaptă viaţă, mai bună”;
 Vineri, 17 septembrie – Importanţa mobilităţii pentru sănătatea oamenilor –
acţiune de informare în şcoli;
 Sâmbătă, 18 septembrie, ora 10.30 – Desene pe asfalt; defilare role, biciclete
(locaţia Parc Măgura);
 Luni, 20 septembrie – Impactul noxelor produse de autoturisme asupra mediului
şi sănătăţii omului – acţiune de informare în şcoli;
 Marţi, 21 septembrie – Realizare picturi (desene) în şcoli şi grădiniţe cu tema
“Deplasare mai înţeleaptă, viaţă mai bună”;
 Miercuri, 22 septembrie – Expunerea picturilor (desenelor) în holul Casei de
cultură. S-au acordat diplome de participare şi diplome pentru cele mai bune
lucrări. La aceasta expoziţie au participat:
 Grădiniţa”Piticot”
 Şcoala nr. 2
 Şcoala nr. 3
Au fost puse în aplicare prevederile Legii 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice prin intocmirea Planului de măsuri privind
colectarea selectivă a deşeurilor în Primăria oraşului Tîrgu Ocna si la toate institutiile de
invatamant .
S-au realizat două campanii de reciclare a DEEE-urilor ( Deseuri electrice,
electronice si electrocasnice) cu denumirea “Marea debarasare”.
Au fost puse în aplicare prevederile Legii 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice:
-întocmirea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în Primăria
oraşului Tîrgu Ocna;
-dotarea şcolilor, a grădiniţelor, a Colegiului “C. Negri şi a Grupului Şcolar cu
pubele, saci menajeri coloraţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor din ambalaje;
-realizarea materialelor cu caracter informativ şi instruirea angajaţilor din primăria
Tg. Ocna cât şi a responsabililor pe unităţi de învăţământ;
-încheiere contract de preluare a deşeurilor colectate selective cu S.C. CUPT S.A.
Au fost întocmite raportări lunare:
- Situaţia investiţiilor pe linie de protecţia mediului;
- Situaţia cantitativă a deşeurilor (colectată şi valorificată).
Compartimentul securitate si sanatate in munca a functionat prin delegarea
sarcinilor de serviciu specifice si a constat in :
- incheierea contractelor de prestări servicii cu un cabinet de medicina muncii;
-întocmirea de referate de specialitate (achiziţie materiale igienico-sanitare,
echipamente de lucru);
- intocmirea documentatiilor cu caracter de informare si instruire a angajatilor;
- instruirile periodice pentru angajaţii institutiei.
- s-a constituit Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.
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Analizand starea economico-sociala a localitatii un punct important il constituie
aprobarea de catre Consiliul local a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
Aprobarea bugetului local pe anul 2010 s-a realizat prin Hotararea Consiliului local nr.
13 din 15.03.2010.
Bugetul local – 2010 a fost:
 la venituri in suma 17.308.891 lei , din care :
- 4.066.439 lei - venituri proprii ;
- 4.187.143 lei – cote şi sume defalcate din impozitul pe venit ;
- 8.620.045 lei - sume defalcate din TVA pentru bugetele locale ;
- 344.974 lei – subvenţii de la bugetul de stat ;
7254 lei - subvenţii de la alte bugete ;
83.036 lei – donaţii şi sponsorizãri,
 la cheltuieli în sumă de 17.306.783 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 2010.
In anul 2010 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 2010, s-au aflat in diverse stadii de implementare , urmatoarele proiecte:
1.Proiectul “ Colectare selectiva si transport deseuri in zona turistica
Tg.Ocna, judetul Bacau “ . Valoarea totala a proiectului a fost de 538.808,48
Euro din care, 422.627,56 Euro reprezinta grantul de la Uniunea Europeana iar suma de
116.180,93 Euro reprezinta contributia beneficiarului local, la care s-au adaugat
cheltuielile neeligibile.Proiectul s-a derulat in parteneriat cu Consiliile locale Pargaresti
si Tg.Trotus, contributia totala a acestora la finantarea cheltuililor eligibile fiind de
14.851,82 Euro de la Tg.Trotus si 14.931,85 Euro de la Pargaresti.
Prin proiect s-au achizitionat :
- serviciile de proiectare si s-a intocmit proiectul tehnic ;
- serviciile de evaluare specifica si dirigentie de santier - s-au intocmit si depus la ADR
11 Rapoarte de evaluare specifica trimestriale si 3 Rapoarte de evaluare intemediara ;
- servicii de dirigentie de santier ;
- serviciil de publicitate si promovare - s-au obtinut avizele favorabile de la Ministerul
de resort pentru toate materialele publicitare si actiunile prevazute in proiect. Au avut
loc 3 conferinte de presa, s-au realizat panourile de publictate ale proiectului pe durata
implementarii si 2 panouri pentru publicitatea permanenta a proiectului precum si
pliante, afise si 4 bannere ;
- s-au achizitionat serviciile de audit si s-au intocmit si depus la ADR 3 rapoarte de
audit, unul dupa 12 luni de la inceperea proiectului, unul la cererea de plata
intermediara si unul la cererea de plata finala ;
- s-a achizitionat un motostivuitor ce este utilizat la punctul de valorificare;
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- s-au achizitionat 400 buc. Containere din tabla pe roti, 41buc. au fost predate
Consiliului Local Pargaresti si 16 buc.Consiliului Local Tg.Trotus.
- a fost achizitionata o autogunoiera, pe care o folosim la transportul deseurilor ;
- s-a achizitionat un calculator ;
- s-au achizitionat 268 buc.europubele din plastic, din care, 24 buc. au fost predate la
Pargaresti si 28 buc. predate la Tg.Trotus;
- s-a incheiat contractul pentru serviciile de instruire a personalului csi s-au desfasurat
cele 2 module de curs ;
- s-au achizitionat 292.350 buc de saci menajeri pentru colectarea selectiva a deseurilor
in cele doua localitati partenere ;
- s-a achizitionat dotarilor PSI pentru statia de valorificare a deseurilor ;
Cererea de plata si raportul final au fost avizate de catre ADR NORD-EST Piatra
Neamt la 27.01.2010, iar in luna iunie 2010 s-a primit ultima transa si s-a rambursat
TVA-ul aferent acesteia.

« Dezvoltarea si modernizarea serviciului voluntar
pentru situatii de urgenta ».Valoarea proiectului a fost de 104.160 Euro din care
2. Proiectul

90.500 reprezinta grantul de la Uniunea Europeana iar 13.660 Euro reprezinta
contributia beneficiarului local la care se adauga cheltuielile neeligibile.
Achizitiile prevazute prin proiect, respectiv « Autospeciala de stins
incendii », serviciile de audit si cele de publicitate si promovare au fost realizate in anul
2009, in ianuarie 2010 a fost depus Raportul final si cererea de plata finala iar in luna
mai 2010 a fost primita transa finala si TVA aferente.
Cu toate ca cererea de plata finala a fost depusa la Ministerul Administratiei si
Internelor ca autoritate de implementare in luna aprilie 2009, plata finala si TVA-ul
aferent au fost primite in luna februarie 2010.

