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RAPORT
privind starea economicã ºi socialã a oraºului Tg.Ocna pe anul 2008
Administraþia publica localã ºi-a desfãºurat activitatea în anul 2008 sub incidenþa Legii nr.
215/2001 – a administraþiei publice locale , a actelor normative emise de Guvern ºi
Parlamentul României , care au stabilit atribuþii concrete , având ca finalitate satisfacerea
nevoilor cetãþenilor oraºului prin oferirea unor servicii de calitate , eficienþã maximã ºi în
condiþii de realã transparenþã.
Anul 2008 a fost marcat de evenimente politice deosebite: alegerile locale din luna iunie si
alegerile parlamentare din luna noiembrie.
In urma alegerilor locale din luna iunie 2008 structura Consiliului local al oraºului Tg. Ocna sa schimbat , având urmãtoarea componenþã:
- 4 consilieri PD-L ;
- 6 consilieri PSD;
- 3 consilieri PNL;
- 4 consilieri PC;
În funcþia de Primar al oraºului Tg. Ocna a fost validata d-na Floarea Ivanof ,
iar în funcþia de Viceprimar a fost ales d-l Nuþu Costache.
Fiind primul Raport privind starea economicã ºi socialã a oraºului Tg. Ocna prezentat in acest
nou mandat, în continuare facem referire la caracteristicile generale ale localitãþii .
Oraºul Tg. Ocna este atestat documentar de ºase secole. Pentru mult timp acestã localitate a
fost una dintre cele mai importante de pe valea Trotuºului.
În anul 1894 oraºului Tg.Ocna i se atribuie statutul de staþiune balneoclimatericã. Dupa 108
ani , prin Hotararea Guvernului nr. 1122/10 octombrie 2002, Tg. Ocna este atestatã ca
staþiune turisticã de interes naþional, în aceastã zonã existând importante resurse turistice
naturale, cum ar fi : apele minerale, salina, condiþiile climaterice favorabile, frumuseþea ºi
varietatea peisajului , care împreunã cu patrimoniul cultural (monumente istorice de cult,
monumente de arhitecturã, monumente comemorative) formeazã un cadru optim pentru
dezvoltarea localitãþii Tg. Ocna.
LOCALIZAREA LOCALITÃÞII:
Orasul Tg.Ocna, avand coordonatele geografice de 26037’ longitudine esticã ºi 46017’
latitudine nordicã , este situat in partea central - vesticã a Moldovei , pe cursul mijlociu al
râului Trotuº la o altitudine de 263 m. Este adãpostit într-un golf depresionar , o adevaratã «
potcoavã a dealurilor », strajuit din trei pãrþi de prelungirile Munþilor Trotuºului ºi dealurile
subcarpatice.
Din punct de vedere administrativ oraºul este situat în judeþul Bacãu, fiind constituit din
localitatea principala - Tg. Ocna si douã localitãþi componente: Poieni si Valcele. Se
invecineaza cu: orasul Slanic-Moldova (SV) si comunele Dofteana (V), Barsanesti (N), Tg.
Trotus (E),Pargaresti (S-E) si Oituz (S).
Suprafaþa teritoriului administrativ a oraºului Tg-Ocna este de 4.890 ha (ca teritoriu este
printre cele mai mici oraºe din judeþ), din care:
- INTRAVILAN: 704 ha
- EXTRAVILAN: 4.186 ha

