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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

UNIT. ADM. TERITORIALA - TG.OCNA 

P R I M A R 

Nr. 2799  din 21.04.2010 

 

 

 

R A P O R T 

privind starea generalã economico-socialã a orasului Tg.Ocna pe anul 2009 

 

 

 

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 2009, pe baza 

datelor si informatiilor furnizate de serviciile si compartimentele Aparatului de 

specialitate, de Serviciile subordonate Consiliului local si institutiile publice din oras. 

Activitatea primarului s-a desfăsurat în serviciul colectivitătii locale, în acord 

cu interesele generale ale orasului Tg. Ocna, pe baza atributiilor prevăzute în lege, 

respectând principiul transparentei decizionale. Gospodărirea eficientă a bugetului local 

si  bunăstarea cetătenilor orasului, au fost obiectivele principale în anul 2009.  

Întreaga 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. 

  În acest context, „Raportul privind starea generală economico-socială a 

orasuluiTg. Ocna în anul 2009, publicat în fiecare an pe site-ul institutiei , reprezintă nu 

numai o obligatie, dar si o necesitate, având în vedere preocuparea pentru o reală 

deschidere si transparentă în satisfacerea nevoilor locuitorilor orasului, prin oferirea 

unor servicii de calitate. 

 Pentru inceput va prezint cateva date generale ale localitatii: 

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. 

Ca teritoriu – 4.740 ha este printre cele mai mici orase din judet. 
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Date privind populatia sunt preluate de la recensamantul din 2002 si se prezinta 

astfel: 

 

- nr. persoane 

POPULAŢIA - TOTAL 13.597 locuitori  

SEX  

 Masculin 6.369 

 Feminin 7.228 

CATEGORII DE VARSTA:  

0-14 ani 1.864 

15 -25 ani 2.069 

26-40 ani 4.200 

40-60 ani 3.220 

Peste 60 ani 2.244 

 

Cadrul natural si pitorescu locului joaca un rol important in modernizarea urbana 

si turistica a localitatii. Aflat la contactul dintre munţi şi dealurile subcarpatice, oraşul 

se caracterizează printr-o varietate a peisajului şi o diversitate de resurse, precum: sare, 

petrol, gaze naturale, ape minerale care impreuna cu patrimoniul cultural (monumente 

istorice de cult, monumente de arhitectura, monumente comemorative) constituie si va 

constitui si in viitor un cadru optim pentru dezvoltarea localitatii Tg. Ocna. 

 

In continuare voi prezenta activitãtea desfasurata in anul 2009 de cele douã 

autoritãti : deliberativã si executivã. 

In anul 2009 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; 

In luna martie s-a aprobat vacantarea locului de consilier a d-nei Biri Daniela 

care a devenit consilier judetean, fiind validat mandatul urmãtorului supleant pe lista 

P.N.L. d-l Iaru Gheorghe. 

Pregatirea sedintelor Consiliului local s-a facut în general în bune  conditii, 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 2009 Consiliul local , ca autoritate deliberativã , s-a întrunit în 11 sedinte 

in plen (10 sedinte ordinare si 1 sedintã extraordinarã) în cadrul cãrora au fost adoptate 

104 hotãrâri, înregistrându-se o crestere fatã de anul 2008 când au fost adoptate 64 de 

hotãrâri. În desfăsurarea sedintelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Tg. 

Ocna, aspecte care au creat posibilitatea formulării de întrebari si interpelari, exprimarii 
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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.  

În acest context trebuie să evidentiem activitatea desfăsurată de consilierii locali, 

în conditiile în care pentru cunoasterea, analizarea si avizarea  materialelor prezentate 

de executiv, au fost organizate  74 sedinte ale comisiilor de specialitate, la propunerea 

carora au fost aduse amendamente proiectelor de hotarare, unele din ele fiind insusite si 

aprobate în plenul Consiliului local. 

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. 

Comunicarea hotarârilor Consiliului local cãtre Institutia Prefectului  pentru controlul 

de legalitate s-a facut prin grija Secretarului orasului, în termen si nici o hotarâre  

adoptatã nu a fost atacatã de cãtre aceasta, la instanta de contencios administrativ, pe 

motiv de nelegalitate.   

 Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor sedinte au fost 

următoarele :  

- desemnarea presedintelui de sedinta ; 

- aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetãtean de onoare al 

orasului Tg. Ocna; 

- acordarea titlului de Cetãtean de onoare al orasului Tg. Ocna ( dr. Petrescu 

Corneliu, Valeriu Gafencu, prof. Corneliu Stoica); 

- aprobarea criteriilor de acces la o locuintã socialã pentru persoanele 

defavorizate din orasul Tg. Ocna; 

- aprobarea avizelor de oportunitate în vederea Intocmirii Planurilor Urbanistice 

Zonale pentru realizarea de investitii ( „Amenajare sat de vacantã în punctul 

Crucea lui Adam – Gãlean”, „Sat de vacantã in punctul Saramurã – 

Gãlean”, Case de vacantã –Bel Paradiso - str. Viilor”, construire locuintã 

Pantâru Cristinel – str. Pãcii.) 

- aprobarea organigramei , statelor de functii ale aparatului propriu , ale 

activitatilor autofinantate si serviciilor publice subordonate Consiliului local al 

orasului Tg. Ocna ; 

- aprobarea infiintãrii, organizãrii, functionãrii si administrãrii directe a 

Centrului Balnear „Parc Mãgura - Tg. Ocna”, ca serviciul public cu 

personalitate juridicã in subordinea Consiliului local Tg. Ocna; 

- aprobarea organigramei si a  statului de functii ale Centrului Balnear „Parc 

Mãgura” – Tg. Ocna; 

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Centrul Balnear « Parc 

Mãgura » ; 

- trecerea unor imobile din domeniul public local in domeniul privat al unitãtii 

administrativ teritoriale; 
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- aprobarea bugetului local si al bugetului activitãtilor autofinantate pentru 

2009; 

- rectificari de buget ; 

- aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008 ; 

- alocarea unor sume de bani pentru finantarea achizitionãrii sau editãrii unor 

lucrãri stiintifice si beletristicã ( „Valea Trotusului. Enciclopedie” – autor 

prof. Corneliu Stoica, „Istoria ilustratã a orasului Tg. Ocna din cele mai vechi 

timpuri pãnâ în 1918” – autor prof. Corneliu Stoica, „ În seara Sfântã de 

Ajun” – autor prof. Busuioc Dorian) si pentru premierea elevilor care au 

obtinut rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele scolare; 

- modificãri la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitarã Bacãu”, al Clubului sportiv Mãgura, al S.C. Apa Serv Bacãu; 

- participarea ca membru fondator la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitarã pentru Salubrizare – Bacãu”; 

- aprobarea fuzionãrii dintre S.C. Apa Serv Bacãu si S.C. Compania de  apa 

Bacãu; 

- aprobarea costurilor anuale pentru copilul si persoana cu handicap; 

- prelungirea perioadei de tragere aferentã liniei de finantare pentru proiecte de 

investitii; 

- modificarea pretului pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apã, 

canalizare, colectare ,transport si depozitare reziduuri menajere; 

- aprobarea Panului de ocupare temporarã a fortei de muncã si a Notei de 

fundamentare ; 

- reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgentã; 

- aprobarea Statutului personalului voluntar din cadrul S.V.S.U.; 

- aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si al Regulamentului 

intern  al Comitetului de securitate si sãnãtate in muncã; 

- aprobarea structurii Comisiei sociale care va analiza solicitãrile privind 

repartizarea locuintelor pentru tineri destinate închirierii, construite din 

fonduri ANL; 

- aprobarea listei de repartizare a locuintelor construite din fonduri A.N.L.; 