Reabilitare retea alimentare cu apa in statiunea
turistica Tg.Ocna, judetului Bacau “. Valoarea totala a proiectului a fost de
3. Proiectul

“

860.449 Euro, din care, 765.799 Euro reprezinta grantul de la Uniunea Europeana iar
94.650 Euro reprezinta contributia beneficiarului local. Avand in vedere valoarea cu
care au fost achizitionate lucrarile de construire, s-au realizat economii la buget,
valoarea certificata de auditor pentru plata finala a fost pentru intreg proiectul de
567.980 Euro, din care 62.478 au fost aschitati de beneficiarul local.
Lucrarile de construire si toate activitatile prevazute in proiect au fost
receptionate la sfarsitul lunii noiembrie 2010, fiind realizate urmatoarele :
- s-au achizitionat si realizat servicii de evaluare specifica – s-au intocmit 9 Rapoarte
de evaluare trimestriale si 3 rapoarte intermediare care au fost care au fost depuse la
ADR Nord-Est ;
- s-au achizitionat si realizat serviciile de proiectare si executia de lucrari ;
- s-au inlocuit conductele vechi pe o lungime de 8657 ml cu conducte noi din
polietilena de inalta densitate, s-au realizat 25 camine de vane noi si s-au inlocuit alte
17 camine de vane existente, s-au realizat 26 hidranti de incendiu subterani si 3
14

subtraversari in zona Penny Market, la intersectia str.M.Rosita cu b-dul Republicii si in
zona str.N.Arbanas ;
- s-a incheiat si realizat serviciile de audit ;
- s-au achizitionat si efectuat serviciilor de promovare si publicitate.

“ Extindere si modernizarea retelei de canalizare in
statiunea turistica Tg.Ocna, judetul Bacau “.Valoare totala a proiectului a fost
4.Proiectul

de 779.995,80 Euro, din care, 694.196,26 Euro reprezinta grantul de la Uniunea
Europeana iar 85.779,54 Euro reprezinta contributia beneficiarului local. Datorita
faptului ca valoarea cu care s-au contractat lucrarile si o parte din celelate achizitii a fost
sub nivelul prevazut in bugetul initial, au fost realizate economii, valoarea finala
certificata de auditor a fost de 406.031 Euro din care, 44.663 a fost contributia
beneficiarului local.
Lucrarile de executie si activitatile prevazute in proiect au fost terminate la
sfarsitul lunii noiembrie 2010 fiind realizate urmatoarele :
- achizitia serviciilor de evaluare specifica – s-au intocmit 11 rapoarte de evaluare
trimestriala si 3 rapoarte de evaluare intermediara;
- s-au achizionat si realizat serviciile de publicitate si promovare, instruire, audit ;
- s-a inlocuit conducta de canalizare pe o lungime de 3.099 l si s-a extins cu 575 ml pe
str.Daniela Caurea si Maior Rosita , s-a achizitionat si montat o statie de pompe, s-au
realizat 89 camine de vizitare din care 2 buc pentru suntraversarile de pe str.C.Negri
si b-dul Republicii
5.Proiectul “ Dezvoltarea si modernizarea zonei de agrement Parc
Magura Tg.Ocna “ a fost finalizat, la 21 noiembrie 2008 iar in cursul anului 2010
au fost receptionate lucrarile la reteaua de alimentare cu gaze naturale.
In anul 2010 Pentru Parcul Magura au fost achizitionate echipamente specifice
pentru locurile de joaca pentru copii ; s-a continuat activitatea de dotare cu mobilier
urban , plantarea de arbori, arbusti, iarba si flori.
Centrul Balnear Parc Magura a fost inchiriat , cu aprobarea Consiliului local ,
pentru o periopada de 5 ani unei societati specializate care urmeaza , in perioada
urmatoare, sa doteze spatiile cu aparatura medicala specializata.
6.Bloc ANL, F13 , str.Victoriei nr.38 – 42, cu 36 unitati de locuit, din care 16
garsoniere si 20 apartamente cu 2 camere.Pana la sfarsitul anului 2010 au fost
executate lucrarile de structura de rezistenta pana la nivelul etajului 3.
Ordinul de incepere a lucrarilor s-a dat la 17.11.2008. In perioadele 22.12.200816.03.2009, 16.12.2009-01.03.2010 si 01.12.2010-15.03.2011 lucrarile au fost
suspendate datorita timpului nefavorabil. Datorita situatiei financiare a s.c. ECCOR
s.r.l. Bacau s-a incheiat contractul de cesiune nr. 8055 din 30.09.2010 prin care
societatea cesioneaza restul lucrarilor de executat catre s.c. Alconep s.r.l. Tg. Ocna , cu
aprobarea prealabila primita de la A.N.L. Bucuresti.
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7.Proiectul “ Construire pod peste raul Trotus, cartier Pacuri, orasul
Tg.Ocna, judetul Bacau “ a avut termen de finalizare in 2010 dar datorita lipsei de
fonduri pentru achitarea lucrarilor si aparitiei unor lucrari suplimentare, termenul a fost
decalat pentru luna iunie 2011.
8.Proiectul “ Promovarea potentialului turistic al orasului Tg.Ocna,
judetul Bacau “ a fost intocmit si depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului in vederea evaluarii si aprobarii finantarii prin Programul Operational
Regional, axa prioritara 5, domeniul major de interventie 5.3.
Sprijinul acordat de Administratia publica locala s-a concretizat si prin
consultanta de specialitate in probleme de urbanism. Serviciul urbanism si amenajarea
teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului a eliberat certificate de
urbanism si autorizatii de construire/desfiintare locuinte, reparatii, bransamente, dupa
cum urmeaza:
 125 certificate de urbanism ( mai multe cu 12 fata de anul 2009);
 85 autorizatii de construire/desfiintare – 72 autorizatii de construire si 13
autorizatii de desfiintare (cu 2 mai multe fata de anul 2009 ) din care:
- 29 pentru construire locuinta;
- 2 extindere locuinta;
- 4 construire anexe gospodaresti;
- 2 modernizari constructii industriale;
- 2 amenajari terase si spatii comerciale;
- 1 amenajare strand Salina
- 3 sarpante blocuri;
- 13 demolari ;
- 28 altele ( bransamente, podet, deviere cablu fibra optica, etc.);
- 13 demolari.
- 1 autorizatie eliberata pentru investitii ale Consiliului local si anume:
„Reabilitare si extindere retea canalizare in statiunea turistica Tg. Ocna”.
Activitatea Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului s-a concretizat si in
incheierea unor contracte noi sau a actelor aditionale de inchiriere si concesiune imobile
astfel: - 117 terenuri inchiriate pentru agricultura;
- 143 terenuri inchiriate ( curti+constructii, garaje);
8 spatii inchiriate cu destinatia cabinete medicale ;
- 12 spatii concesionate cu destinatia cabinete medicale;
- 44 concesionari terenuri;
6 vanzari apartamente chiriasilor.
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 2010 cu
cresterea animalelor si cultivarea terenurilor. In general s-a inregistrat o crestere a
efectivului de animale in anul 2010, comparativ cu anul 2009, astfel:
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Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANIMALE
Bovine adulte
porcine
ovine
caprine
cabaline
pasari
Familii albine

2010

2009

633
430
2031
1107
344
1100
387

699
290
1442
1200
342
1300
387

+/- fata de
2009
- 66
+140
+589
- 93
+2
- 2000
*

Suprafata agricola si neagricola a ramas aceeasi 4.740 ha si anume:
 2.679 ha suprafata agricola din care:
- arabil – 365 ha;
- pasuni – 1.362 ha;
- fanete – 910 ha;
- vii 40 ha;
- livezi 9 ha.

-

 2.061 ha suprafata neagricola din care :
paduri –
1.447 ha;
curti –
238 ha;
drumuri –
122 ha;
neproductiv – 98 ha;
alte terenuri – 156 ha.

