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Cuvânt înainte
Prezentul raport prezintă, într-o variantă sintetizată, politicile, preocupările și
proiectele comunității, incluzând aici atât departamentele proprii cât și toate unitățile
subordonate consiliului local.
Deși se numește Raportul Primarului, pentru că așa este prevederea legală, el
prezintă atât activitatea executivului cât și modul de aplicare al politicilor și deciziilor
Consiliului Local. Raportul este un rezultat al muncii echipei administrației locale, al celor
pe care cetățenii i-au desemnat să conducă orașul și să-l administreze, precum și al celor
care, cu profesionalism și multă competență,au gasit și aplicat cele mai bune soluții de
implementare a cerințelor pentru o funcționare eficientă.
Pe parcursul întregului an ne-am desfășurat activitatea ținând cont de nevoile
comunității locale și de interesul superior al cetățeanului, astfel am ascultat propuneri,
inițiative, critici și aprecieri, și am încercat să integrăm cât mai multe dintre acestea în
proiectele orașului.
Datele prezentate în prezentul raport pot oferi cetățenilor orașului o imagine
generală a activității noastre în anul care a trecut, cât și asupra modului și eficienței
rezolvării problemelor comunității locale.
Sper ca fiecare dintre dumneavoastră să regăsiți în prezentarea de mai jos
activitățile care au schimbat în bine orașul cu care toți ne mândrim.
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Tuturor celor care și-au dat concursul la obținerea acestor performanțe și au
contribuit la îndeplinirea cu succes a obiectivelor administrației locale, le adresez sincerele
mele mulțumiri.
Așa cum mă cunoașteți, voi lupta mereu pentru dezvoltarea orașului și voi avea o
preocupare continuă în ceea ce privește folosirea eficientă a banului public ,precum și
ducerea la bun sfârșit a proiectelor mari, care vor aduce beneficii uriașe orașului
Dărmănești.
Mulțumesc dărmăneștenilor pentru sprijinul și încrederea pe care mi-o acordă și
doresc să îi asigur de întreaga mea implicare, muncă și onestitate, pentru atingerea
obiectivului principal, și anume, dezvoltarea comunității noastre.