POPULATIA
Populaþia oraºului Tg. Ocna la recensãmântul din 2002 era de 13.597 locuitori din care 6.369
de sex masculin, reprezentand 46,85% si 7.228 de sex feminin, reprezentand 53,15%.
CADRUL NATURAL
Pitorescul cadrului natural in care este asezat orasul este dat de dealurile acoperite cu paduri,
vii si livezi, de rauri ce conflueaza aici, de defileul Trotusului, de la Ciresoaia, de prelungirile
muntoase ale Nemirei sau ale Culmii Berzuntului. Relieful montan este alcatuit din munti
scunzi care nu ating 1.000 m inaltime (Cosna, Ciresoaia, Magura).
Raul Trotus traverseaza orasul pe o distanta de 7 km. de la V la E. Dupa iesirea din defileul de
la Ciresoaia, unde valea este ingustata si adanca, Trotusul primeste ca afluenti raul Slanic si
paraul Valcica. Lacurile sunt reduse ca numar si dimensiune. Pe dealurile subcarpatice, la
Stupina si Fetele Targului , se gasesc mici lacuri formate pe colinele de sare si pe masivele de
gips. Pe Muntele Magura , in incinta Manastirii
“ Magura Ocnei” , exista un mic lac de acumulare , care dateaza de la inceputul sec. al XIXlea si care a servit schitului drept iaz.
Mai recent, in 1986, in marginea de E a parcului Magura, s-a format prin sufoziune un lac,
cunoscut sub numele de “Lacul fara fund” sau “Groapa lui Burlacu”.
CLIMA
Orasul Tg. Ocna are un climat subalpin, de adapost, moderat, favorabil vietii, care este
recomandat in tratarea afectiunilor respiratorii. Temperatura medie anuala este de 9.30C, cu
variatii.
PATRIMONIUL CULTURAL
Monumentele istorice ale orasului sunt adevarate documente in piatra, marturii ale unei istorii
multiseculare foarte zbuciumate. In patrimoniul istoric si cultural al orasului exista 2 manastiri
(Manastirea Magura si Manastirea Ciresoaia, 19 biserici (15 ortodoxe, 3 catolice si una
armeneasca), 3 capele. Dintre acestea 8 sunt declarate monumente istorice ( Buna Vestire
(Raducanu), Cuvioasa Parascheva, Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Precista, Sf. Treime, Sfintii
Voievozi si Sf. Ioan Botezatorul) , 7 monumente comemorative (Monumentul Eroilor din
Razboiul de Independenta, Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial de pe Muntele
Magura. Cimitirul cu tunuri-Biserica Sf. Nicolae, Prima sonda de foraj mecanic din Romania,
Bustul lui Costache Negri, etc) si 6 cladiri cu valoare arhitectonica si istorica (Anexa
Colegiului National “C. Negri”, Palatul Administrativ, Gara mare si Halta Saline,etc).
Mina Salina , un alt punct de atractie pentru vizitatorii orasului , este atestata documentar de
un hrisov domnesc din anul 1380 . In prezent la orizontul 9 este amenajat si functioneaza
Sanatoriul pentru tratamentul ambulatoriu al asmaticilor, ”Muzeul sarii” si Biserica “Sf.
Varvara”- sapata in sare.
Viata culturala a orasului este imbogatita de o Casa de cultura care are o capacitate de 280 de
locuri, o Biblioteca oraseneasca care are in dotare aprox. 64.000 de volume si Muzeul de
istorie.
Administraþia publica localã este reprezentatã de cele douã autoritãþi: Consiliul local – ca
autoritate deliberativã ºi Instituþia Primarului – ca autoritate executiva, care împreunã cu
serviciile subordinate desfãºoarã activitãþi în slujba comunitãþii locale. În acest sens prezentul
raport urmãreºte implicarea autoritãþii administraþiei publice locale în activitatea economicã
ºi socialã a oraºului în anul 2008.
Consiliul Local al oraºului Tg. Ocna ºi-a desfãºurat activitatea în anul 2008, în ºedinþe
ordinare ºi extraordinare, precum ºi în ºedinþe ale comisiilor de specialitate, organizate pe
principalele domenii de activitate : administratie publicã, buget finanþe, urbanism ºi
amenajarea teritoriului. Consiliul Local al oraºului Tg. Ocna s-a întrunit în anul 2008 în 12
ºedinþe de plen, 11 ºedinþe ordinare ºi 1 ºedinþã extraordinarã, în cadrul cãrora au fost

adoptate un numãr de 64 de hotãrâri ( 24 au fost aprobate in perioada ianuarie - aprilie ºi 40 au
fost aprobate in perioada iunie-decembrie), înregistrându-se o scãdere faþã de anul 2007 cand
s-au înregistrat un numar de 98 de hotarari. Acestea au vizat in principal :
- aprobarea organigramei , statelor de functii ale aparatului propriu , ale activitatilor
autofinantate si serviciilor publice subordonate Consiliului local al orasului Tg. Ocna ;
- aprobarea bugetului local ;
- rectificari de buget ;
- infiintarea serviciului de ecarisaj ;
- completarea domeniului privat al localitatii ;
- desemnarea presedintilor de sedinte ;
- aprobarea costurilor anuale pentru persoana si copilul cu handicap ;
- participarea ca membru fondator la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara
Bacau – A.D.I.B. ;
- aprobarea studiului de fezabilitate si a cofinantarii pentru Proiectul
« Reabilitare si extindere a retelei de canalizare in statiunea de interes national Tg. Ocna » ;
- Aprobarea Regulamentului de organizare a Serviciului de transport in regim de taxi in orasul
Tg. Ocna ;
- Validarea mandatelor de consilieri locali in Consiliul local al orasului Tg. Ocna ;
- alegera viceprimarului orasului Tg. Ocna ;
- aprobarea organizarii comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate ale Consiliului local
;
- aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliu local al orasului Tg. Ocna
;
- aprobarea listei spatiilor medicale din proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale
– oras Tg. Ocna, ce urmeaza sa fie vandute potrivit OUG 68/2008 ;
- Aprobarea finantarii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului « Dezvoltarea si
modernizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta »
- participarea ca membru fondator la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare locala Moldova –
A.D.E.L.Mo ;
- aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului « Pod
cu un singur fir de circulatie peste raul Trotus-Cartier Pacuri » ;
- constituirea fondurilor de premiere pentru anul 2008 pentru personalul din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului si serviciilor subordonate Consiliului local ;
- aprobarea criteriilor pe baza carora se stabileste punctajul de departajare a transportatorilor
autorizati, participanti la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi ;
- aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2009 ;
- aprobarea vanzarii unui numar de 2 apartamente catre chiriasi, pe baza rapoartelor de
evaluare ;
- deschiderea circulatiei auto pe strada Victoriei .
În domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2008 se constatã o scadere a
numãrului dispoziþiilor , de la 1095 în anul 2007 la 955 în 2008 (430 in perioada ianuarie - 26
iunie 2008 si 525 in perioada 26 iunie – decembrie).
Principalele domenii de activitate vizate în elaborarea actelor administrative au fost:
dezvoltarea economico-socialã a localitãþii, probleme de gospodarie comunalã, buget,
asistenþã socialã, urbanism ºi amenajarea teritoriului.
În anul 2008 activitatea Aparatului de specialitate al Primarului ºi a Serviciilor subordonate sa desfaºurat în baza cadrului legal oferit de legislaþia în domeniu.
Prin HCL 5 / 2008 s-a aprobat Organigrama ºi Statele de funcþii ale aparatului de specialitate
al Primarului, ale activitãþilor autofinantate ºi serviciilor publice ale Consiliului local