Suprafata agricola pe culturi se prezinta astfel :
- porumb –
220 ha ;
- cartofi 48 ha ;
- legume 46 ha ;
- plante de nutret – 51 ha.
In anul 2010 s-a desfasurat la nivel national Recensamantul Agricol in baza
prevederilor Hotararii nr. 1370 din 19.11.2009 privind organizarea şi efectuarea
recensământului general agricol din România si a Legii 153 din 11.07.2008 privind
efectuarea recensamântului general agricol din Romania. La nivel local aceasta
activitate s-a desfasurat cu personal din cadrul Primariei orasului Tg. Ocna astfel : 1
coordonator, 3 recenzori sefi si 17 recenzori . Unitatea administrativ teritoriala a fost
impartita in 17 sectoare si 3 sectii . S-au completat un numar de 2.911 formulare pentru
persoane fizice si 23 formulare pentru unitatile cu personalitate juridica.
Principalii indicatori obtinuti la Recensamantul General Agricol 2010, la nivelul
localitatii Tg. Ocna se prezinta astfel :
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Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

CATEGORIA

INDICE NUMERIC

Suprafata agricola utilizata
Suprafata agricola neutilizata
Suprafata agricola totala (utilizata +
neutilizata)
Suprafata agricola a localitatii preluata din
cercetarea statistica a terenurilor
Diferenta +/-intre suprafata agricola a
localitatii obtinuta la Recensamant si cea
evidentiata in statistica
Efective de bovine
Efective de porcine

2.599,07 ha
69,53 ha
2.668,60 ha
2.675 ha
- 6,40 ha

702 capete
700 capete

In anul 2010 in evidenta Comisiei locale de fond funciar s-au aflat 260 dosare pentru
revendicarea suprafetei totale de 2.179 ha, din care 1.093,78 ha teren agricol. Comisia
locala a solutionat toate dosarele, astfel :
- 140 solicitari au fost respinse de Comisia locala ;
- 89 solicitari au fost inaintate Comisiei judetene de fond funciar ( 78 teren
agricol si 11 teren cu vegetatie forestiera insumand 215,91 ha) ;
- 9 solicitari nu au fost validate;
- 1 solicitare a fost validata pentru despagubiri ;
- 21 au ramas in evidenta Comisiei locale pentru a fi completate de catre petenti
Modul în care administraţia publică locală a acţionat pe linia gospodăririi
oraşului reiese din activitatea desfăşurată de Serviciul public de gospodarie comunala ,
ca serviciu subordonat Consiliului local pana la data de 15 august 2010. Incepand cu 16
august 2010 aceasta activitate a fost preluata de S.C. Compania de utilitati publice Tirgu
Ocna S.A. , infiintata prin reorganizarea Serviciului public de gospodarie comunala si
care 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 si este condusa de un administrator .
Pana la infiintarea noii societati, in perioada 01.01.2010 - 16.08.2010 activitatea
Serviciului public de gospodarie comunala s-a concretizat dupa cum urmeaza :
Secţia administrare domeniu public şi privat:
1. Lucrări de întreţinere străzi , clădiri, iluminat public:
- curăţarea, decolmatarea şi refacerea canalelor de colectare a apelor pluviale pe
Str.Gălean, Str. Viitorului, Str.Mosoare, Str.Ţărăncuţa, Str.Crizantemelor, Str.
A.Vlahuţă, Str.Măgura (canal drum Măgura pe o lungime de 2,7 km);
- lucrări de întreţinere şi reparaţii ale sistemului de semnalizare rutieră;
lucrări de refacere a marcajelor rutiere transversale (treceri de pietoni – 370 mp),
montarea şi refacerea indicatoarelor rutiere – 42 buc;
- refacerea mobilierului stradal şi schimbarea şipcilor la un număr de 52 bănci
stradale , vopsirea a 680 bănci stradale ;
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- lucrări de întreţinere a instalaţiilor sanitare a unităţilor de învăţământ de pe raza
localităţii ;
- lucrări de reparaţii şi întreţinere ale sistemului de iluminat public. In anul 2010
au fost inregistrate un numar de 192 sesizari de la cetateni care au fost solutionate prin
schimbarea lămpilor de iluminat public si lucrări în punctele de aprindere.
- executarea de lucrări de întreţinere şi supraveghere a instalaţiilor de la Piscina
Complexului Parc Măgura (pe perioada funcţionării) ;
- executarea de lucrări de balastare, nivelare şi scarificare manuală a străzilor
localităţii, reprezentând o suprafaţă de 100.900 mp;
Secţia spaţii verzi-parcuri ; salubritate :
1. Lucrări spaţii verzi :
- pregătit amestec pământ 35 mc
- revizuit /reparat 500 buc lădiţe pentru răsad
- revizuit spaţiile acoperite pentru răsad flori
- producere răsaduri flori (sezonul I şi II) –75 500 buc
- mobilizat sol pentru plantat – 7200 mp
- mobilizat sol şi pregătit pentru semănat gazon – 1750 mp
- udat – 37 500 mp
- prăşit şi plivit straturi flori – 7200 mp
- tăieri corecţie pomi – 172 buc
- tuns gard viu, tuns în forme arbuşti cu frunze persistente – 4750 mp
- cosit gazon – 50 000 mp
- plantat puieţi arbori – 272 buc
- dagajat teren de resturi vegetale – 7200 mp
2. Lucrări salubritate :
- salubrizat căi publice – 11 370 000 mp
- întreţinere salubritate alte zone – 3 600,000 mp
- colectat deşeuri containerizat şi transport cu autogunoiera cca 20 500 mc
- colectat deşeuri necontainerizat şi transport cu tractorul - 3 250 mc
- curăţat căi publice de zăpadă, împrăştiat material antiderapant – 48 000 mp.
Sectia apa-canal
executare camine pentru vane - 15 buc ;
modernizarea şi dotarea corespunzătoare a 3 staţii de clorinare;
curatat si modernizat paturi de uscare namol – 3 buc (990 mc);
intretinere si revizie retea de canalizare – 16,9 km ;
rezolvarea sesizarilor referitoare la avarii ale retelelor de apa si canalizare ;
 apă – 310 avarii cu înlocuire de conductă – 350 ml şi coliere 61 buc;
 canalizare – 328 desfundări pe reţeaua principală şi 421 desfundări
interioare ;
 izolat termic conducte apă la traversări – 370 ml ;
 revizuit şi reparat 61 buc vane de secţionare apă.
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S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. a functionat pana la data de
31.12.2010 cu un număr de 75 de salariații , număr care a fost redus la 36 salariați
urmare a preluării activității de apă – canal de către S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău.
Societatea este organizată conform organigramei după cum urmează:
- Secția de construcții , instalații, reparații străzi – 10 salariați,
- Secția Salubritate – Spații Verzi – 23 salariați,
- Personal TESA – 3 angajați.
Conform evidențelor contabile la data de 31.12.2010, structura și valoarea
producției se prezintă astfel:
- Prestări servicii apă – canal
- 280 025 lei RON
- Reziduri menajere
- 96 053 lei RON
- Reparații scări Parc Casa de Cultură - 1 682 lei
- Confecționat gabioane
- 10 876 lei
- Spații Verzi
- 3 062 lei
- Reparații pavaj Str. Sălciilor
- 1 006 lei
- Salubrizare străzi luna Noiembrie - 15 072 lei
- Salubrizare străzi luna Decembrie - 17 063 lei
TOTAL - 424 839 lei
În cadrul Secției de construcții au fost confecționate 2 000 buc dale
prefabricate din beton cu dimensiunea 8 x 48 x 48 cm și 550 buc borduri
prefabricate din beton cu dimensiunea 9 x 20 x 40 cm, care urmează să fie
montate sub formă de trotuare.
Situația financiar – contabilă se prezintă astfel :
- venituri totale = 424 831 lei RON
- cheltuieli totale = 419 382 lei
- profit brut
= 5 487 lei
- impozit pe profit = 2 364 lei
- profit net
= 3 123 lei
Serviciul administrativ intretinere infiintat din 16.08.2010 prin H.C.L. nr. 38 /
2010 – aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate
al primarului a functionat in anul 2010 cu 8 persoane din care un sef serviciu, un
administrator, 1 ingrijitor , 1 sofer si 5 muncitori calificati. Cu implicarea personalului
de specialitate din cadrul acestui serviciu s-au realizat lucrari de reparatii si igienizare la
toate unitatile de invatamant de pe raza administrativ teritoriala, astfel incat elevii
orasului sa poata invata in conditii corespunzatoare; lucrări de reparaţii şi întreţinere ale
sistemului de iluminat public ; executarea de lucrări de întreţinere şi supraveghere a
instalaţiilor de la Piscina Complexului Parc Măgura (pe perioada funcţionării) ;
refacerea mobilierului stradal ; lucrări de refacere si intretinerea zonelor de acces si de
joaca din parcurile orasului ; asigurarea iluminatului ornamental in perioada sarbatorilor
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de iarna, realizarea de lucrări de revizie, întreţinere şi supraveghere a acestora pe
perioada funcţionării pentru centrale termice aflate in administrarea Consiliului local.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor s-a
desfasurat respectand legislatia in vigoare, aceasta regasindu-se si in Planificarile
trimestriale. In cursul anului 2010 lucratorii serviciului 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 2009
2009
2010
1
-carti de identitate
1.708
2.258
+ 550
-cãrti de alegator
1.293
1.848
+ 555
-carti
de
identitate
158
115
- 43
provizorii
-schimbari de domiciliu
450
426
- 24
-vize de resedinta
130
194
+ 64
-persoane verificate in
334
752
+ 418
evidente
-actiuni
si
controale
12
12
*
efectuate
-controale in unitati de
6
6
*
ocrotire
 Pe linie de stare civila s-au inregistrat :
ANUL
Nr.crt.
ACTIVITATE
2009
1
-casatorii inregistrate
76
2
-decese inregistrate
111
3
-mentiuni de divort
33
4
-livrete de familie eliberate
87
5
-certificate de stare civila
663
eliberate
6
-nasteri inregistrate
12
7
-transcrieri certificate de
14
stare civila din strainatate
8
-rectificari acte de stare
21
civila
9
-mentiuni
operate
pe
1.246
marginea actelor de stare
civila