TOMA CONSTANTIN
Primarul Orașului Dărmănești
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INTRODUCERE
Conform organigramei aparatului de specialitate al Primarului Orașului Dărmănești,
aprobat prin HCL 8/30.01.2017, are următoarea structură organizatorică.
Primarul are în subordine directă următoarele servicii și compartimente:
- Cabinet primar
- Serviciul Economic
- Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, investiții-arhitect șef
- Compartiment Proiecte,Strategie de dezvoltare și promovare
- Serviciul Poliției Locale
- Compartiment Protecție Civilă
- Compartiment Serviciul Voluntariat pentru Situații de urgență
- Compartiment Managementul Sistemelor Integrate și mediului
- Compartiment Audit
- Compartiment Comercial
Consiliul Local are în subordine directă Serviciul Evidența Informatizată a
persoanelor și stare civilă
Viceprimarul are în subordine directă următoarele servicii și compartimente:
- Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat
- Compartiment Cultural
- Compartiment CNIPT
- Birou Activități Autofinanțate
- Compartiment Ecarisaj
- Compartiment Iluminat Public
- Birou Transport Deservire Parc Auto
- Compartiment Administrativ și Aprovizionare
Secretarul are în subordine directă următoarele servicii și compartimente:
- Birou Asistență Socială
- Compartiment Juridic
- Compartiment Resurse Umane
- Compartiment Registru Agricol
- Compartiment Relații publice documente și arhivă
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1. SERVICIUL ECONOMIC
Serviciul economic funcționează în subordinea directă a Primarului orașului
Dărmănești și la sfârșitul anului 2017 figura cu 9 posturi de execuție ocupate din 10
alocate și un post de conducere.
Din cadrul Serviciului economic fac parte 3 compartimente:
- Compartiment Buget-contabilitate
- Compartiment Venituri
- Compartiment Executări Silite
Sinteza activității pe anul 2017
1. Elaborarea bugetului oraşului Dărmăneşti pe baze fundamentate economic prin notele
de fundamentare întocmite de către Compartimentele de specialitate ale UAT Orasul
Dărmăneşti şi a ordonatorilor terţiari de credite , cu respectarea prevederilor locale în
vigoare .
a. Bugetul iniţial al UAT Oraşul Dărmăneşti a fost adoptat prin HCL nr.
50/03.04.2017 si este format din :
- VENITURI
19.560,40 mii lei
- CHELTUIELI
21.222,40 mii lei
- DEFICITUL DE 1.680,00 mii lei va fi acoperit din excedentul anilor
anteriori .
b. Pe parcursul anului 2017 au fost făcute 6 rectificari de buget astfel :
1. HCL 62/31.05.2017 ;
2. HCL 96/28.07.2017 ;
3. HCL 100/31.08.2017 ;
4. HCL 119/03.10.2017 ;
5. HCL 139/29.11.2017 ;
6. HCL 154/18.12.2017 .
2.
Administrarea conturilor de cheltuieli şi efectuarea înregistrărilor contabile zilnice
aferente operaţiunilor de încasări şi plãţi aprobate de conducerea instituţiei, precum şi
efectuarea altor operaţiuni dispuse de ordonatorul de credite pe bază de documente
justificative şi aprobate de persoanele împuternicite;
3. Analizarea conţinutului angajamentelor legale si a altor documente primite pentru
stabilirea plăţilor urgente în scopul evitării întârzierii acelor plăţi care pot constitui
potenţiale baze de calcul de majorări pentru întârziere şi/sau penalităţi, precum şi
respectarea termenelor de plată contractuale a tuturor plăţilor, în limita veniturilor încasate
şi a prevederilor bugetare aprobate;
4. Întocmirea zilnică a documentelor pentru plăţile dispuse de conducerea instituţiei din
bugetul local pentru activitatea curenta, verificarea şi avizarea acestora pentru Controlul
Financiar Preventiv conform OMFP nr. 1792/2002 , efectuarea tuturor operaţiunilor de
încasări şi plăţi cu numerar, atât pentru activitatea de bază a oraşului cât şi pentru
activitatea autofinanţată , la Trezoreria operativa Moineşti cu respectarea plăţilor
planificate lunar , a angajamentelor si recepţiilor in aplicaţia FOREXEBUG ;
5 . Intocmirea contului anual de execuţie al bugetului local pe baza normelor anuale de
inchidere a conturilor de execuţie atât la venituri cât şi la cheltuieli :
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CONTUL DE EXECUŢIE VENITURI :
VENITURI BUGET LOCAL
Denumire indicator

TOTAL VENITURI (1+2+3)
Venituri proprii
Imp.venit transf.propr.imobil
Sume alocate din cotele defalcate din imp
pe venit pt echilibrare

Ministerul de finante
Consiliul Judetean
Imp.si taxe pe proprietate
impozit pe cladiri
PF
PJ
impozit teren
PF
PJ
impozit teren extravilan
taxe judiciare de timbru
alte impozite si taxe pe proprietate
Taxe pe utilizare bunuri
impozit pe mijloace de transport
PF
PJ
taxe si tarife pt. eliberare de licente
si autorizatii
Alte impozite si taxe
Venituri din concesiuni
Donatii si sponsorizari
Venituri din prestari servicii
sume pentru asistenti medicali
venituri prestari servicii ( gunoi ramasita)
Taxe extrajudiciare de timbru
Venituri din amenzi
Alte venituri
Taxe speciale - GUNOI
Venituri din valoridicarea altor bunuri
SUBVENTII
Incalzire cu lemne
Subventii primite de la alte administratii
PNDL
sume alocate din bugetul ANCPI