Tg.Ocna pentru anul 2008
Prin HCL 3 / 2008 s-a aprobat programul de ocupare a forþei de muncã pe perioadã
determinatã conform prevederilor legii 76 / 2002.
La începutul anului 2008 la nivelul instituþiei erau încadraþi 237 de persoane structurate
astfel: 41 aparatul de specialitate, 4 bibliotecã, 6 PSI, 10 casa de culturã+muzeu +activitãþi
sportive, 10 activitati autofinantate (piata, pasune, spatiu locativ), 4 seviciul de evidenþã a
persoanei, 130 serviciul public de gospodãrie comunalã, 32 asistenþã socialã.
Activitatea aparatului de specialitate al Primarului s-a desfasurat cu un numar redus de
functionari publici. Desi numarul maxim de functii publice aprobat a fost de 50, am functionat
cu 21 salariaþi functionari publici respectând numarul maxim de functii publice aprobate de
Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cat si incadrarea acestora in procentele stabilite de
lege.
In cursul anului 2008 au avut loc :
- 8 concursuri de recrutare personal pentru 51 de posturi contractuale din
cadrul structurilor funcþionale. Pentru fiecare din ele s-a asigurat secretariatul comisiilor de
examinare, s-au stabilit bibliografii, s-a asigurat desfãºurarea concursului în bune condiþii, sau intocmit documentaþiile de încadrare ºi salarizare pentru candidaþii declaraþi admiºi. Nu
au fost înregistrate contrestaþii cu privire la desfãºurarea concursurilor.
- 1 examen intern de promovare în treaptã sau grad pentru un numãr de 16
posturi unice cotractuale.
- 3 concursuri pentru recrutarea de muncitori necalificaþi în cadrul
Serviciului public de gospodãrie comunalã pentru care au fost încheiate 3 convenþii cu
AJOFM Bacãu pentru subvenþinarea a 50 de posturi.
Ca urmare a volumului mare de activitate a Serviciului public de gospodarie comunala au fost
incadrate persoane provenite din randul somerilor In cadrul programului de ocupare a fortei
de munca aprobat prin Agenþia judeþeanã de ocupare a fortei de munca Bacãu. Încadrarea
celor 50 de muncitori necalificati s-a facut pe perioadã determinata iar salarizarea acestora a
fost posibilã prin completarea contributiei proprii prin bugetul local cu subventia primitã în
cadrul celor 3 convenþii cu AJOFM Bacau. Acesti salariati au fost folositi in cadrul Sectiei
Salubritate si Sectiei Zone verzi-parcuri, pentru lucrarile de curatenie a orasului, colectarea si
transportul deseurilor menajere si nemenajere.
In cursul anului 2008 au avut loc încetãri ale contractelor de muncã prin : denunþare
unilateralã a contractului de muncã, expirarea perioadei determinate de încadrare, pensionare.
La finalul anului numãrul total de personal a fost de 241 persoane.
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 2008 au fost
inregistrati pe teritoriul orasului un numar de 547 agenti economici din care:
- 352 societati comerciale;
- 98 asociatii familiale;
- 72 persoane fizice autorizate;
- 19 liber profesionisti;
- 5 organizatii neguvernamentale;
- 1 societate civila medicala.
Activitatile desfasurate de agentii economici la nivelul orasului au fost aceleasi ca in anul
2007: valorificarea resurselor locale (exploatarea si prelucrarea sarii, petrolului, lemnului,
turism, prestari servicii). Preponderenta ramane activitatea de comert.
In anul 2008 s-a constatat o crestere a nivelului de trai ca urmare a crearii de noi locuri de
munca prin :
- infiintarea de noi societati comerciale ( s.c. Ales Ady s.r.l., s.c. Varto Trans Tur s.r.l., s.c.