- aprobarea trecerii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii din proprietatea 

publicã a unitãtii administrativ teritoriale Tg. Ocna in proprietatea publicã a 

statului  si reglementarea juridicã a terenuriilor aferente in vederea initierii 

procedurilor de vânzare cãtre chiriasi; 

- acceptarea ofertei de donatie a suprafetei de 847 m.p. teren pentru 

definitivarea obiectivelor la Punctul de valorificare a deseurilor ; 

- aprobarea vanzãrii unor apartamente aflate in proprietatea unit. adm. 

teritoriale actualilor chiriasi, pe baza rapoartelor de evaluare; 

- aprobarea inchirierii prin licitatie publicã a spatiilor cu destinatia de 

alimentatie publicã si pentru desfãsurarea activitãtilor medicale din Centrul 

Balnear „Parc Mãgura - Tg. Ocna”, 

- aprobarea concesionarii unor spatii pentru amenajare firme, cabinete 

medicale; 
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- aprobarea „Programului de investitii finantat din fonduri de coeziune pentru 

lucrãri de extindere si reabilitare a retelei de  apã , canalizare, statie de epurare 

si statie de pompare in statiunea turisticã de interes national Tg. Ocna”; 

- achizitionarea suprafetei de 350,281 m.p. teren pentru completarea 

amplasamentului blocului C8, construit cu fonduri A.N.L.; 

- aprobarea Studiului de fezabilitate pentru construirea bl. C8 din fonduri 

A.N.L.; 

- asumarea Protocolului incheiat intre Regia Autonomã de distributie si 

exploatare a filmelor „România Film” si unit. adm. terit. Tg. Ocna , privind 

trecerea cinematografului Uranus in domeniul public al orasului Tg. Ocna si 

administrarea Consiliului local; 

- aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru 2010; 

 

În domeniul elaborãrii actelor normative de cãtre Primar, în anul 2009 se constatã 

o scadere a numãrului dispozitiilor , de la 955 în anul 2008 la 768 în 2009 . 

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 mele, 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 2009 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 2009.  

Legislatia in vigoare cu privire la incadrarea in institutiile bugetare a blocat 

organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante . Structura 

organizatorică a institutiei a fost stabilită prin Hotarãrea Consiliului local nr. 65 din 

26.05.2009. La începutul anului 2009 la nivelul instituţiei erau încadrate 241 de 

persoane : 20 functionari publici si 221 personal contractual iar la finalul anului au 

ramas : 199 salariati (19 functionari publici si 180 personal contractual ) structurati 

astfel :  

 2 alesi locali ; 

 Aparat de specialitate al Primarului : 
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- 18 functionari publici ; 

-   1 consilier personal al Primarului ; 

- 24 personal contractual din care 3 cu contract de munca suspendat pentru 

cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani ; 

  3 biblioteca ; 

  4 casa de cultura ; 

  1 Muzeu de istorie 

  4 Activitati sportive ; 

  1 Compartiment administrarea padurilor si pasunilor ; 

  4 Compartiment administrarea pietei, oborului si targului saptamanal 

 28 Compartiment asistenti personali ; 

  5 Serviciul public comunitar de evidenta informatizata a persoanei  din 

care 1 functionar public); 

  8 Serviciul public de asistenta medicala acordata in unitatile de 

invatamant ; 

   7 Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 

 89 Serviciul public de gospodarie comunala 

- 26 administrare domeniu public si privat ; 

-   1 iluminat public ; 

-  18 salubritate ; 

-    9 spatii verzi ; 

- 26 alimentare cu apa ; 

-   6 canalizare ; 

-   3 spatiu locativ ; 

 

Prin Hotararea Consiliului local nr. 40 din 9.04.2009 s-a aprobat Programul de 

ocupare a forţei de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor  legii 76 / 

2002. Astfel, in baza Conventiei S 71/2009 incheiate cu A.J.O.F.M. Bacau  au fost 

incadrati 6 muncitori necalificati pe perioada determinata, in perioada iulie –noiembrie 

2009. 

Urmare a aparitiei OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si 

competente exercitate de Ministerul Sanatatii publice catre autoritatile administratie 

publice locale si ale Normelor metodologige de aplicare s-a incheiat Protocolul nr. 5115 

din 01.07.02009 cu Directia de Sanatate publica Bacau prin care a fost preluat 

personalul sanitar din cabinetele medicale scolare  de pe raza orasului Tg. Ocna astfel: 

- 6 asistenti medicali cu studii postliceale; 

- 1 asistent medical cu studii medii; 

- 1 sora medicala. 

Incadrarea acestora s-a facut conform posturilor din Statul de functii al  

Serviciului public de asistenta medicala acordata in unitatile de invatamant aprobat prin 

H.C.L. 65/2009 si a prevederilor Codului muncii. 

Conform actelor normative in vigoare finantarea cheltuielilor cu salariile  
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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. 

 Prin Hotararea Consiliului local nr. 59 din 26.05.2009 au fost aprobate 

Organigrama si  Statul de functii ale instituţiei publice de interes local “Centrul Balnear 

Parc Măgura -Tîrgu Ocna” subordonată  Consiliului Local al orasului Tg.Ocna pentru 

anul 2009. Activitatea de exploatare a Centrului Balnear a fost asigurata in perioada 

iunie-septembrie 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 2009 

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 . 

Avand in vedere necesitatea oferirii unor  servicii de calitate cetăţenilor oraşului 

si interesul conducerii institutiei pentru dezvoltarea carierei functionarilor , in cursul 

anului 2009, un numar de 5 salariati au fost promovati ca urmare a absolvirii unei forme 

de învătămât superior în specialitatea functiei si 16 salariati au participat la cursuri de 

pregatire, formare profesionala si seminarii pe specialitatea posturilor organizate de 

Consiliul judetean Bacau in cadrul Proiectului “Imbunatatirea calitatii serviciilor in 

administratia publica locala din judetul Bacau” precum si de alte institutii. 

Prin sistarea acordarii premiilor lunare si a  diminuarii sporurile legale cuvenite 

salariatilor institutiei, in cea de-a doua parte a anului s-a facut o economie la fondul de 

salarii de 90,7 mii lei (18.9%), in conditiile in care conform masurilor adoptate de 

Guvern ar fi trebuit realizate reduceri de 74,3 mii lei (15,5%). 

 

In domeniul protectiei sociale, obiectivul principal l-a constituit protejarea 

persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, 

nu au posibilitatea sa îsi asigure nevoile sociale, sa îsi dezvolte propriile capacităti si 

competente pentru participarea activa la viata socială. Aceasta activitate este desfasurata 

de Serviciul administratie publica locala, autoritate tutelara si  protectie sociala din 

cadrul Aparatului de specialitate al primarului , care in anul 2009 s-a materializat prin: 

- Conform Legii nr.416/2001- privind venitul minim garantat au fost analizate 

290 cereri din care au fost aprobate 269 acordandu-se ajutoare sociale in suma 

329.817 lei ; 

-  Conform O.U.G. 57/2006 au fost analizate: 

a) un numar de 1.125 dosare din care au fost aprobate 990 ajutoare 

pentru incalzirea cu lemne a locuintei in suma de 180.000 lei (5 

luni);  

b) un numar de 666 cereri din care aprobate si puse in plata 650 

pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze 

naturale in suma de 340.000 lei (5 luni) 

- au fost intocmite si analizate 12 cereri pentru acordarea de ajutoare financiare 

pentru persoane marginalizate in suma de 7.400 lei;  
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- au fost acordate 14 ajutoare de inmormantare – in suma de 5.600 lei. 

Serviciul de administratie publica locala a efectuat  anchete sociale pentru 

furnizarea informatiilor solicitate catre institutiile cu care colaboreaza , astfel : 

 

Nr. 