Sume defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor
Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor
Fonduri europene, din care:
Sume primite de la UE

mii lei
BUGET

INCASARI

2017

31.12.2017

%

19541.60
7088.50

20211.70
7624.43

103.43

30.00

18.21

60.70

3532.00

3636.00

102.94

1800.00

1834.46

101.91

1732.00

1801.54

104.02

1768.50

1942.60

109.84

759.05

773.85

101.95

307.50

347.53

113.02

451.55

426.32

94.41

912.45

1084.37

118.84

536.45

714.25

133.14

177.00

169.11

95.54

199.00

201.01

101.01

26.00

30.03

115.50

71.00

54.35

76.55

427.00

515.50

120.73

348.00

442.32

127.10

244.00

343.65

140.84

104.00

98.67

94.88

79.00

73.17

92.62

36.00

58.71

163.08

175.00

290.73

166.13

107.56

0.00

20.80

100.00

240.00

213.11

88.80

144.00

147.29

102.28

96.00

65.81

68.55

21.00

11.95

56.90

229.00

474.38

207.15

4.00

10.27

256.75

600.00

422.94

70.49

894.10

639.31

71.50

130.00

68.95

53.04

682.60
81.50

570.36
79.49

83.56
97.53

9650.00

10035.96

104.00

1909.00

1912.00

100.16
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VENITURI BUGET LOCAL
25000.00
20000.00
15000.00

TOTAL VENITURI

10000.00

Venituri proprii

5000.00
0.00
1

2

ACTIVITATI AUTOFINANTATE VENITURI

Denumire indicator

Buget

Incasat

2017.00

31.12.2017

%

TOTAL VENITURI (1+2+3)

795.00

968.35

VENITURI DIN UTILIZAREA PASUNILOR

559.00

633.17

121.81
113.27

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII

236.00

335.18

142.03

VENITURI AUTOFINANŢATE
1200.00
1000.00
800.00

2017.00

600.00

31.12.2017

400.00
200.00
0.00
TOTAL VENITURI

VENITURI DIN
UTILIZAREA
PASUNILOR

CONTUL DE EXECUŢIE CHELTUIELI

VENITURI DIN
PRESTARI
SERVICII

BUGET LOCAL :

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Buget

Plati

annual

efectuate

aprobat la
finele anului
de raportare

TOTAL CHELTUIELI
Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
Alte servicii publice generale
Dobanzi
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele
ale administratiei
Politie locala
Invatamant

TOTAL
51.02
54.02
54.02.10
54.02.50
55.02
56.02

22.313.80
2.379.60
350.60
147.40
203.20
24.00
339.50

19.551.97
2.073.45
318.32
129.26
189.06
14.24
339.50

% din
total
plati
100.00
10.60
1.63
0.66
0.97
0.07
1.74

61.02.03
65.02

428.10
8.323.50

411.66
8.167.45

2.11
41.77
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Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Sanatate
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Sport
Asigurari si asistenta sociala
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Ajutor social
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Iluminat public si electrificari rurale
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
Protectia mediului
Actiuni generale economice, comerciale si de
munca
Transporturi

65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
65.02.50
66.02
67.02
67.02.03
67.02.05
68.02
68.02.05
68.02.15
70.02
70.02.06
70.02.50

3.212.25
1.195.30
2.016.95
5.046.25
2.964.45
2.081.80
65.00
284.30
748.80
378.80
370.00
2.182.50
1.930.50
252.00
3.225.00
338.10
2.886.90

3.093.05
1.183.91
1.909.14
5.017.89
2.939.80
2.078.10
56.50
147.29
703.44
333.44
370.00
2.085.63
1.911.94
173.69
2.312.61
314.23
1.998.37

15.82
6.06
9.76
25.66
15.04
10.63
0.29
0.75
3.60
1.71
1.89
10.67
9.78
0.89
11.83
1.61
10.22

74.02
80.02

1.199.50
49.00

582.05
49.00

2.98
0.25

84.02

2.779.40

2.347.33

12.01

25.000.00
20.000.00
15.000.00

Buget

10.000.00

Plati

5.000.00
0.00
L 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
A
T 1. 4.
5 . 56 . 61 . 66 . 67 . 68 . 70 . 74 . 80 . 84 .
5
5
5
O
T