Medicus veterinarius s.r.l., s.c. Filgab-Prest s.r.l., cabinet avocat – Enea Andreea Maria, etc) ;
- deschiderea de puncte de lucru ale unor societati ( de exemplu Penny Market) ;
- derularii de catre administratia publica locala a unor proiecte cu fonduri europene ( de
exemplu : Proiectul « Dezvoltarea si modernizarea zonei de agrement Parc Magura Tg.Ocna
»)
Ca noutate în 2008 a fost preluata activitatea de autorizare-transport persoane in regim de taxi.
În anul 2008 au fost eliberate un numar de 7 autorizatii de transport in regim de taxi pentru
firme , asigurandu-se transportul la nivelul orasului cu un numar de 8 autoturisme-taxi .
Starea economico-sociala la nivelul localitatii a fost intotdeauna influentatã si de situatia
agriculturii . O parte a cetatenilor s-au ocupat in anul 2008 cu cresterea animalelor si
cultivarea terenurilor. Observam o scadere a efectivului de animale in anul 2008, comparativ
cu anul 2007, astfel:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANIMALE
Bovine adulte
d.c.vaci si juninci
porcine
ovine
caprine
cabaline
pasari
Familii albine

2007
670
285
430
1500
1300
374
12000
387

2008
614
279
350
1422
1100
337
10000
387

+/- fata de 2007
- 56
-6
- 80
- 78
- 200
- 37
- 1000
*

In anul 2008 taxa de pasune a fost incasata in proportie de 75.24%, înregistrandu-se o crestere
fata de anul 2007 cand colectarea taxei de pasune s-a realizat in procent de 49,13%.
Suprafata agricola si neagricola a ramas aceeasi si anume 4.740 ha (2.679 ha suprafata
agricola si 2.061 ha suprafata neagricola).
Pe linia aplicarii legilor fondului funciar s-au depus 260 de cereri pentru
revendicarea suprafetei totale de 2179 ha., din care 1093,78 ha teren agricol.
Cele 260 de cereri au fost solutionate astfel:
- 87 cereri validate de Comisia judeteana ( 76 pentru teren agricol si 11
pentru teren cu vegetatie forestiera);
- 9 cereri nu au fost validate de Comisia judeteana;
- 1 cerere validate pentru despagubiri;
- 114 cereri respinse de Comisia locala ;
- 49 cereri ramase in analiza Comisiei locale pentru rezolvare.
Analizand starea economico-sociala a localitatii un punct important il constituie aprobarea de
catre Consiliul local a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008. Aprobarea bugetului
local pe anul 2008 s-a realizat prin Hotararea Consiliului local nr. 4 din 15.02.2008.
Bugetul local – 2008 a fost:
- la venituri in suma 18.100.095 lei , din care :
- 2.744.224 lei - venituri proprii ;
- 5.508.642 lei – cote ºi sume defalcate din impozitul pe venit ;
- 9.369.384 lei - sume defalcate din TVA pentru bugetele locale ;
- 284.140 lei – subvenþii de la bugetul de stat ;