Crt. 

Institutia cere a solicitat 

anchetele 

Actul normativ Anchete efectuate +/- 

fata de 

2008 

1. Directia judeteana de 

asistenta sociala – Comisia 

de expertiza medicala 

Legea nr. 448/2006 

– protectia si 

promovarea dr. pers. 

cu handicap 

420 + 31 

2. Directia generala pentru 

protectia copilului 

Legea nr. 272/2004 -  

protectia si 

promovarea 

drepturilor copilului 

120 + 30 

3. Tribunale si Judecatorii – 

dosare privind incredintare 

minor si stabilire pensie 

alimentara 

Legea nr. 272/2004 

– protectia si 

promovarea 

drepturilor copilului 

62 - 11 

4.  Politie – pentru solutionare 

dosare – infractiuni savarsite 

de minori 

Legea nr. 272/2004 -  

protectia si 

promovarea 

drepturilor copilului 

20 - 5 

5. Primarie – pt. Angajarea 

asistentilor personali 

Legea nr. 448/2006 - 

protectia si 

promovarea dr. pers. 

cu handicap  

28 - 4 

6. Primarie – pt. stabilire 

indemnizatie de insotitor 

Ordinul 794/2002 

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 

32 -30 

7. Primarie – pt. Repartizare 

locuinte ANL 

Legea nr. 114/1999 

si Legea nr. 

152/1998 

141 + 50 

aprobate respinse 

85 56 

 

  De asemeni, pentru punerea in aplicare a actelor normative in vigoare Serviciul 
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administratie publica locala a realizat anchete sociale si au fost emise dispozitii ale 

Primarului dupa cum urmeaza : 

 

Nr. 

Crt. 

Actul normativ Dispozitii / Anchete 

efectuate 
+/- fata de 2008 

1.  Legea nr. 396/2006 – sprijin 

financiar acordat tinerilor la 

constituirea familiei 

 

57 

 

-8 

2. Legea nr. 486/2006 – trusou 

pentru nou-nascuti 

114 +16 

3. Legea nr. 61/1993- alocatii 

de stat pentru copii 

152 +12 

4. Alocatii complementare 226 dosare existente 

in 2009 din care 120 

dispozitii emise in 

2009 pentru: 

-  stabilire: 65 ; 

-  modificare : 30 ; 

-  incetare : 25. 

 

 

+50 

5 OUG. 105/2003 - alocatii 

pentru sustinerea familiei 

monoparentale 

47 dispozitii emise : 

- stabilire :16 ; 

- modificare : 20 ; 

- incetare : 11 

 

-29 

6 OUG. 148/2005 privind 

sustinerea familiei in 

vederea cresterii copilului in 

varsta pana la 2 ani   

72 dosare 

indemnizatii de 

crestere si  

4 dosare de acordare 

stimulent 

+20 

 

 

- 5 

7 Legea nr. 312/2001 privind 

acordarea gratuita a laptelui 

praf 

150 retete 

- au fost distribuite 

1.050 cutii lapte praf 

- 158 

 

8. convocarea Consiliului de 

familie pentru clarificarea 

situatiei a 10 copii aflati in 

situatii de risc  

 4 dispozitii -6 

9 au fost instituite 12 curatele : 

7 pentru minori si 5 pentru 

batrani  . 

 

12 dispozitii +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 
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european, au fost distribuite catre 1.504 beneficiari (someri, persoane cu handicap, 

pensionari cu un venit mai mic de 400 lei/familie) 23.743 kg faina si 6.467 kg zahar . 

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 2009 au fost inregistrate un numar total de  9.300 cereri, adrese, petitii, 

oferte, astfel : 

- 4.800 cereri adresate de catre cetateni , cu 600 mai multe fata de 2008 ; 

- 2.600 adrese primite de la alte institutii,cu 544 mai multe fata de 2008 ; 

- 1.900 oferte, contracte , licitatii cu 2.144 mai putine fata de 2008. 

  Aproximativ 80 %  din acestea au fost de competenta autoritatii publice si au fost  

solutionate iar aproximativ 20 % au fost redirectionate catre autoritatile si institutiile 

abilitate  . 

 Primarul orasului Tg. Ocna a acordat in cursul anului 2009 un numar de 600  

audiente, fata de 400 de audiente acordate in anul 2008. 

 

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 

2009 au fost in evidenta Registrului comertului un numar de 567 operatori economici 

din care: 

- 343 societati comerciale, din care 12 s.c. nou infiintate ; 

   - 198 intreprinderi familiale, intreprideri individuale si persoane               

                                                        fizice autorizate, din care 15 nou infiintate ; 

   -   20 liber profesionisti; 

   -   5 organizatii neguvernamentale; 

   -   1 societate civila medicala. 

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 422 autorizatii de functionare si profil de activitate. In anul 2009 un numar de 37 

operatori economici si-au incetat activitatea. 

Activitatea Compartimentului transport persoane s-a materializat prin eliberarea 

unui numar de 11 autorizatii de transport in regim de taxi si 17 autorizatii taxi (copii 

conforme) . Transportul in regim de taxi la nivelul orasului a fost efectuat cu 17 

autoturisme. In urma controalelor efectuate in statiile amenajate pentru asteptarea 

clientilor, functionarii compartimentului au identificat autoturisme care efectueaza 

transport persoane in regim de taxi neautorizat sau care nu au prezentat pentru viza 

anuala autorizatia de transport pe firma. Cu toate ca au fost sesizate si organele de 

specialitate - Politia orasului Tg. Ocna, acest fenomen nu a putut fi eradicat, 
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inregistrandu-se in continuare un deficit in colectarea taxelor si impozitelor pentru acest 

gen de activitate.  

 

Analizand starea economico-sociala a localitatii un punct important il constituie 

aprobarea de catre Consiliul local a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009. 

Aprobarea bugetului local pe anul 2009 s-a realizat prin Hotararea Consiliului local nr. 

38 din 09.04.2009.  

Bugetul local – 2009 a fost:   

 la venituri in suma 17.657.418 lei , din care : 

-  2.501.794 lei - venituri proprii ; 

-  4.594.153 lei – cote şi sume defalcate din impozitul pe venit ; 

- 10.131.424 lei - sume defalcate din TVA pentru bugetele locale ; 

-      332.294 lei – subvenţii de la bugetul de stat ; 

 -        11.598 lei  - subvenţii de la alte bugete ; 

 -        86.155 lei – donaţii şi sponsorizãri, 

 la cheltuieli în sumă de 17.655.890 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 2009. 

 In anul 2009 12 chiriasi ANL au fost actionati in instanta pentru neplata chiriei si 

a intretinerii, obtinandu-se sentinte judecatoreste de obligare a acestora la plata sumelor 

restante si chiar evacuarea celor insolvabili. De asemenea, prin actionarea in judecata a 

contribuabililor rau platnici au fost recuperate debite restante la serviciile de apa, 

canalizare , gonoi menajer si taxe si impozite locale. 

 

In anul 2009 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 cursul anului 2009, s-au aflat in diverse stadii de implementare urmatoarele 

proiecte : 

1. Proiectul „Dezvoltarea si modernizarea zonei de agrement Parc Magura 

Tg.Ocna “ executat in cadrul contractului nr.RO2004/016-772.04.01.01.01.03 

incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintei si S.C.Alconep 

S.R.L Tg.Ocna. 

Valoarea investitiei este de 4.588.432,26 Euro finantare U.E. si 32 miliarde de lei 

contributie Consiliul Local Tg.Ocna. 

Lucrarile au fost  finalizate, la 21 noiembrie 2008,  la data de 20.11.2009 s-a efectuat 

receptia finala. 