CONTUL DE EXECUŢIE CHELTUIELI
Denumirea indicatorilor

BUGET AUTOFINANTATE
Cod

Buget

Plati

indicator

annual

efectuate

aprobat la
finele perioadei

%
din
total
plati

de raportare

TOTAL CHELTUIELI
Invatamant
Invatamant prescolar si primar
Invatamant secundar
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Agricultura, silvicultura, piscicultura si
vanatoare

65.10
65.10.03
65.10.04
70.10
83.10

1.595.51
138.31
70.31
68.00
1.056.20
401.00

602.72
41.26
29.84
11.42
360.06
201.40

100.00
6.85
4.95
1.89
59.74
33.42
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1.800.00
1.600.00
1.400.00
1.200.00
1.000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

Buget
Plati

total

6.

65.10

70.10

83.10

Totalul SECTIUNII DE DEZVOLTARE in anul 2017 a fost de 3.398,38 mii lei care
reprezinta 17,38 % din bugetul centralizat si 29,26 % din bugetul local fara cap.
65.02 - INVATAMANT .

PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2017 :
BUGET LOCAL
Mii lei
BUGET
TOTAL
DENUMIRE OBIECTIV
2017
PLATI
Achizitie vehicul utilitar – leasing
20,00
15,00
Scoala Gimnaziala nr. 1 RROMI
125,00
31,02
Achizitie BAZA SPORTIVA
370,00
370,00
Amenajare parc Lapos
45,00
22,47
Amenajare Centru Civic
1.335,00
1.129,00
Amenajare peisagistica Liceul Tehnologic
50,00
19,73
Extindere retea iluminat public Darmaneasca
36,00
29,00
Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa
606,50
71,33
uzata in jud. Bacau + Statie de epurare
Achizitie autobasculanta - leasing
64,00
59,27
Achizitie DACIA DOKKER LAUREATE - leasing
50,50
45,98
Asfaltare drum si amenajare rigole in cartierul
759,00
588,73
Bratulesti
Reparatii capitale pod Izvorul Negru
Reparatii capitale 1 km asfalta – str. Barajului
Reparatii capitale punte Lapos
Reparatii capitale drumuri cu tratament bituminos
Studii si proiecte
TOTAL BUGET LOCAL

100,00
300,00
85,00
370,00
467,10

72,30
299,57
82,94
306,26
255,78
3.398,38

BUGET
2017
650,00
5,00

TOTAL
PLATI
190,70
5,00
195,70

BUGET AUTOFINANTATE
DENUMIRE OBIECTIV
Amenajare targ saptamanal
Achizitie pompa de alimentare apa Caraboaia
TOTAL
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Obiectul activității compartimentului Venituri:
- Activitatea compartimentului se bazează pe stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și
încasarea impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele fizice și juridice;
- Compartimentul eliberează, la cerere, către contribuabili, persoane fizice și juridice,
adeverințe și certificate fiscale conținând datele cuprinse în evidența fiscală;
- Calculează pe baza declarațiilor de impunere, obligațiile datorate de contribuabili;
- Participă la fundamentarea bugetului în ceea ce privește veniturile;
- Organizează, îndrumă șu urmărește primirea, verificarea și operarea în baza de date a
declarațiilor de impunere;
- Analizează și operează dosarele depuse de contribuabili în vederea acordării facilităților
fiscal, stabilite prin lege, respective prin hotărârile de consiliul local;
-Întocmirea, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală a documentelor
în vederea realizării executării silite (adrese de înființare a popririi către instituții bancare,
Casa de Pensii, agenți economici) în cazul contribuabililor care nu-și achită la termen
obligațiile către buget
- In anul 2017 la solicitarea contribuabililor au fost eliberate 1.075 certificate de atestare
fiscale , 993 pentru persoane fizice , 82 pentru persoane juridice.
- S-au primit și verificat 64 dosare depuse de persoane fizice care au solicitat scutire de la
plata impozitului , persoane ce se află în următoarele situații: peroane cu handicap 59
veterani de razboi și văduve de veterani 5.
- Au fost inregistrate un numar de 3606 procese verbale de amenda , valoarea debitelor
+ ramasita fiind de 2.402.612 lei . S-a incasat pana la data de 31.12.2017 suma de
474.380 lei .
- La data de 31.12.2017 s-a inregistrat ramasita in suma de 6.653.211 lei din cere :
5.666.809 lei persoane fizice
986.402 lei persoane juridice
-În anul 2017 au fost înregistrate un nr de 725 documente reprezentând declarații fiscale
de impunere a mijloacelor de transport și 415 de radiere a acestora.
-Au fost acordate bonificații in valoare de 86.475 lei .
-În evidența fiscală figurează 9.325 roluri din care : 8681 roluri persoane fizice și 644
roluri persoane juridice .
În anul 2017 încasările bugetului local din principalele impozite și taxe locale au
fost:
Nr. DENUMIRE
crt IMPOZIT/TAXA
1
2
3
4
5
6