- 131.555 lei - subvenþii de la alte bugete ;
- 62.150 lei – donaþii ºi sponsorizãri,
- la cheltuieli în sumã de 17.340.576 lei.
Structura bugetului de venituri si cheltuieli, precum si modul de utilizare a
acestuia au fost expuse pe larg in Raportul Serviciului buget contabilitate la Contul de
incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 63
din 26 mai 2009.
În continuare voi prezenta programul de investitii al anului 2008 :
Biroul Strategii de Dezvoltare si Managementul Proiectelor are ca sarcinã identificarea
nevoilor, intocmirea si implementarea proiectelor de investitii finantate cu fonduri europene,
bugetul de stat si bugetul local.
In cursul anului 2008, s-au aflat in diverse stadii de implementare urmatoarele proiecte :
1. Dezvoltarea si modernizarea zonei de agrement Parc Magura Tg.Ocna, finantat prin
programul PHARE 2004 CES. Receptia la terminarea lucrarilor prevazute prin acest proiect a
fost facuta in data de 21 noiembrie 2008, ramanand nerezolvata alimentarea cu gaze naturale
deoarece nu erau prevazute in buget sumele necesare, dotarea spatiilor medicale cu aparatura
specifica, echiparea spatiilor cu mobilier urban si vegetatie, ;
2. Dezvoltarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, finantat prin programul PHARE
2005 avand ca Autoritate de Implementare MIRA, proiect la care s-a organizat licitatia pentru
achizitionarea Autospecialei pentru stins incendii si a celorlalte achizitii din proiect ;
3. Colectare selectiva si transport deseuri in zona turistica Tg.Ocna, judetul Bacau. In cadrul
acestui proiect s-au efectuat urmatoarele : construirea unui numar de 114 platforme betonate ,
achizitionarea unei autogunoiere si a unui motostivuitor, a containerelor si europubelelor, saci
menajeri, calculator, etc.
4. Reabilitare retea de alimentare cu apa potabila in statiunea turistica Tg.Ocna, judetul
Bacau. Proiectul a inceput la 1 septembrie 2008 cu lansarea licitatiilor pentru servicii de
proiectare si executia lucrarilor, precum si achizitia de servicii pentru audit, evaluare specifica
, instruirea personalului.
5. Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare in statiunea turistica Tg.Ocna, judetul Bacau.
S-a aprobat finantarea, s-a semnat contractul de grant si s-au pregatit documentatiile
preliminare pentru achiziiile de servicii, bunuri si lucrari;
6. A fost semnat si au inceput lucrarile la blocul F13 finantat cu fonduri de la ANL prin care
urmeaza a fi construite 36 unitati de locuit destinate inchirierii pentru tineri ;
7. S-au definitivat lucrarile de construire a podului pietonal peste raul Trotus in zona Parcului
Magura, s-au montat 11 sisteme de atentionare la trecerile de pietoni iar 2 intersectii au fost
semaforizate, s-a realizat fantana arteziana din piateta centrala a orasului si iluminatul
ambiental al acesteia ;
8. S-au terminat lucrarile la corpul nou al Scolii nr.3 si anexei de la Colegiu C.Negri,
centralele termice la cele doua obiective, reparatiile de la Corpul B ale Colegiului C.Negri,
definitivarea trotuarelor, etc.
Modul in care administratia publica locala a actionat pe linia gospodaririi orasului reiese din
activitatea desfasurata de Serviciul public de gospodarie comunala:
- Sectia administrare domeniu public si privat:
1. Lucrari de intretinere strazi , cladiri, iluminat public:
- refacerea , repozitionarea si ridicarea la cota rutiera a unui numar de 28 capace carosabile ;
- curatarea si decolmatarea canalelor de scurgere a apei pluviale ;
- construirea unui numar de 5 camine de vizitare pentru reteaua de apa – str. Vîlcele ;
- refacerea a 2.5 km. de drum ca urmare a lucrarilor de extindere a retelei de apa;

- lucrari de intretinere si reparatii ale sistemului de semnalizare rutiera;
- lucrari de refacere a marcajelor rutiere ;
- lucrari de refacere a mobilierului stradal ;
- lucrari de intretinere si reparatii a cladirilor aflate in administrarea Consiliului local ;
- lucrari de reparatii si intretinere ale sistemului de iluminat public.
- Sectia zone verzi-parcuri ; salubritate :
1. Lucrari spatii verzi :
- taieri corectie arbori – 135 buc ;
- producere rasaduri flori ( sezonul I si II) – 65.200 buc ;
- mobilizat sol la 30 cm. – 2.860 m.p. ;
- pregatit sol pentru plantat – 3.260 m.p. ;
- plantat flori (sezonul I si II) – 65.200 buc ;
- udat – 2.860 m.p. ;
- prasit manual – 11.440 m.p. ;
- cosit gazon – 20.000 m.p.;
- defrisat taluz CFR – 10.000 m.p. ; etc
2. Lucrari salubritate :
- maturat manual cai publice – 17.500.000 m.p./an ;
- intretinere salubritate alte zone – 2.500.000 m.p./an ;
- colectat deseuri containerizat si transport cu autogunoiera – 10.650 m.c./an ;
- colectat deseuri necontainerizat si transport cu tractorul – 10.650 m.c./an ;
- colectat selectiv si valorificat deseuri reciclabile : - hartie – 24.060 kg/an
- PET - 5.820 kg/an.
In sezonul rece s-au realizat lucrari de degajare si transport zãpada precum si
împrãºtiat material antiderapant;
La sfârºitul sezonului rece s-au realizat acþiuni de rãzuire a strãzilor ºi îndepãrtarea
materialelor antiderapante depuse în timpul iernii.
- Sectia apa-canal
- reabilitare retea de apa : – Cartier Vîlcele – 1.600m.l. ;
- Cartier Gura Slanic – 650 m.l. ;
- executare camine pentru vane ;
- procurare si montare instalatii de clorizare ;
- curatat si modernizat paturi de uscare namol ;
- intretinere si revizie retea de canalizare ;
- rezolvarea sesizarilor referitoare la avarii ale retelelor de apa si canalizare ;
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:
- 162 certificate de urbanism ( mai multe cu 30 fata de anul 2007);
- 66 autorizatii de construire/desfiintare (cu 2 mai putine fata de anul 2007) din
care : - 28 pentru construire locuinta;
- 1 extindere locuinta;
- 1 construire casa de odihna;
- 2 construire anexe gospodaresti;
- 1 construire bloc ANL – F13;
- 4 amenajari spatii comerciale;
- 4 extindere retele, bransamente;
- 2 sarpante la blocuri;