Prin acest proiect s-au realizat: 

- un Centru SPA cu doua piscine, baza de tratament; 

- Centru de informare turistica ; 

- Alei pietonale, drumuri, un pod din beton armat peste paraul Slanic ; 

- Amenajarea izvoarelor de apa minerala; 

- A fost achizitionat si montat mobilier urban ; 
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- A fost finalizata alimentarea cu energie electrica 

- A fost finalizata aductiunea gazelor naturale , la deschiderea sezonului 2010, 

cele doua  piscine vor putea functiona cu apa calda . 

In anul 2009 ( lunile iunie-septembrie) cele doua piscine au functionat la  

capacitate maxima , incasandu-se suma de 171.951 lei din taxa acces piscina si 

inchirieri spatii. 

 

2.Proiectul  «  Dezvoltarea si modernizarea serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta ».Valoarea proiectului este de 104.160 Euro din care 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, repectiv « Autospeciala de stins 

incendii », serviciile de audit si cele de publicitate si promovare au fost realizate pana la 

data de 17.01.2009, la data de 02.02.2010 s-a primit plata finala iar in data de 

22.04.2010 a fost depus raportul privind plata TVA aferent cheltuielilor eligibile ale 

proiectului. 

 

 3.Proiectul “ Colectare selectiva si transport deseuri in zona turistica 

Tg.Ocna, judetul Bacau “ . Valoarea totala a proiectului este 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 se adauga 

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. 

Acest proiect consta in : 

- construirea unui punct de valorificare deseuri amplasat pe drumul de acces spre 

statia de epurare, oras Tg.Ocna ; 

-  amplasarea a  114 puncte de colectare pe raza orasului Tg.Ocna, 17 puncte de 

colectare in comuna Pargaresti si 11 puncte de colectare in comuna Tg.Trotus ; 

-  achizitionarea unui motostivuitor ce va fi utilizat la punctul de valorificare ; 

-  achizitionarea a 400 buc. containere din tabla zincata pe roti din care 41 buc. au 

fost predate Consiliului Local Pargaresti si 16 buc. Consiliului Local Tg.Trotus ; 

-  achizitionarea unei autogunoiere ; 

-  un calculator ; 

-  268 buc. europubele din plastic din care 24 buc. au fost predate la Pargaresti si 

28 buc. predate la Tg.Trotus ; 

-  achizitionarea a 292.350 buc. de saci menajeri pentru colectarea selectiva a 

deseurilor in cele doua localitati partenere. 

Lucrarile aferente acestei investitii au fost receptionate la data de 17.08.2009, s-a  

intocmit si depus la ADR Nord-Est, Raportul final si se asteapata achitarea ultimei 

transe din valoarea acestui proiect. 

 

4. Proiectul “ Reabilitare retea alimentare cu apa in statiunea turistica 

Tg.Ocna, judetului Bacau “. Valoarea totala a proiectului este de 1.029.367 Euro, din 
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care, 765.800  Euro reprezinta grantul de la Uniunea Europeana iar 263.567 Euro 

reprezinta contributia beneficiarului local la care se adauga cheltuielile neeligibile. 

Prin acest proiect se va realiza o retea din PEHD in lungime de 8,035 km. 

 Proiectul are termen de finalizare la 30.07.2010. 

          Este depus la ADR Nord-Est Raportul pentru transa intermediara, lucrarile sunt 

efectuate in procent de peste 90 % si sunt conditii ca finalizarea acestora sa se faca la 

termen.  

 

 5. Proiectul  “ Extindere si modernizarea retelei de canalizare in statiunea 

turistica Tg.Ocna, judetul Bacau “, linie de buget RO2006/018-147.04.01.04.01 . 
Valoarea  totala a proiectului este de 779.995,80 Euro, din care, 694.196,26 Euro 

reprezinta grantul de la Uniunea Europeana iar 85779,54 Euro reprezinta contributia 

beneficiarului local, la care se adauga cheltuielile neeligibile.  

Prin acest proiect se va realiza : 

- o retea de canalizare in lungime de 3755 ml conducte de canalizare din  PAFSIN si 

PEHD ; 

- 70 camine de vizitare ; 

- 1 statie de pompare.  

 Pana la aceasta data, s-a intocmit  documentatia tehnica si s-a organizat licitatia 

pentru achizitionarea contractului de lucrari de executie, a fost finalizata procedura de 

achizitie si a fost desemnata societatea castagatoare : SC CONEXTRUST SRL 

Bacau.Toate celelalte achizitii aferente proiectului au fost efectuate.   

 

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 aceasta data fiind efectuate lucrari 

de consolidare a prismei de balast aferenta blocului F14, s-au realizat lucrarile  pana la 

cota 2 + 500 ( s-a turnat placa peste parter) .Lucrarile au fost sistate pe perioada rece in 

prezent fiind reluate. Prin act aditional semnat de constructor cu ANL, termenul de 

finalizare al lucrarilor este sfarsitul lunii noiembrie 2010.   

 

7. Proiectul »Construire pod peste rau Trotus, cartier Pacuri, oras Tg.Ocna, 

jud.Bacau », cu o valoare de 2.262.352,64 lei, in lungime de 72 ml, cu doua benzi de 

circulatie si trotuare . 

A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor pe data de 20.08.2009, pana  in prezent  

fiind executate  lucrarile in proportie de 85%, respectiv au fost realizate infrastructurile, 

2 pile, si 2 culei si suprastructuira ramand de realizat pragul de fund, rampele de acces 

si regularizarea cursuluio raului Trotus pe o lungime de 50 m in amonte si 50 m in aval. 

 

8.Proiectul « Bloc de locuinte ANL - pentru tineret C8, str. 1 Mai nr.13 »  

avand 48 de unitati locative si un regim de inaltime P+4 etaje. S-a intocmit Studiul de 

Fezabilitate, s-au definitivat actele privind proprietatea asupra terenului si s-au obtinut 

toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.  Studiul de fezabilitate completat 

cu solutia alternativa de producere a energiei  a fost depus la ANL urmand ca  in prima 

sedinta CTE sa fie supus aprobarii. 
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9. Proiectul « Reabilitarea parcurilor din orasul Tg.Ocna » ; 

       In cadrul programului national de imbunatatire a calitatii mediului, prin realizarea de 

spatii verzi din localitati, sesiunea septembrie – octombrie 2009 ,  a fost depus 

Proiectul « Reabilitarea parcurilor din orasul Tg.Ocna  -Parcul Trandafirilor, 

Parcul Casa de Cultura, Parcul Blocuri C». 

       Valoarea proiectului este de 103.781 Euro, din care 13,4% reprezinta contributia 

proprie, iar 86,6% fonduri nerambursabile. Nu s-a finalizat procedura de evaluare a 

proiectelor. 

      

 10. Proiectul « Reabilitare Drum Judetean (DJ) 116 », de la km 10+850 la km 

13+572,  in lungime de 2722 ml , ce se va executa prin intermediul unui parteneriat 

incheiat intre Consiliul Local Tg.Ocna si Consiliul Judetean Bacau. 

In sedinta Consiliului Local Tg.Ocna din data de 29.10.2009, s-a aprobat incheierea 

parteneriatului intre cele doua parti, prin care Consiliul Local Tg.Ocna se obliga sa 

intocmeasca documentatia tehnica, iar Consiliul Judetean Bacau  sa asigure finantarea 

lucrarilor de executie.  

      S-au intocmit studiile topografice pentru intreaga lungime , s-a incheiat contract cu 

societatea care in prezent lucreaza la  expertiza si proiectare tehnica, dupa care va trebui 

sa obtinem avizele prevazute prin Certificatul de urbanism . 