2010
77
125
38
101
648

+/- Fata de
anul 2009
+1
+ 14
+5
+ 14
- 15

9
10

-3
-4

21

*

1.257

+11
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Doua domenii importante care definesc starea economica si sociala a unei
localitati sunt invatamantul si sanatatea.
In anul scolar 2010 – 2011 unitatile de invatamant din orasul nostru au fost
cuprinse intr-o structura modificata fata de anii precedenti. Prin comasare , Scolile cu
clasele I-VIII nr. 3 si 4 (Tisesti) au fost arondate la Scoala nr. 2 , iar Scolile cu clasele IVIII din Cartierele Poieni si Valcele , la Scoala nr. 1 . Astfel, structura unitatilor de
invatamant la nivelul orasului s-a prezentat, pentru anul scolar 2010-2011, astfel:
- Colegiul National « Costache Negri » ;
- Grupul scolar ;
- 2 scoli cu clasele I-VIII:
 Scoala Generala nr. 1 (+ structurile : Scolile Poieni si Valcele);
 Scoala Generala nr. 2 ( + structurile: Scolile nr. 3 si nr.4)
- 1 Gradinita cu program prelungit – Piticot 1 si 2
- 1 Gradinita cu program normal.
Numarul total al elevilor inscrisi in anul scolar 2009-2010 a fost de:
- 390 copii in invatamantul prescolar (-98 prescolari fata de anul 2009-2010)
- 1.133 in invatamantul gimnazial (- 18 elevi fata de anul scolar 2009-2010),
- 1.062 in invatamantul liceal (- 21 elevi fata de anul scolar 2009-2010) .
In cadrul unitatilor de invatamant din orasul nostru si-au desfasurat activitatea
un numar de 132 cadre didactice titularizate si 54 suplinitori.
Structura invatamantului in anul scolar 2009-2010 se prezinta detaliat in
macheta urmatoare :
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GRADINITA
PITICOT
1 si 2
TOTAL
CADRE
DIDACTICE
Nr. cadre
didactice
titularizate
Nr. suplinitori

GRADINITA
Floarea de colt

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

SCOALA NR.2

+ Sc. Tisesti

GRUP
SCOLAR

COLEGIUL
NATIONAL
« C. NEGRI »

TOTAL

+ Sc. nr. 3

16

3

29

46

12

33

47

186

16

3

22

36

9

10

36

132

-

-

7

10

3

23

11

54

Necesar de cadre
didactice
specializate

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr. profesori
navetisti
TOTAL
PRESCOLARI
/ ELEVI
Elevi navetisti
Abandon scolar
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
Promovabilitate

2

-

8

4

2

-

14

30

222

70

501

476

159

342

720

2.490

30
-

-

107

-

-

283

394

814

3
9
4;
97,80%

2;
1;
-;
-

2
93,7%

13;
27;
41;
17.
83,33 %

2;
12;
4;
11
96 %

20
49
49
30
*

*

*

Scoala 2 –
100%;
Scoala 4 97.7%
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Administratia publica locala a sprijinit pe parcursul intregului an unitatile de
invatamant punand la dispozitia elevilor , la solicitarea cadrelor didactice mijloace de
transport pentru deplasarea la olimpiade si concursuri scolare.
Activitatea cadrelor didactice si a elevilor din scolile orasului Tg. Ocna se face
remarcata prin participarea la numeroase concursuri scolare nationale si internationale
si olimpiade unde au fost obtinute rezultate deosebite, dupa cum urmeaza :
 COLEGIUL NATIONAL « C. NEGRI »
1. Olimpiade scolare – faza judeteana:
- 1 premii I ( olimpiada de limba romana) ;
- 2 premii II ( olimpiada de geografie si religie) ;
- 8 premii III (olimpiadele de romana , matematica, istorie,religie si limba
franceza) ;
- 10 mentiuni (olimpiadele de romana, matematica, informatica, lb. engleza)
2. Concursuri scolare :
Concursuri internationale :
 « Sanatatea prin alimentatie »
- 2 premii I si 1 premiu II ;
 « Generatia celui de al treilea val »
- 1 premiu I si 2 mentiuni
 « WINNERS » - matematica
– 11 premii I si 14 mentiuni
 « WINNERS » - limba romana
– 2 premii III si 18 mentiuni
 « WINNERS » - geografie
– 1 premiu I , 1 premiu II, 5 premii III si 6 mentiuni
 « CANGURUL » - matematica
– 1 premiu II , 1 premiu III si 1 mentiune
 « CANGURUL lingvist» - limba engleza
– 1 premiu I , 3 premii II, 8 premii III si 5 mentiuni





Concursuri nationale :
« Stefan cel Mare »
- 3 premii I , 2 premii II, 4 premii III si 3 mentiuni
« Olimpicii cunoasterii »
- 8 premii I , 2 premii II
« Bucuria primaverii, bucuria invierii »
- 3 premii I si 3 premii II
« Sportul scolar – Cupa liceelor »
- 12 premii I , 2 premii II si 4 premii III