- 2 refacere sarpante;
- 15 demolari;
- 6 altele din care:
- amenajare perimetru de ameliorare Chichilau;
- scoatere de sub efectul inundatiilor din 2005 linia CFR (Zona
Cartier Poieni);
- amenajare fantana arteziana - Piateta C. Negri;
- amenajare acces din exterior la C.T. – C.R.R.P.D.Tg. Ocna;
- continuare lucrari – Motel Anda;
Si in anul 2008, populatia orasului a beneficiat de protectie sociala, ca urmare a
actelor normative in vigoare si a efortului administratiei publice locale de a sustine financiar
aceasta protectie.
Conform Legii nr.416/2001- privind venitul minim garantat s-au acordat ajutoare sociale in
suma 234.334 lei ; pentru incalzirea cu lemne a locuintei – 50.358 lei; ajutoare financiare –
50.000 lei; 10 ajutoare de inmormantare – in suma de 2.600 lei.
Serviciul de administratie publica locala a efectuat anchete sociale pentru furnizarea
informatiilor solicitate catre institutiile cu care colaboreaza , astfel :
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Institutia cere a solicitat
Actul normativ
Anchete
anchetele
efectuate
Directia judeteana de asistenta
Legea nr. 448/2006 –
389
sociala – Comisia de expertiza protectia si promovarea dr.
medicala
pers. cu handicap
Directia generala pentru protectia Legea nr. 272/2004 90
copilului
protectia si promovarea
drepturilor copilului
Tribunale si Judecatorii – dosare Legea nr. 272/2004 –
72
privind incredintare minor si
protectia si promovarea
stabilire pensie alimentara
drepturilor copilului
Politie – pentru solutionare
Legea nr. 272/2004 25
dosare – infractiuni savarsite de protectia si promovarea
minori
drepturilor copilului
Primarie – pt. Angajarea
Legea nr. 448/2006 30
asistentilor personali
protectia si promovarea dr.
pers. cu handicap
Primarie – pt. stabilire
Ordinul 794/2002 privind
60
indemnizatie de insotitor
aprobarea modalitãþii de
platã a indemnizaþiei
cuvenite pãrinþilor sau
reprezentanþilor legali ai
copilului cu handicap grav,
precum ºi adultului cu
handicap grav sau
reprezentantului sãu legal
Primarie – pt. Repartizare
Legea nr. 114/1999 si
91
locuinte ANL
Legea nr. 152/1998