 

 11. Judetul Bacau beneficiaza de Masura ISPA nr. 2005/RO/16/P/PA.001-02 – 

“Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de apa potabila , apa uzata in 

vederea obtinerii finantarii din Fonduri de Coeziune ale Uniunii Europene.” 
Investitiile prioritare identificate de Master Planul de apa potabila si apa uzata , intocmit 

de consortiu I.L.F. Consulting Engineers in urma consultarii autoritatilor publice locale 

care si-au dat acordul de principiu privitor la necesitatea si oportunitatea acestora . Prin 

Master Plan in orasul tg. Ocna au fost identificate ca prioritare urmatoarele obiective : 

- extindere retele distributie apa potabila 5 km ; 

- extindere retele de canalizare 13,5 km. ; 

- constructia unei statii noi de epurare a apelor uzate , investitii nominalizate in Anexa 

nr. 3 in H.C.J. nr. 118/20.07.2009 . 

Din Studiul de fezabilitate intocmit de I.L.F. Consulting Engineers in etapa de  

elaborare a Master Planului , suma totala necesara realizarii acestor obiective este de 

7.327.000 Euro, din care maxim 5% va reprezenta contributia beneficiarului local. In 

primul trimestru al anului 2010 s-a finalizat documentatia ce urmeaza a fi inaintata in 

vederea obtinerii finantarii.  

 12. In cadrul Proiectului «  Sistemului de managemeant integrat al deseurilor  

solide din judetul Bacau » , pentru accesarea fondurilor Posmediu-axa prioritara II , 

este prevazut obiectivul de investitie «  Desfiintare depozit deseuri menajere Tg. 

Ocna ». 

 S-au intocmit documentatiile cadastrale necesare inscrierii in Cartea Funciara a  
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terenului aferent acestei investitii , raportul tehnic si a fost depusa documentatia in 

vederea obtinerii acordului de mediu. 

 

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: 

 113 certificate de urbanism ( mai putine cu 49 fata de anul 2008); 

 87 autorizatii de construire/desfiintare – 74 autorizatii de construire si 13 

autorizatii de desfiintare (cu 21 mai multe fata de anul 2008) din care :  

    - 29 pentru construire locuinta; 

               -    2 construire sate de vacanta; 

          -    2 construire pensiuni; 

          -    4 construire spatii comerciale; 

          -    3 constructii industriale; 

          -    3 sarpante blocuri; 

          -  13 demolari ; 

          -  22 altele ( bransamente, imprejmuiri, semnalistica, etc.) 

          - 8 autorizatii eliberate pentru investitii ale Consiliului local si anume: 

 Extindere conducte de distributie si bransamente G.N. pentru  

alimentare cu gaze naturale Parc Magura; 

 Reabilitare retea alimentare cu apa potabila in statiunea turistica Tg.  

                 Ocna; 

 Construire pod peste raul Trotus, cartier Pacuri, oras Tg. Ocna; 

 5 a.c. pentru „Amenajare grupuri sanitare „ la Scoala nr. 2, Scoala  

                 nr. 4 si gradinita nr. 4, Scoala nr. 5 si gradinita nr. 5, Scoala nr. 6 si   

                 Gradinita nr. 6, Gradinita nr. 3 – Galean). 

 

 La institutiile de invatamant s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei  

exterioare de lemn cu tamplarie metalica si geamuri termopan , inlocuirea dusumelelor 

cu parchet, placarea cu  gresie si faianta si montarea de jaluzele verticale ( Gradinita 

„Floare de colt”, Grup scolar, Scoala nr. 3) . O parte din  unitatile de invatamant 

prescolar au fost dotate cu mobilier pentru salile de clasa si mobilier aferent locurilor de 

joaca (Gradinita „Floare de colt”, Gradinitele „Piticot 1 si 2”). 

 Activitatea Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului s-a concretizat si in  

incheierea unor contracte noi sau a actelor aditionale de inchiriere si concesiune imobile 

precum si intocmirea documentatiilor pentru vanzarea a 6 apartamente din proprietatea 

privata a unitatii administrativ teritoriale. 

 In conf. cu art. 36, alin. 6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 administratia publica 

locala acorda sprijin  cultelor religioase.  In acest sens s-a acorda sprijin financiar in 

suma de 154.462 lei pentru proiectele incepute in 2008 si finalizate in 2009 

- montare centrala pe lemne la Biserica din Valcele «  Sf. Petru si Pavel » ; 
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- montare centrale pe gaze la Bisericile : « Sf. Treime » - Gura Slanic,   « Sf. 

Gheorghe »-Tisesti  si Biserica Catolica. 

-  Materiale de reparatii la Capela Misionara Sf. Spiridon din str. N. Arbanas si 

Biserica Valcele . 

- restaurare pictura Biserica Raducanu  . 

 

Starea economico-sociala la nivelul localitatii a fost intotdeauna influentatã si de 

situatia agriculturii . O parte a  cetatenilor s-au ocupat in anul 2009  cu cresterea 

animalelor si cultivarea terenurilor. Observam o crestere a  efectivului de animale in 

anul 2009, comparativ cu anul 2008, astfel: 

 

Nr.crt. ANIMALE 2009 2008 +/- fata de 

2008 

1. Bovine adulte 699 614 +85 

2. d.c.vaci si juninci * 279 * 

3. porcine 290 350 - 60 

4. ovine 1442 1422 +20 

5. caprine 1200 1100 +100 

6. cabaline 342 337 +5 

7. pasari 1300 10.000 +300 

8. Familii albine 387 387 * 

 

In anul 2009 taxa de pasune a fost incasata in proportie de 73.72%.  

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. 
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In anul 2009 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. 

Dintre acestea Comisia locala a solutionat un numar de 90 dosare care au fost inaintate 

spre validare Comisiei judetene de fond funciar. 

Din totalul dosarelor aflate in evidenta Comisiei locale 140 au fost respinse , 

solicitantilor dandu-li-se posibilitatea sa se adreseza cu contestatie Comisiei judetene si 

instantelor de judecata. 21 de dosare au ramas in lucru, pana la completarea de catre 

petenti cu acte doveditoare. 

 

Modul în care administraţia publică locală a acţionat pe linia gospodăririi 

oraşului reiese din activitatea desfăşurată de Serviciul public de gospodarie comunala: 

 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 – 280 mp), 

montarea şi refacerea indicatoarelor rutiere – 31 buc;  

 - refacerea mobilierului stradal şi schimbarea şipcilor la un număr de  52 bănci  

stradale , vopsirea a 620 bănci stradale ; 

 - lucrări de întreţinere a instalaţiilor sanitare a unităţilor de învăţământ de pe raza  

localităţii ; 

- lucrări de refacere a zonelor de acces si de joaca la Grădiniţa Piticot şi Floare de 

Colţ in suprafata de 120 mp 

- întocmirea de documente privind autorizarea ISCIR a centralelor termice aflate 

în administrarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală cât şi realizarea de lucrări 

de revizie, întreţinere şi supraveghere a acestora pe perioada funcţionării pentru cele 46 

centrale termice; 

- lucrări de reparaţii şi întreţinere ale sistemului de iluminat public. In anul 2009 

au fost inregistrate un numar de 149 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 72000 mp; 

 - aşezarea unei cantităţi de 480 tone piatră concasată. 