Concursuri judetene :
 Limba romana :
- 12 premii II
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- 23 premii III
- 25 mentiuni
Limba romana – « Mihail Andrei » :
- 3 premii I
- 2 premii II
- 1 premiu III
Limba engleza :
- 25 mentiuni
Aparare civila « Cu viata mea apar viata » :
- 4 premii II, 1 premiu III, 1 mentiune
Concursuri sportive :
- 6 premii I, 4 premii II si 6 premii III

Concursuri interjudetene :
 « Spoken english » :
- 3 premii I
- 5 premii III
- 2 mentiuni
 « Creatie religioasa » :
- 1 mentiune
 « Calatori prin traditie » :
- 1 premiu II
- 1 mentiune
- 2 mentiuni
 Concursuri sportive :
- 1 premiu I si 1 premiu III
 GRUP SCOLAR :
1. Concursuri judetene :
- Premiul II la concursul pe meserii– specializarea textile
-mentiune la olimpiada de istorie
2. Concursuri, faza pe scoala :
Locul I mecanica auto ;
Locul I textile ;
Locul I turism.
In cursul anului scolar 2009-2010 au fost organizate numeroase activitati
extracurriculare cum ar fi : Balul bobocilor , Miss Craciunita, Ziua mondiala a
Pamantului, Ziua mondiala a tolerantei, Ziua alimentatiei publice, excursii cu tema: “Sa
ne cunoastem istoricul zonei”, concursuri cu teme literare (Eminescu Luceafarul poeziei
romanesti, Unirea-eveniment istoric,8 Martie – prilej de recunostinta fata de cele care
ne-au dat viata) . Precizam ca astfel de evenimente au fost organizate de toate unitatile
de invatamant.
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 SCOALA NR. 1 :
1. Concursuri internationale :
- « Munca si creatie »: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III si o mentiune ;
- « Odata ca niciodata » 1 premiu I
2. Concursuri nationale :
- « Copiii ocrotesc natura » concurs de creatie plastica :3 premii I, 2
premii II, 4 premii III si 1 mentiune
- « Media Kinder » 4 premii I ;
- « Euro Junior » - 2 mentiuni ;
-« Micul matematician » 3 premii I si 1 premiu II
Concursuri interjudetene :
- 2 Premii I la Concursul « Curcubeul primaverii » ;
Concursuri judetene :
- 1 Premiu III si 1 mentiune la Concursul « Curcubeul primaverii » ;
- 2 mentiuni la Concursul « Euro junior » ;
- locul II pe judet obtinut de echipa de fotbal.

-

-

-

 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 :
Concursuri judetene :
Limba romana : 2 premii III, 4 mentiuni ;
Matematica : 2 mentiuni ;
Educatie tehnologica 1 premiu I si 1 premiu II ;
Olimpiada sportului scolar : 5 premii I -tetratlon, locul III - handbal fete,
locul V – cros baieti, locul III – sah si locul V si VII tenis de masa ;
« Copiii ocrotesc natura »elevii din clasele mici, indrumati de doamnele
invatatoare au obtinut 3 premii I, 4 premii II si 3 mentiuni ;
« Un condei numit fair-play » - concurs de creatie literara : 1 premiu III si 3
mentiuni.
Concursuri scolare :
Concursul « Gymnasium » locul I cu trupa de dans modern, trupa de teatru,
formatia de dansuri populare ;
Concursul « Creativitate si ortografie » 2 premiul I si 2 mentiuni ;
Concursul « Confluente trotusene » 3 premii I si 1premiu III ;
Concursul « Evaluare sumativa » 2 diplome de excelenta si 2 diplome de
merit ;
Concursul de educatie civica 4 premii II ;
Concursul « Cangurul » 1 preliu I si I premiu II ;
Concursul « Media Kinder » 1 premiu I ;
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-

La concursurile scolare “Evaluare in educatie” , « Munca si creatie » si
« Creeaza-ti mediul » , « Smart », elevii Scolii nr. 2 si 3 au obtinut numeroase
premii , clasandu-se pe locuri fruntase la limba romana si matematica.

 GRADINITA « PITICOT » 1 si 2
Gradinita Piticot functioneaza in concordanta cu Programa activitatii
instructiv-educative , Planul de invatamant, Auxiliare curriculare, Ghidul de indrumare,
caiete de lucru, pentru fiecare grupa in parte. Activitatea personalului care deserveste
aceasta unitate de invatamant prescular s-a concretizat in organizarea si desfasurarea
activitatilor specifice acestei varste, programe de formare profesionala continua ,
derularea proiectelor : « Programul mondial – LE AF - Sa invatam despre padure si
Glasul Padurii », « Primavara Europeana » si « Sa citim despre mileniul III ».
Din punct de vedere al resurselor umane , incadrarea personalului s-a facut in
functie de normele legislative in vigoare. In cadrul Gradinitei “Piticot” functioneaza atat
cadre didactice titulare cat si suplinitori calificati. In toata acesta perioada, in urma
inspectiilor pentru obtinerea gradelor didactice, personalul didactic a obtinut
calificativul “foarte bine”. Activitatea personalului auxiliary cat si nedidactic se
desfasoara conform fisei postului , precum si cerintelor impuse de legislatia in vigoare
si regulamentul de ordine interioara.
Din punct de vedere al resurselor financiare si materiale conducerea acestei
unitati de invatamant a reusit sa valorizeze toate cele trei categorii de surse de
finantare : buget national, local si comitet de parinti. Salile de clasa au fost amenajate si
modernizate, s-a asigurat igienizarea si reparatiile curente.
Pentru dezvoltarea relatiilor comunitare Gradinita « Piticot » a incheiat
parteneriate cu Casa corpului didactic Bacau, Politia orasului Tg. Ocna , Jandarmerie,
Centrul de reeducare minori Tg. Ocna.
In anul scolar 2009-2010 prescolarii inscrisi pe diverse grupe de varsta au
participat la concursuri locale, nationale si internationale cum ar fi :
1.Concursul local « Saptamana mobilitatii europene » 16-22.09.2010 locul I – 5 copii ;
2.Concursul National « Piticot » - 18.11.2010 :
- locul II – 3 copii,
- mentiune – 2 copii,
- mentiune speciala – 1 copil.
3.Concursul National « Europrescolarul la joaca » - 23.11.2010 : -locul I – 20 copii ;
- locul II – 8 copii ;
- locul III – 2 copii.
4. Concursul international « Toamna inspira si daruieste» nov. 2010 :- locul I – 1 copil;
- locul II – 1 copil.
5. Concursul International « Smarty Junior » - 02.12.2010 : - locul I - 41 copii ;
- locul II – 12 copii;
- locul III – 4 copii.
Legea invatamantului 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
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cadre medicale specializate . Compartimentul asistenta medicala in unitatile de
invatamant de pe raza orasului, serviciu subordonat Consiliului local functioneaza cu 7
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 2010 au fost:
- controlul prin sondaj, a igienei individuale a prescolarilor si elevilor;
- depistarea, izolarea si declararea bolilor infectocontagioase aparute in randul
prescolarilor si elevilor;
- acordarea la nevoie a primului ajutor prescolarilor, elevilor ;
- efectuarea triajului epidemiologic dupa vacantele scolare sau ori de cate ori este
nevoie,
- acordarea de consultatii medicale la solicitarea elevilor din unitatile de
invatamant arondate, trimitandu-i dupa caz, pentru urmarire in continuare la medicul de
familie sau la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de
specialitate; prescrierea de medicamente elevilor care prezinta afectiuni acute si care nu
necesita internare in unitati spitalicesti, in conditiile legii.
- initierea actiunilor de prelucrare antiparazitara si antiinfectioasa pentru care se
solicita medicamente, materiale de dezinfectie
- initierea de actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in
sezonul epidemic si raportarea acestora la Directia de Sanatate Publica Bacau ;
-verificarea starii de sanatate a personalului blocului alimentar din cantinele din
gradinite si respectarea normelor igienico-sanitare ; vizarea meniurilor din cantinele
respective si efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectarii
unei alimentatii rationale.
- urmarirea modului de respectare a normelor de igiena in cadrul procesului
instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica) ;
- verificarea efectuarii examinarilor medicale periodice stabilite prin reglementari
ale legii de catre personalul didactic si administrativ din unitatile de invatamant.
- eliberarea pentru elevii cu probleme de sanatate a documentelor medicale de
scutire de prezenta la cursurile scolare ; de la orele de educatie fizica scolara sau diferite
acivitati practice ;
- vizarea si inregistrarea documentelor medicale eliberate de alte unitati sanitare
pentru motivarea absentelor de la gradinita si de la cursurile scolare,
-efectuarea de doua ori pe an (la inceputul anului si la sfarsitul anului de
invatamant) controlului periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea
acuitatii vizuale si auditive).
Pe langa alte activitati specifice asistentii medicali din unitatile de invatamant au
participat si au asigurat asistenta medicala la toate competitiile scolare organizate la
nivelul orasului Tg. Ocna in cele doua Sali de sport si in Parcul si Stadionul Magura,
precum si la meciurile locale ale echipei de fotbal a orasului.
Asistenta medicala umana a fost asigurata de 5 medici de familie, 3 medici
specialisti si 7 asistenti medicali care functioneaza in cadrul unei societati civile
medicale cu sediul in str. Slatineanu. Numarul consultatiilor acordate de medicii de
28