+/- fata
de 2007
+ 89

+ 58

- 13

-6

-2

+ 25

+ 44

Potrivit OUG. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului au fost

intocmite si puse in plata un numar de 52 de dosare (-18 fata de 2007) pentru obtinerea
indemnizatiei de crestere a copilului in varsta pana la 2 ani si 9 dosare de acordare stimulent.
Potrivit Legii nr. 312/2001 privind acordarea gratuita a laptelui praf au fost inregistrate un nr.
de 308 retete pentru lapte praf si distribuite un numar de 2.160 cutii de lapta praf.
Au fost emise 70 dispozitii ale Primarului (- 120 fata de 2007) pentru acordarea alocatiei
complementare ; 76 dispozitii (+ 2 fata de 2007) pentru acordarea alocatiei de sustinere pentru
familia monoparentala ; 15 dispozitii (+5 fata de 2007) privind convocarea Consiliului de
familie pentru clarificarea situatiei a 15 copii aflati in situatii de risc ; au fost instituite 10
curatele (+3 fata de 2007).
Complexitatea activitatii Serviciului administratie publica locala se reflecta si in activitatea
Registraturii generale, unde in anul 2008 au fost inregistrate un numar total de 10.300 cereri,
adrese, petitii, oferte, astfel :
- 4.200 cereri adresate de catre cetateni ;
- 2.056 adrese primite de la alte institutii ;
- 4.044 oferte, contracte , licitatii ;
Din acestea 90 % au fost solutionate favorabil pentru cetateni si 10 % nefavorabil
- in sensul lipsei competentei administratiei publice localede a solutiona aceste cereri sau a
lipsei cadrului legal.
Primarul orasului Tg. Ocna a acordat in cursul anului 2008 un numar de 400 audiente.
Faptele si fenomenele sociale se regasesc in buna parte si in actele de inregistrare ale
Serviciului public comunitar local de evidenta informatizata a persoanei. Activitatea
desfasurata de acest serviciu s-a materializat in :
- Acte de identitate :
- carti de identitate – 2.192 ;
- cãrti de alegator – 1.758 ;
- carti de identitate provizorii – 173 ;
- schimbari de domiciliu – 557 ;
- vize de resedinta – 175 ;
- persoane verificate in evidente – 441 ;
- controale in unitati de ocrotire – 10 ;
- sanctiuni aplicate – 6 in valoare de 180 lei.
- Pasapoarte - 731
- Permise de conducere – 98 ;
- Certificate de inmatriculare – 1.
Pe linie de stare civila s-au inregistrat :
- nasteri - 285 , cu 158 mai multe fata de anul 2007 ;
- casatorii - 92 , cu 16 mai putine fata de anul 2007 ;
- decese - 125 , cu 26 mai putine fata de anul 2007 ;
- mentiuni de divort – 47 , cu 14 mai multe fata de anul 2007 ;
- certificate de stare civila eliberate – 987 , cu 108 mai multe fata de anul 2007 ;
- livrete de familie eliberate – 130 .
Doua domenii importante care definesc starea economica si sociala a unei localitati sunt
invatamantul si sanatatea.
In anul 2008 au functionat la nivelul orasului urmatoarele unitati de invatamant:
- Colegiul National « Costache Negri » ;
- Grupul scolar ;
- 6 scoli gimnaziale ;

- 5 gradinite.
Numarul total al elevilor inscrisi in anul scolar 2008-2009 a fost de 1.222 in
invatamantul gimnazial ,741 la Colegiul “C. Negri”, 297 la Grupul scolar. In invatamantul
prescolar au fost inscrisi un nr. de 390 copii.
In cadrul unitatilor de invatamant din orasul nostru si-au desfasurat activitatea un numar de
169 cadre didactice.
In anul 2008 asistenta medicala s-a realizat prin medicii de familie si cabinetele de specialitate
. Numarul consultatiilor acordate a fost de 57.964, cu 5.703 mai multe fata de anul 2007. S-au
efectuat un numar de 68.848 analize medicale si aici inregistrandu-se o crestere cu 31.924 fata
de anul 2007 .
Pe linie de protectie civila in cadrul Primariei orasului Tg. Ocna a functionat
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, de categoria III, având in compunere un numãr
de 53 persoane, din care 6 angajaþi si 47 voluntari.
La nivelul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta in anul 2008 au fost elaborate si
aprobate de Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã « mr.Constantin Ene » al judeþului
Bacau , mai multe planuri de intervenþie dupã cum urmeazã:
- Planul de evacuare în caz de dezastre sau calamitãþi majore;
- Planul de acoperire a riscului si intervenþie în caz de calamitãþii;
- Planul de apãrare împotriva inundaþiilor.
Pe raza oraºului au fost instalate si au functionat un numãr de 7 sirene electrice iar adapostirea
populatiei a fost asiguratã în 5 adãposturi de protecþie civilã situate la blocurile ANL.
Totodata in dotarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta in anul 2008 a existat o
autospeciala de lucru cu apa, tipul ATI - an de fabricatie 1979 si o ambulanta Mowac.
In anul 2008 in zona de competenþã a Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al
oraºului Tîrgu-Ocna au avut loc 36 de evenimente din care: 26 de incendii , 2 arderi de
vegetaþie uscatã, 8 alte situaþii de urgenþã ( 7 intervenþii la inundaþii, 1 intervenþie la
poluare accidentalã pe râul Trotuº).
De asemenea în cursul anului 2008 Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al oraºului
Tîrgu-Ocna a participat la 3 aplicaþii ºi la Faza judeþeanã a concursurilor profesionale ale
Serviciilor Voluntare pentru Situaþii de Urgenþã unde a ocupat locul II.
La solicitarea Serviciului Public de Gospodãrire Comunalã al Primãriei oraºului Tîrgu-Ocna
autospeciala de stins incendii din dotarea S.V.S.U. a participat la acþiuni de curãþare a
canalizãrilor, precum ºi la activitãþi de curãþare a podeþelor ºi fântânilor din oraºul TârguOcna.
Analizând respectarea legalitatii, a drepturilor si libertatilor cetatenilor, mentinerea ordinii si
sigurantei publice la nivelul orasului Tg. Ocna, vã prezint in continuare activitatea Politiei si a
Postului de Jandarmi.
La nivelul starii infractionale si contraventionale inregistrate in anul 2008, Politia orasului Tg.
Ocna a fost sesizata sau s-a autosesizat despre comiterea unui numar de 271 infractiuni din
care 145 au fost de natura judiciara si 15 de natura economica. Din cele 271 de infractiuni
sesizate 8 au fost comise in strada , respectiv 1 talharie si 7 furturi. In ceea ce priveste
infractiunile judiciare inregistrate 69 din aceastea au adus atingere vietii si integritatii
persoanelor - cele mai multe fiind loviri simple ; 80 au adus atingere patrimoniului –cele mai
multe fiind furturi din locuinte -21si furturi din societati comerciale - 13.
In urma administrarii probatoriului in dosarele penale aflate in lucru, in anul 2008 s-au
inaintat catre Parchet propuneri de trimitere in judecata pentru 90 de persoane invinuite de
comiterea unor infractiuni, iar 5 dintre acestea au fost cercetate in stare de arest preventiv.