 Secţia  spaţii verzi-parcuri ; salubritate : 

1. Lucrări spaţii verzi : 

 - pregătit amestec pământ 10,5 mc 

 - revizuit /reparat 500 buc  lădiţe pentru răsad 

 - revizuit spaţiile acoperite pentru răsad flori 

 - producere răsaduri flori (sezonul I şi II) – 55 000 buc 
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 - mobilizat  sol peltru plantat – 2 500 mp 

 - mobilizat sol şi pregătit pentru semănat gazon – 1 200 mp 

 - udat – 37 500 mp 

 - prăşit şi plivit straturi flori – 7 500 mp 

 - tăieri corecţie pomi – 135 buc 

 - tuns gard viu, tuns în forme arbuşti cu frunze persistente – 4750 mp 

 - cosit gazon – 20 000 mp 

 - plantat puieţi arbori – 120 buc 

 - dagajat teren de resturi vegetale – 2 500 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 16 400 mc 

 - colectat deşeuri necontainerizat şi transport cu tractorul  - 2 500 mc 

 - colectat deşeuri reciclabile selectiv şi valorificat  

 hârtie, carton – 21 983 kg 

 P.E.T-uri – 5 060 kg 

 - curăţat căi publice de zăpadă, împrăştiat material antiderapant – 42 000 mp. 

Aceasta activitate s-a desfasurat cu personalul Serviciului public , efortul financiar fiind 

de aprox. 4.000lei/luna. 

 Sectia apa-canal 

- reabilitare retea de apa : – Cartier Vîlcele – 1.600m.l. ; 

                                                   -  Cartier Gura Slanic – 650 m.l. ; 

- executare camine pentru vane  - 10 buc ; 

- procurare si montare instalatii de clorizare - 3 buc; 

- 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 – 224 avarii cu înlocuire de conductă – 350 ml şi coliere 61 buc; 

 canalizare – 272 desfundări pe reţeaua principală şi 421 desfundări 

interioare ; 

 refăcut reţeaua din subsolurile tehnice la 7 blocuri de locuit: F1, F3, A10, 

A8, G8, G2, C4; 

  izolat termic conducte apă la traversări – 210 ml ; 

 revizuit şi reparat 49 buc vane de secţionare apă. 

 

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 2009 lucratorii de evidenta persoanelor au primit si eliberat 

in cadrul Ghiseului Unic un numar de :  

 Acte de identitate : 

- carti de identitate – 1.708 ; 

- cãrti de alegator – 1.293 ; 

- carti de identitate provizorii – 158 ; 
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- schimbari de domiciliu – 450 ; 

- vize de resedinta – 130 ; 

- persoane verificate in evidente – 334; 

- actiuni si controale efectuate – 12 ; 

- controale in unitati de ocrotire – 7 ; 

- sanctiuni aplicate – 6 in valoare de 180 lei. 

 Pasapoarte  - 494 

 

Pe linie de stare civila s-au inregistrat  :  

- casatorii - 76 , cu 16 mai putine fata de anul 2008 ; 

- decese - 111 , cu 14 mai putine fata de anul 2008 ; 

- mentiuni de divort – 33 , cu 14 mai putine fata de anul 2008 ; 

- certificate de stare civila eliberate – 663 , cu 324 mai putine fata de anul 

2008 ; 

- livrete de familie eliberate – 87, cu 43 mai putine fata de anul 2008 ;  

- nasteri  - 12; 

 

 Doua domenii importante care definesc starea economica si sociala a unei 

localitati sunt invatamantul si sanatatea. 

In anul 2009 au functionat la nivelul orasului urmatoarele unitati de invatamant:   

- Colegiul National «  Costache Negri » ; 

- Grupul scolar ; 

- 3 scoli cu clasele I-VIII:- Scoala Generala nr. 1 

                                         - Scoala Generala nr. 2 

                                         - Scoala Generala nr. 3  

- 2 gradinite cu program prelungit  si 3 gradinite cu program normal. 

Numarul total al elevilor inscrisi in anul scolar 2009-2010 a fost de: 

-  1.151  in invatamantul gimnazial (-71elevi fata de anul scolar 2008-2009), 

-     741 la Colegiul “C. Negri”,  

-     342 la Grupul scolar (+ 45 elevi fata de anul scolar 2008-2009)  .  

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 108 cadre didactice titularizate si 56 suplinitori. 

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 

-  2 premii I ( olimpiada de matematica) ; 

-  2 premii II ( olimpiada de matematica si psihologie) ; 
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 -  6 premii III (olimpiadele de romana , matematica si sport – tenis de masa si 

cross) ; 

 - 12 mentiuni (olimpiadele de romana, matematica, informatica, lb. franceza si 

engleza, chimie) ; 

 2.  Concursuri scolare : 

  Concursuri internationale : 

 -  1 premiu I  la concursul de jurnalism din cadrul  festivalului 

international de la San Remo ; 

 -  1 premiu II la concursul international « Ioan Alexandru » ; 

   -  2 mentiuni  la concursul international « Ioan Alexandru » . 

  Concursuri nationale :    

   – 6 premii I – concursul « Afise literare » 

- 6 premii II – concursul « Afise literare » , concursul « Winners-   

         matematica », concursul « Economia vazuta de mine » ; 

-  85 premii III – la concursurile : « Afise literare », « Winners-   

         matematica , lb. romana, lb. engleza » 

- 26 mentiuni la concursurile « Afise literare », « Winners- matematica , lb. 

romana, lb. engleza »,« Cangurul lingvist  - lb. engleza », « Economia vazuta de 

mine » 

 

  Concursuri judetene : 

   - Premiul I – « Mesajul meu antidrog » 

     - Premiul III – « Protectia civila » 

 

 GRUP SCOLAR :  

  Concursuri judetene : 

  - Premiul II la concursul pe meserii– specializarea mecanic auto, concursul 

de protectie civila «  Cu viata mea apar viata » 

 - locul III la concursul de sah si echipa de minifotbal ; 

 - locul IV – cross pe licee. 

 In cursul anului scolar 2008-2009 au fost organizate numeroase activitati 

extracurriculare cum ar fi : Balul bobocilor , Dragobetele saruta fetele, Miss Martisor. 

Elevi ai scolii au participat la festivalul international San Remo, facand parte din echipa 

de teatru a orasului. 

 

 SCOALA NR. 1 : 

 1. Olimpiade scolare faza nationala :   

 - 6 mentiuni la lb. romana si matematica ; 

 - 1 premiu II la matematica ; 

 -  1 premiu III la lb. romana. 

 2. Concursuri scolare : 

 Concursuri internationale :      

 - 1 Premiu I la Concursul “ Odata ca niciodata » ; 

 - 4 Premii (I, II , III si mentiune ) la Concursul «  Munca si creatie ». 
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 Concursuri nationale :   

 - 4 premii I la Concursul « Micul matematician »  

  - 4 premii II la Concursul « Micul matematician »  

 - 2 premii III la Concursul « Micul matematician » 

 - 1 mentiune la Concursul « Micul matematician » 

 - 2 mentiuni la Concursul de matematica « Sperante » 

  - 3 premii II la Concursul « Smart » ; 

            - 2 premii III si o mentiune la Concursul «  Lumina Math » 

  - 1 Premiul II la concursul de « Educatie plastica  - Invierea Domnului » ; 

  - 1 premiu I la concursul de desen «  Traditie si credinta ». 

                     Concursuri interjudetene :  

                     - 2 Premii I la Concursul « Curcubeul primaverii » ; 

  Concursuri judetene :   

                    - 1 Premiu III si 2 mentiuni 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 au obtinut numeroase premii ( medalii de aur, argint si 

bronz) la Evaluarea in educatie la lb. romana, matematica, munca si creatie, creativitate 

si ortografie ,  

 - Olimpiada de educatie civica – faza locala – 4 Premii II si 4 Premii III ; 

 - Concursul national  de matematica «  Sperante » - 1 Premiu I si 3 

mentiuni ; 

 - Concursul national de creatie  - 3 Premii I,  

 

 SCOALA NR. 3  

- 1 Premiu I la Concursul « Ionel Teodoreanu » ; 

- 2 Premii III la Olimpiada de educatie civica ; 

- Premiul II la concursul de protectie civila «  Cu viata mea apar viata » 

- 1 elev calificat la faza judeteana a concursului «  Mihai Eminescu » 

o Elevii Scolii nr. 3 au mai participat la concursurile  “Educatie rutiera- educatie 

pentru viata »(2 elevi) 

o « Smart » (54 elevi) ; 

o « Media Kinder » (78 elevi). 