familie din cadrul acestei societati civile medicale (dr. Petrescu Gabriela, dr. Mazilu
Florica, dr. Blagan Elena, dr. Anutei Liliana) in anul 2010 a fost de 33.744.
In orasul Tg. Ocna, in anul 2010 au mai functionat :
- un serviciul de ambulanta;
- 3 laboratoare de analize medicale;
- 3 farmacii umane;
- 6 cabinete stomatologice;
- 2 cabinete individuale de psihologie;
- 1 cabinet individual de obstetrica ginecologie.
De asemenea Hotelul Magura dispune de o baza de tratament moderna de care,
in anul 2010, au beneficiat atat turistii veniti in statiune cat si cetatenii orasului care au
urmat tratamente de recuperare sau de tratare a diverselor afectiuni.
Asistenţa medicala veterinara este asigurata de 3 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 2010 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. Este cunoscut faptul ca
administratia locala a orasului Tg. Ocna recunoaste si sprijina rolul si locul bisericii in
comunitate, acordandu-i sprijin ori de cate ori este necesar.
In patrimoniul cultural actual al orasului sunt incluse 21 lacasuri de cult , toate
fiind monumente istorice. Dintre acestea amintim pe cele mai reprezentative: Biserica
„Raducanu”, Biserica Fostei Manastiri „Precista”, Biserica Domneasca din lemn
„Cuvioasa Parascheva” , Biserica „Sfintii Voievozi Mihail si Gavril”, Biserica De
Lemn „ Sfantul Gheorghe”- Tisesti, Biserica „Sfintii Imparati Constantin si Elena” ,
Biserica „Sfantul Neculai”, Biserica „ Sfintii Petru si Pavel” – Valcele, Biserica „
Sfanta Treime” – Gura Slanic ,Biserica „Schimbarea la Fata” – Poieni, Manastirea
„Magura Ocnei”, Manastirea Ciresoaia- „Sfantul Iftimie cel Mare”, Biserica RomanoCatolica „Schimbarea la fata a mantuitorului Isus Cristos”, Biserica „Sfanta Varvara”
– Salina, Biserica Armeneasca << Sfanta Nascatoare >> – aflata in conservare .
A devenit deja o traditie ca reprezentantii cultelor religioase (ortodoxe si catolice)
sa participe la evenimentele organizate de administratia locala pentru oficierea Tedeum-ului ( Ziua eroilor, Aniversarea celor 600 de ani de atestare documentara a
orasului, Ziua Vanatorului de Munte, Ziua Nationala a Romaniei), dar si la inceputul
fiecarui an scolar. De asemenea reprezentantii administratiei locale au fost prezenti de
fiecare data la evenimentele importante organizate si gazduite de reprezentantii
bisericilor din orasul Tg. Ocna. Alaturi de suportul moral pe care il ofera enoriasilor,
reprezentantii bisericilor din orasul Tg. Ocna au contribuit si la identificarea unor
situatii sociale deosebite, care au fost luate in evidentele serviciului de specialitate din
cadrul Primariei. Colaborarea dintre Primaria orasului Tg. Ocna si Biserica s-a
materializat si in anul 2010 prin aparitia publicatiei „Sarea pamantului” , care
gazduieste in paginile ei si articole interesante despre proiectele si realizarile
administratiei locale.
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In anul 2010 au fost finantate de la bugetul local diverse lucrari de reparatii
generale si renovare de care au beneficiat unele dintre bisericile din oras , dar si pentru
restaurare pictura la Biserica Raducanu .
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 2010 Biblioteca orasului Tg. Ocna a organizat sau a participat activ la
urmatoarele manifestari culturale :
15 ianuarie – Expozitie de carte cu ocazia aniversarii a 160 de ani de la
nasterea poetului Mihai Eminescu ;
24 ianuarie – Expozitie de carte istorica cu ocazia sarbatoririi Unirii
Principatelor Romane ;
12 februarie – vizita unui grup de prescolari de la gradinitele din oras in
cadrul proiectului « Prietenii mei - cartile de povesti » ;
15-20 februarie – Expozitie de carte cu ocazia implinirii a 170 de ani de la
nasterea lui Titu Maiorescu – academician, critic, eseist, filosof, pedagog,
politician;
21 martie – recital de poezie cu ocazia sarbatoririi Zilei Mondiale a Poeziei
sustinut de elevii Scolii nr. 4 – Tg. Ocna;
29 aprilie –instruire profesionala a bibliotecarilor organizata la Biblioteca
« C. Sturdza - Bacau », cu participarea a 80 de bibliotecari publici din
comune, orase si municipii si lansari de carte;
10 iunie – intalnire in incinta bibliotecii cu elevii Scolii nr. 2 sub indrumarea
prof. Puiu Iulian , cu tema « Ce carti ne propuneti sa citim in vacanta ? »
10 iunie –participare la lansarea volumelor autorului Ioan Chertie , fost
subofiter de penitenciare ;
15 iunie – Comemorare – 121 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu
expozitie de carte in sala de lectura a bibliotecii ;
19 august – participare la « 600 de ani de atestare documentara a orasului Tg.
Ocna ».
In anul 2010 au avut loc numeroase instruiri profesionale si cursuri de pregatire
organizate de Biblioteca « C Sturdza » din Bacau. Astfel prin Programul Biblionet s-au
pus in functiune echipamentele specifice acestei activitati , lucru care a necesitat
participarea la cele doua sesiuni ale programul de instruire ( 21.09 si 30.11) - noile
tipizate , registrul de miscare a fondurilor de carte, internet public, etc
Activitatea bibliotecii s-a materializat si prin : inventarierea unui numar de 444
carti noi, intocmirea rapoartelor statistice solicitate de Biblioteca judeteana, etc.
In anul 2010 au fost inscrisi un numar total de 1898 cititori si au fost inregistrate
un numar de 10.430 imprumuturi volume.
Casa de cultura impreuna cu Muzeul de istorie au desfasurat activitati cultural
artistice, educative, de informare si de divertisment avand un rol important in educarea
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si formarea tinerilor din orasul Tg. Ocna. In anul 2010 au fost sustinute urmatoarele
activitati:
15 ianuarie – Spectacol dedicat aniversarii a 160 de ani de la nasterea
poetului Mihai Eminescu ;
24 ianuarie –Simpozion dedicat Unirii Principatelor romane ;
8 martie – Spectacol dedicat « Zilei mamei » ;
9 mai – Spectacol dedicat « Zilei Europei » ;
13 mai – Ziua eroilor – Recital de poezie « Se duc veteranii » ;
1 iunie – Spectacol dedicat « Zilei copilului » cu participarea scolilor si
gradinitelor din raza administrativ teritoriala ;
15 iunie Spectacole de sfarsit de an scolar;
10 septembrie – lansare de carte: « In lupta dreapta cu zimbrul» -autor Ilie
Savescu;
1 octombrie – Ziua Internaţionala a vârstnicului
10 octombrie – lansare de carte «File de cronica.Din istoria localitatii Tg.
Ocna »– autor prof. Stefan Pelin;
3 noiembrie – Sarbatorirea Zilei Vanatorilor de munte – editia a V-a
1 Decembrie – Spectacol dedicat Zilei Nationale a Romaniei”;
24 decembrie Spectacol de Mos Craciun;
31 decembrie – participare la Festivalul traditii si obiceiuri de iarna – Editia a
V-a
Pentru a realiza un tablou complet al activitatilor culturale desfasurate in anul
2010 evidentiem si manifestarile organizate de Primaria orasului cu colaborarea
Consiliului local :
Ziua Eroilor ( 13 mai );
In perioada 19-22 august 2010 am aniversat ” 600 ani de atestare
documentarã ” si 300 de ani de existenta urbana a orasului . Cu acest prilej
au fost organizate manifestari care au fost deschise cu intonarea Imnului de
stat si defilarea Garzii de onoare. La manifestari au participat invitati de
seama din diverse domenii de activitate: istorie, cultura, arta, reprezentantii
principalelor autoritati publice, institutii si societati: Institutia Prefectului,
Consiliul judetean , Asociatia “Cultul eroilor”, Asociatia “Veteranilor de
razboi”, Jandarmeria, Inspectoratul de Politie , Ministerului Apararii
Nationale; senatori, deputati, consilieri judeteni si locali , preoti, unitatile de
invatamant si altii, carora li s-au acordat medalii aniversare – emise cu
sprijinul Monetariei Statului si diplome jubiliare. De asemenea, a fost
invitata si cea mai in varsta persoana din orasul nostru – d-na Aglaia Ciobanu
, la varsta de 100 ani. Au avut loc simpozioane si lansari de carte, care alaturi
de spectacolul oferit de artisti de prestigiu au atras un numar mare de
participanti. Pe tot parcursul acestor zile a fost intonat Imnul orasului care a
subliniat inca o data radacinile adanc infipte in istorie a orasului nostru.
Ziua Vanatorului de munte (3 noiembrie) cu participarea Batalionului
Vânãtori de munte „Ciresoaia” Sfântul Gheorghe ;
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Ziua Nationala a Romaniei (1 decembrie);
31 decembrie – Spectacol si foc de artificii.