La nivelul infractiunilor rutiere in perioada anului 2008 pe raza orasului Tg. Ocna s-au produs
un numar de 7 evenimente rutiere grave ( cu decesul a 2 persoane si ranirea grava a 5
persoane), 11 evenimente rutiere usoare si 193 evenimente rutiere ce s-au soldat cu pagube
materiale. La acest capitol s-a inregistrat o usoara crestere fata de anul 2007.
In ceea ce priveste starea contraventionala inregistrata pe raza de competenta a Politiei
orasului Tg. Ocna in anul 2008 s-au aplicat 1.588 contraventii, cele mai multe inregistranduse la regimul circulatiei rutiere – 1.196 si la normele de ordine si convietuire sociala - 300.
Pe linia ordinii si linistei publice Politia orasului Tg. Ocan , in colaborare cu Postul de
Jandarmi Tg. Ocna a desfasurat activitati specifice în vederea mentinerii unui climat de ordine
si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta a cetatenilor localitatii . In acest context
s-au desfasurat un numar de 36 actiuni cu efective largite, au fost executate un numar de
1.215 patrulari. De asemenea agentii de politie impreuna cu jandarmii au participat la misiuni
de asigurare a ordinii publice cu ocazia celor 37 de manifestari publice desfasurate pe raza
localitatii.
Pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica patrulele de politie s-au prezentat
si au intervenit la un numar de 348 solicitari ale cetatenilor ; au fost prinsi in flagrant un
numar de 40 infractori, fata de care s-au luat masuri legale .
In anul 2008 cadrele Politiei orasului Tg. Ocna au desfasurat un numar de trei programe
prioritare care s-au referit la :
- prevenirea si combaterea delincventei juvenile si a victimizarii minorilor ;
- prevenirea si combaterea furturilor din buzunare, posete, genti ;
- cresterea gradului de siguranta rutiera in zona de competenta.
Conform Planului de ordine si siguranta publica a statiunii Tg. Ocna si a
Planului de cooperare incheiat intre Postul de Jandarmi Tg. Ocna si Politia Tg. Ocna
efectivele subunitatii de jandarmi au desfasurat activitati de mentinere a ordinii publice in
zonele de siguranta publica si s-au constatat , conform competentelor, urmatoarele :
- pe linia infractionalitatii stradale au fost constate un numar de 7 infractiuni flagrante ( furturi
din societati comerciale, de material lemnos, de energie electrica din reteaua de distributie a
s.c.E-ON s.a. Moldova) ;
- pe linia contraventionalitatii stradale au fost aplicate un numar de 196 sanctiuni din care 72
avertismente scrise si 124 amenzi contraventionale in valoare de 25.750 lei.
Ca pondere , efectivele de jandarmi au participat la actiuni de mentinere a
ordinii publice astfel : 5% pe linia combaterii cersetoriei ; 5% combaterea comertului ilicit ;
25% conflicte familiale ; 45 % conflicte stradale si in unitati de alimentatie publica ; 20%
incalcari ale normelor de convietuire sociala.
De asemenea , pe parcursul anului 2008 Postul de Jandarmi a mai desfasurat :
- actiuni in cooperare cu lucratorii Ocolului Silvic Tg. Ocna , aplicand un numar de 22 amenzi
contraventionale pentru transportul de material lemnos fara documente de provenienta si au
fost confiscate cantitatile de 15.23 m.c. lemn de foc si 5.10 m.c. cherestea rasinoase ;
- actiuni de prevenire a faptelor antisociale in institutiile de invatamant ;
- actiuni de punere in executare a mandatelor de aducere in 4 localitati ;
- participarea la executari judecatoresti, etc.
Materialul prezentat este o sinteza a activitatii administratie publice locale in decursul unui an
si a modului in care influentam bunul mers al vietii comunitatii utilizand mijloacele financiare
si legislative, cat mai eficient.
PRIMARUL ORASULUI TG. OCNA
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