 

 Asistenta medicala a orasului 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, nr.   In orasul Tg. Ocna, in anul 2009 au mai 

functionat : un serviciul de ambulanta , 3 laboratoare de analize medicale, cabinete si 

farmacii veterinare.  

 Numarul consultatiilor acordate in anul 2009 a fost de 53.463, cu 4.501 mai 

putine fata de anul 2008. In anul 2009 au solicitat efectuarea de analize medicale un 

numar de  11.597 pacienti  fata de 69.848 in anul 2008 . Aceste diferente apar datorita 
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faptului ca in anul 2008 s-a desfasurat Programul national de evaluare a sanatatii 

populatiei. 

 

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 2009 Biblioteca orasului Tg. Ocna a organizat sau a participat activ la 

urmatoarele manifestari culturale : 

- 15 ianuarie – Expozitie de carte cu ocazia aniversarii a 159 de ani de la 

nasterea poetului Mihai Eminescu ; 

- 24 ianuarie – Expozitie de carte istorica cu ocazia sarbatoririi Unirii 

Principatelor Romane ; 

- 3-15 februarie – Expozitie de carte cu ocazia implinirii a 55 de ani de la 

moarte prozatorului Ionel Teodoreanu ; 

- 21 martie – recital de poezie cu ocazia sarbatoririi Zilei Mondiale a Poeziei 

sustinut de elevii Scolii nr. 2 sub indrumarea d-nei inv. Silvia Munteanu ; 

- 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului – intalnire cu tema « Saptamana Nationala a 

bibliotecilor publice din Romania » organizata la Biblioteca « C. Sturdza - 

Bacau », cu participarea a 80 de bibliotecari publici din comune, orase si 

municipii ; 

- 26 mai – recital de poezie sustinut de detinutii Centrului de reeducare minori 

Tg. Ocna, sub indrumarea d-nei bibliotecar Mariana Capata ; 

- 15 iunie – Expozitie de carte – comemorarea a 120 de ani de la moartea 

poetului Mihai Eminescu ; 

- 2 iulie – comemorarea a 95 de ani de la moartea poetului Emil Garleanu ; 

- 7 august – participare la lansarea de carte organizata la Spitalul Penitenciar 

Tg. Ocna – « Confesiunile unui gardian » autor Ioan Chertie , fost subofiter 

de penitenciare si prezentarea interactiva a documentarului « Temnicierul » ; 

- 6 septembrie Expozitie de carte Nicolae Filimon cu ocazia sarbatoririi a 190 

de ani de la nasterea prozatorului ; 

- 20-30 noiembrie Expozitie de carte Nina Casian cu prilejul implinirii a 85 de 

ani de la nasterea poetei. 

Activitatea bibliotecii s-a materializat si prin inventarierea unui numar de 3953  

carti provenite de la defunctul prof. Floares Armin, demararea celei de a II-a etape a 

programului Biblionet si a programului informational (T.I.N.L.I.B.), intocmirea 

rapoartelor statistice solicitate de Biblioteca judeteana, participarea la cursuri de 

perfectionare  profesionala . 

In anul 2009 au fost inscrisi 281 utilizatori noi si au fost inregistrate un numar de  

9.506 imprumuturi volume. 

 

 Casa de cultura desfasoara activitati cultural artistice, educative, de informare si 

de divertisment avand un rol important in educarea si formarea tinerilor din orasul Tg. 

Ocna. In anul 2009 a organizat urmatoarele activitati: 
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- 15 ianuarie – Spectacol „Vreme trece…. vreme vine” dedicat aniversarii a 159 

de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu ; 

- 24 ianuarie – Spectacol « Alexandru Ioan Cuza » - dedicat Unirii 

Principatelor romane ; 

- 8 martie – Spectacol dedicat « Zilei mamei » ; 

- 9 mai – Spectacol dedicat « Zilei Europei » ; 

- 18-24 martie -  participare la Festivalul de la Sanremo, denumit “Festivalul 

mondial de creatie in scoli” si derulat sub egida GEF (Global Education 

Festival) cu un colaj focusat pe cuplurile celebre din comediile lui Caragiale 

si intitulat “Parfumul nebunelor dorinti” care a obtinut Premiul special al 

juriului pentru elevii actori ai scolilor din oras la sectiunea teatru intr-o limba 

straina. 

- 27 martie Spectacol dedicat Zilei mondiale a poeziei ; 

- 20 aprilie – Spectacol Ziua mondiala a teatrului; 

- 1 iunie – Spectacol « Suflet de copil » ; 

- 15 iunie  Spectacole de sfarsit de an scolar; 

- 1 octombrie – Sarbatorirea Zilei internationale a persoanelor varstnice – 

spectacol de divertisment „ De la nepoţi pentru bunici” – Ediţia a III – a; 

- Participare la Festivalul de teatru „Exit” Bucuresti , impreuna cu detinutii 

minori din Centrul de reeducare Tg. Ocna cu piesa „Poveste de neuitat”; 

- 1 Decembrie – Spectacol dedicat Zilei Nationale a Romaniei”; 

- 24 decembrie Spectacol de Mos Craciun; 

- 31 decembrie – participare la Festivalul obiceiurilor de iarna – Editia a IV-a 

 

Pentru a realiza un tablou complet al activitatilor culturale desfasurate in anul 

2009 evidentiem si manifestarile organizate de Primaria orasului in colaborare cu 

Consiliul local : 

- Ziua Eroilor ( 28 mai ); 

- Zilele orasului Tg. Ocna (14-16 august); 

- Ziua Vanatorului de munte (2 noiembrie); 

- Ziua Nationala a Romaniei (1 decembrie); 

- 31 decembrie – Spectacol si foc de artificii. 

 

 

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este organizat ca serviciu de 

categoria a IV-a, având in compunere un număr de 54 persoane, din care 7 angajaţi si 

47 voluntari. 

In anul 2009 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi-a organizat, 

planificat şi desfăşurat activitatea pe baza atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin din legi, 

hotărâri ale Guvernului României şi ordine ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă există o autospecială 

de stins incendii tipul ATI – an de fabricaţie 1979, o autospecială de stins incendii tipul 

MAN- an fabricaţie 2008, achiziţionat prin proiect finanţat prin fonduri Phare si o 

ambulanţă, tipul Mowac – an fabricaţie 1992.   
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 În anul 2009 in zona de competenţă a Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al oraşului Tîrgu-Ocna au avut loc 44 de evenimente din care: 18 intervenţii la  

incendii , 3 arderi de vegetaţie uscată, 10 alte situaţii de urgenţă ( o intervenţie la 

inundaţii, 4 intervenţii la poluări accidentale, 2 intervenţii salvări persoane, 2 intervenţii 

salvări animale, o intervenţie la accident rutier. ). 

 Tot în anul 2009 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu-

Ocna a executat 3 exerciţii de alarmare/evacuare la instituţiile de învăţământ, 2 exerciţii 

de intervenţie în caz de incendiu la operatori economici si institutiile Ministerului de 

justitie. 

 Având în vedere programele de pregătire şcolară întocmite de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 

baza Protocolului privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, 

elevilor şi studenţilor din învătământul naţional, preuniversitar şi superior, în data de 

29.04.2009 s-a desfăşurat concursul şcolar cu tematică de protecţie civilă « Cu viaţa 

mea apăr viaţa », faza pe localitate, iar în data de 23.09.2009 concursul şcolar cu 

tematică de prevenire şi stingere a incendiilor « Prietenii Pompierilor ». 