În anul 2010, în zona de competenţă a Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă au avut loc evenimente după cum urmează:
în luna ianuarie – 5 incendii la gospodăriile cetăţenilor, un incendiu în
comuna Tîrgu-Trotuş, sat Viişoara;
în luna februarie - un incendiu în comuna Tîrgu-Trotuş;
în luna martie – 2 incendii de vegetaţie uscată;
în luna aprilie – 2 incendii la gospodăriile cetăţenilor, un incendiu
vegetaţie uscată, o explozie de locuinţă, un incendiu de vegetaţie uscată;
în luna mai – un incendiu la o magazie, un incendiu autoturism, un
incendiu în comuna Pârgăreşti, sat Satu-Nou;
în luna iunie – un incendiu de vegetaţie uscată, un incendiu de
apartament, un incendiu în comuna Tîrgu-Trotuş, evacuarea apă din
curţile oamenilor de pe str. Tăbăcari, o intervenţie la accident rutier;
în luna iulie – evacuare apă curţile oamenilor str. Viişoara;
în luna august – un incendiu la apartament, un incendiu la fosta groapă de
gunoi;
în luna septembrie nu s-au semnalat evenimente ;
în luna octombrie – 2 incendii la gospodăriile cetăţenilor, un incendiu la
autoturism;
în luna noiembrie - un incendiu de vegetaţie uscată, un incendiu în
comuna Dofteana;
în luna decembrie - un incendiu în comuna Tîrgu-Trotuş, un incendiu la
gospodăriile cetăţenilor
Ca şi în anul 2009, în anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a
participat la acţiuni de curăţare a podeţelor, canalizărilor şi a fântânilor.
De asemenea în anul 2010 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a
executat 3 exerciţii de alarmare/evacuare la instituţii de învăţământ, un exerciţiu de
intervenţie în caz incendiu la Spitalul Penitenciar Tg.Ocna, un exerciţiu de intervenţie
în caz incendiu la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare.
Tot în anul 2010, data de 21.04, s-a desfăşurat concursul cu tematică de protecţie
civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa, faza pe localitate,unde locul I la ciclul gimnazial a fost
ocupat de echipajul Şcolii nr 2 Tg.Ocna, iar la ciclul liceal de echipajul Colegiului
Naţional „C.Negri” iar în data de 06.05., concursul şcolar cu tematică de prevenire şi
stingere a incendiilor „Prietenii pompierilor”, unde locul I a fost ocupat de echipajul
Şcolii nr 1 Tg.Ocna .
De amintit este faptul că la faza judeţeană a concursului şcolar cu tematică de
prevenire şi stingere a incendiilor „Prietenii pompierilor” organizat în data de
28.05.2010 în oraşul Tîrgu-Ocna, locul I a fost ocupat de echipajul Şcolii nr.1 Tg.Ocna.
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Pe linia mentinerii ordinii si sigurantei publice la nivelul orasului Tg. Ocna se
inscrie activitatea institutiilor apartinand Inspectoratului judetean de politie si
Inspectoratului judetean de jandarmi.
POLIŢIA STAŢIUNII TG.OCNA isi desfasoara activitatea in baza Legii
218/2002 si este subunitate specializata din structura Inspectoratului de Politie Judeţean
Bacau , care pe raza de competenta a staţiunii Tg.Ocna , exercita atributiuni privind
apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor , a avutului public si
privat , prevenirea si descoperirea faptelor antisociale , asigurarea ordinii si linistii
publice .
In acest context Politia staţiunii 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 2010, Poliţia staţiunii Tg.Ocna a fost sesizată de către cetăţenii
localităţii cu privire la săvârşirea unui număr de 245 de infracţiuni din care 145 au fost
de natură judiciară , 2 de natură economică şi 98 de altă natură.
Infr.economice

2
TOTAL INFRACŢIUNI

?*?=
245

Infr.judiciare

Alte infracţiuni

145

98

STRUCTURA SITUATIEI OPERATIVE
Infractionalitatea sesizata in anul 2010 a avut un trend descendent fata de anul
2009 scazand cu 5%, iar din aceasta, infractionalitatea in care autorii au fost
necunoscuti a inregistrat o scadere de 1%.
La nivel de structura a infractiunilor sesizate, ponderea cea mai mare au avut-o
infractiunile judiciare, iar in cazul acestora infractiunile de furt, astfel ca din 245
infractiuni sesizate in anul 2010, un numar de 73 au fost furturi. Din cele 73 infractiuni
de furt: 20 furturi din locuinte (+8);
7 din societati comerciale (+1);
2 din auto (-7);
0 de animale (-1);
44 alte furturi;
La nivelul infractionalitatii cu autori necunoscuti, am inregistrat o scadere de 1%
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la infractionalitatea sesizata, respectiv de la 40 infractiuni cu autori necunoscuti sesizate
in anul 2009, la 38 de infractiuni cu autori necunoscuti sesizate in anul 2010. In cazul
infractiunilor cu autori necunoscuti o crestere s-a inregistrat la furtul din auto. Cele mai
multe infractiuni judiciare s-au comis in zona centrala, respectiv in incintele blocurilor
A-B, C-D unde locuiesc persoane cu antecedente penale precum si in zona cartierelor
Tisesti si Gura Slanic, tot aici , din analiza situatiei operative inregistrate , a rezultat
faptul ca intr-un procent de 15 % 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, carentele in educatie.
In ceea ce priveste infractiunile stradale sesizate in anul 2010 s-au inregistrat un
numar de 12 infractiuni cu +2 fata de anul 2009, cand s-au inregistrat 10 infractiuni
stradale. Din acestea toate au fost furturi ( 7 furturi auto, 2 furturi din S.C. si 3 din auto)
In ceea ce priveste evolutia criminalitatii judiciare grave , la nivelul subunitatii sa pus un accent primordial pe prevenirea unor astfel de fapte , si acest lucru a dat si
rezultate , sens in care pe parcursul anului 2010, datorita activitatilor preventive
desfasurate , nu ne-am inregistrat cu noci o astfel de infractiune (omor, loviri cauzatoare
de moarte, pruncucidere, talharie).
In ceea ce priveste evolutia infractiunilor cu autori necunoscuti , va informam ca
la nivelul Politiei Statiunii Tg. Ocna au fost inregistrate in anul 2010 un numar de 38
infractiunilor cu autori necunoscuti sesizate, iar prin activitatile operative desfasurate sa reusit solutionarea unui numar de 40 de dosare penale cu autori necunoscuti atat din
cele inregistrate, cat si din cele aflate in lucru la inceputul anului , semnificative fiind
activitatile specifice in care au fost identificati autorii celor 7 furturi de auto de pe raza
de competenta , in persoana a doi elevi de la Grupul Scolar Tg. Ocna, precum si a unui
numar de 13 furturi din locuinte situate in Cartierele Tisesti, in persoana unui tinar din
acelasi cartier , care avea antecedente penale , fiind retinut si arestat ulterior.
Activitatile preventive si de impunere a legii au fost desfasurate de cadrele
subunitatii si a constat in organizarea si desfasurarea unui numar de:
- 29 actiuni cu efective largite (politie, jandarmi, ISU si alti specialisti – A.R.R.,
R.A.R., I.T.M., Administratia financiara);
- 18 actiuni numai cu forte de politie;
125 controale pe diferite domenii in mediile si locurile in care s-au savarsit
infractiuni.
Cu ocazia acestor actiuni au fost descoperiti in flagrant un numar de 23 de infractori ce
au savarsit 23 de infractiuni , atat judiciare, cat si de alta natura , aplicarea unui numar
de 1.398 de contraventii la majoritatea actelor normative din competenta, confiscarea de
bunuri in valoare de 12.590 lei, 2.4 m.c. material lemnos, o arma cu aer comprimat ,
588 pachete de tigari si 136 plicuri cu produse etnobotanice.
Activitatea de asigurare a ordinii si linistii publice in sistem integrat desfasutarata
de cadrele subunitatii a constat in :
1952 de patrulari pe raza statiunii din care 1.236 cu patrule mixte
(politie-jandarmi) si 438 patrule independente de politie , in urma carora
au fost prinsi in flagrant un numar de 5 infractori si au fost aplicate 368
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sanctiuni contraventionale de catre politistii din cadrul Compartimentului
de siguranta publica.
La nivelul sanctiunilor contraventionale aplicate la Legea nr. 61/1991, cele mai
multe sanctiuni au fost aplicate pentru adresarea de cuvinte si expresii jignitoare comise
in locurile publice , atat in zona centrala a orasului cat si in cartierele limitrofe. O
pondere importanta din sanctiunile la Legea nr. 61/1991 au avut-o si acele sanctiuni
aplicate pentru provocarea de scandal in locurile publice
La nivelul activitatilor desfasurate pe linia prevenirii si combaterii
evenimentelor rutiere activitatile preventive desfăşurate au condus la scăderea
accidentelor de circulaţie înregistrate , îndeosebi cele grave.
În acest context, în anul 2010, pe raza de competenta s-au produs 4 accidente
grave din care au rezultat 4 raniti grav, fata de 5 accidente grave cu 2 morti si 3 raniti
înregistrate în 2009 si 5 accidente usoare , fata de 6 asemenea accidente in anul 2009.
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 Tg. 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 subunitatea de Jandarmi Tg. Ocna este structura specializata a
statului care actioneaza in interesul persoanei , a comunitatii , a institutiilor statului ,
exclusiv pe baza si in executarea legii , avand ca principii respectarea drepturilor si
libertatilor cetatenesti, legalitatii, confidentialitatii , echidistantei, proportionalitatii ,
transparentei , responsabilitatii in exercitarea actului de respectare a normelor de
convietuire sociala.
In cursul anului 2010 Postul de Jandarmi Tg. Ocna , in conformitate cu
Dispozitia Secretarului de stat , al Departamentului de ordine si siguranta publica a
M.A.I. , nr. I /203 din 26.02.2009 a desfasurat activitati de mentinere a ordinii si linistii
publice in sistem integrat , cu efective din cadrul Politiei Tg. Ocna prin patrule mixte
de ordine si siguranta publica. . In acest sens au fost executate un numar de 1278
patrule mixte cand au fost aplicate de catre jandarmi un numar de 93 sanctiuni
contraventionale in valoare de 19.600 lei, conform Legii 61/1991. De asemenea
efectivele de jandarmi au mentinut ordinea si linistea publica prin patrule independente
in zonele de interes operativ printr-un numar de 329 patrule planificate in functie de
evolutia situatiei operative unde au fost aplicate un numar de 40 sanctiuni
contraventionale in valoare de 8.100 lei , conform competentelor. Totodata efectivele
subunitatii , pe parcursul anului 2010 au desfasurat activitati de asigurare a ordinii
publice cu ocazia diferitelor manifestari culturale , religioase 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. E35

ON Moldova, executori judecatoresti , Judecatoria Moinesti, Onesti si Tribunalul
Bacau, s.a.
Pe tot parcursul anului 2010 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.
In concluzie apreciem ca starea economico - sociala a orasului Tg. Ocna
inregistreaza un curs ascendent, în ceea ce priveşte depasirea problemelor majore cu
care se confrunta orasul, administratia publica locala avand experienta si resursele
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. De asemenea consideram ca datele
prezentate în raport pot oferi cetătenilor orasului o imagine generala asupra activitătii
noastre în anul care a trecut, asupra modului si eficientei rezolvării problemelor
comunitătii locale.

PRIMARUL ORASULUI TG. OCNA
Ec. Floarea IVANOF
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