 Deasemenea în data de 22.05.2009 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Mr. 

Constantin Ene » al judeţului Bacău în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă al oraşului Tîrgu-Ocna a organizat faza judeţeană a concursului « Prietenii 

Pompierilor ». 

 In luna iunie  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu-

Ocna a organizat şi a participat la Faza judeţeană a concursurilor profesionale ale 

Serviciilor  Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. 

 La solicitarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală al Primăriei oraşului 

Tîrgu-Ocna, autospecialele de stins incendii din dotarea S.V.S.U. au participat la acţiuni 

de curăţare a canalizărilor, precum şi la activităţi de curăţare a podeţelor şi fântânilor 

din oraşul Târgu-Ocna. 

 Având în vedere rolul activ şi permanent al S.V.S.U. pentru comunitatea locală, 

prin Hotărîrea Consiliului local nr. 51 din 26 mai 2009 al oraşului Tîrgu Ocna a fost 

aprobat modelul cadru de contract de voluntariat pentru persoanele active care pot 

desfăşura activităţi specifice de prevenţie şi intervenţie pe raza localităţii şi zonele 

limitrofe. 

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Tîrgu Ocna, face eforturi 

pentru perfecţionarea personalului din cadrul serviciului asigurînd pregătirea necesară 

atât personalului angajat cât şi voluntarilor pentru atingerea nivelului de performanţă 

conform standardelor europene impuse pentru funcţionarea acestor tipuri de structuri. 

 

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 
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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 2009, Poliţia staţiunii Tg.Ocna a fost sesizată de către cetăţenii 

localităţii cu privire la săvârşirea unui număr de 257 de infracţiuni din care 141 au fost 

de natură judiciară , 11 de natură economică şi 105 de altă natură. 

 
 Din cele 141 de infracţiuni judiciare sesizate, 66 au fost îndreptate contra vieţii 

persoanei , respectiv din acestea 44 au fost loviri, 2 tâlhării şi 1 viol. 

 La nivelul infracţiunilor de furt în anul 2009 , poliţia staţiunii Tg.Ocna , a fost 

sesizată şi s-a sesizat din oficiu despre comiterea unor 85 astfel de infracţiuni iar din 

acestea 12 au fost furturi din locuinţe , 6 furturi din societăţi comerciale, 9 furturi din 

auto şi 55 alte furturi. 

Infracţionalitatea sesizată are un trend descendent faţă de perioada similara 

din anul 2008, scăzând cu 6%,  iar infracţionalitatea în care autorii sunt 

necunoscuţi a înregistrat  o creştere de aproximativ 5%. La nivel de solutionare a 

dosarelor penale cu A.N., fata de aceeaşi  perioada a anului 2008, numărul de dosare 

penale cu A.N. soluţionate a crescut , in sensul că au fost solutionate  41 dosare 

penale cu A.N., faţă de 37 dosare penale soluţionate în anul  2008. 

 In acest context, la nivelul dosarelor penale cu A.N din cele 41 dosare 

soluţionate, 25 au fost prin identificarea autorilor, crescând procentul la identificare 

de la 56%. , înregistrat în anul  2008, la 60% înregistrat în anul 2009 . 
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 Starea infracţională, din punct de vedere al infracţiunilor constatate, a 

cunoscut o creştere respectiv cu 14% faţă de anul 2008 , sens în care au fost constatate 

un număr de 124 infracţiuni fată de 107  în anul 2008. 
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         La nivelul infractionalitatii solutionate se constata faptul ca aceasta 

înregistrează un trend ascendent într-un procent de 2% faţă de infracţiunile soluţionate în 

anul 2008, respectiv de la 107  infracţiuni soluţionate în  anul 2008 , la 109 infracţiuni 

soluţionate  în anul 2009. 

  

  

  

 

 

 

 

 
   În ceea ce priveşte starea contravenţională aceasta a înregistrat o creştere 

de 24%  faţă de anul 2008 , respectiv de la 1588 sancţiuni aplicate în anul 2008, la 

2072 sancţiuni aplicate în anul 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce priveste evolutia CRIMINALITATII JUDICIARE GRAVE , la 

nivelul subunităţii s-a pus un accent primordial pe prevenirea unor astfel de fapte, fapt 

ce a dus  ca pe parcursul anului 2009, datorită activităţilor preventive desfăşurate care 

şi-au făcut efectul, nu ne-am înregistrat cu nici o astfel de infracţiune .(omor, LCM, 

VCG, pruncucidere).  

         In ceea ce priveste evolutia infracţiunilor cu  A.N. , vă informăm că la 

nivelul Poliţiei Staţiunii Tg. Ocna au fost înregistrate în anul 2009 un număr de 40 
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infracţiuni cu A.N. sesizate, iar prin activităţile operative desfăşurate s-a reuşit 

soluţionarea uni nr. de 41 dosare penale cu A.N. din cele aflate în lucru.            

Prin programele de acţiune pe linia prevenirii şi combaterii furturilor în 

general şi în special al celor din locuinţe , din auto şi de animale  s-a urmărit 

dezvoltarea cooperării cu celelalte structuri ale Poliţiei Române, respectiv Postul de 

Jandarmi Tg. Ocna, iar în urma activităţilor desfăşurate s-a reuşit prevenirea acestui 

fenomen în sensul în care s-a redus numărul de astfel de fapte înregistrându-ne  cu o 

scădere de -7  furturi faţă de anul 2008. 

Şi la  furturile din societăţi comerciale şi locuinţe ne-am înregistrat cu scăderi 

respectiv cu( -13) la furturile din locuinţe şi( -8) la furturile din S.C. 

La nivelul activitatilor desfasurate de catre Compartimentul  P.R. 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 2009 ne-am înregistrat cu 4 accidente grave  din care 

au rezultat  un mort şi 3 răniţi grav , faţă 5 accidente grave înregistrate în 2008  din 

care au rezultat   2 morţi şi 3 răniţi grav . 

    La nivelul accidentelor uşoare ne-am inregistrat deasemenea cu scăderi 

respectiv de la 7 accidente uşoare , cu 7 răniţi uşor , în 9 luni 2008  la 5 accidente 

uşoare cu 5 răniţi uşor în 9 luni 2009  iar la  accidentele soldate numai cu pagube 

materiale am înregistrat pe acelaşi trend , respectiv scădere , de la 136 în 2008 la 85 în 

2009. 

In anul 2009 subunitatea de JANDARMI TG. OCNA , conform Dispozitiei 

secretarului de stat , al Departamentului de ordine si siguranta publica a M.A.I. , nr. I 

din 02.02.2009 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 1.018 patrule si s-au 

aplicat 178 de sanctiuni contraventionale in valoare de 260.501 lei.  

Pe linia prevenirii comiterii de fapte antisociale , efectivele subunitatii au 

desfasurat activitati cu caracter preventiv-educativ la unitatile de invatamant , actiuni 

pentru combaterea cersetoriei, combaterea fenomenului infractional si contraventional 

la unitatile de alimentatie publica de pe raza statiunii Tg. Ocna. Totodata efectivul de 

jandarni a asigurat ordinea publica si buna desfasurare a manifestarilor culturale, 

religioase sau de alta natura si au acordat sprijin pentru combaterea faptelor ilicite 

Ocolului silvic Tg. Ocna, lucratorilor s.c. E-ON Moldova s.a. si au asigurat protectia 

executorilor judecatoresti pe timpul misiunilor . 

 

Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetătenilor orasului o imagine 

generală asupra activitătii noastre în anul care a trecut, asupra modului si eficientei 

rezolvării problemelor comunitătii locale. 

  

                                       PRIMARUL ORASULUI TG. OCNA   

                                                   Ec. Floarea IVANOF 