IMPOZIT CLADIRI PF
IMPOZIT CLADIRI PJ
IMPOZIT TEREN PF
IMPOZIT TEREN PJ
IMPOZIT MIJLOACE
TRANSPORT PF
IMPOZIT MIJLOACE
TRANSPORT PJ
TOTAL

2016
DEBITE
333117
1155376
559354
623870
259902

INCASAT
307710
455856
531832
177067
244464

120630

104203

3.052.249

1.820.732

Grad
2017
colectare
%
DEBITE
INCASAT
92,37
689140
347526
39,45
707736
426323
95,07
1534188
714250
28,38
448037
169110
94,06
960923
343655
86,38

216071

98669

4.556.095

2.099.563

Grad
colectare
%
50,42
60,23
46,55
37,74
35,76
45,66

Compartimentul Executări Silite a efectuat urmatoarele operaţiuni în anul 2017:
- identificarea debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor restante, confirmarea în
termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;
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- întocmirea evidenţei titlurilor executorii primite spre urmărire asigurând încasarea
creanţelor bugetare în termenele de prescripţie;
- întocmirea actelor necesare executării silite;
- asigurarea şi organizarea, când era cazul, a ridicării şi depozitării bunurilor
sechestrate, numirea custodelui şi a administratorului de sechestru;
- participarea la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind
documentaţia necesară;
- urmărirea respectării de către debitori, a termenelor de plată din eşalonări şi a
condiţiilor în care au fost acordată înlesnirile;
- au fost identificate şi individualizate bunurile mobile si imobile ce urmau a fi
sechestrate indicând valori estimative a fiecărui bun mobil;
- întocmirea dosarelor de insolvabilitate pentru debitorii aflaţi în această stare şi a
evidenţei acestora
Sinteza activității pe anul 2017
Au fost emise în anul 2017 un număr de 5.344 titluri executorii si somatii in valoare de
10.107.362 lei si a fost incasata suma de 1.045.406 lei din care :
a. 841.434 lei de la persoane fizice ;
b. 203.972 lei de la persoane juridice ;

PF
PJ

2016
2017
VALOARE
INCASARI
VALOARE
INCASARI
SOMATI SOMATA
SOMATII
SOMATI SOMATA
SOMATII
658
1,643,800
155,383
5215 7,552,294
841,434
84
1,157,600
74,950
129 2,555,068
203,972
2,801,400
230,333
5344 10,107,362
1,045,406
100,000,000
10,000,000
1,000,000
100,000
2016

10,000

2017

1,000
100
10
1
SOMATI

VAL SOMATA

INCASARI

Au fost intocmite un numar de 15 documentatii de specialitate in vederea promovarii de
Hotarari de Consiliu Local .
Au fost impuse și debitate 83 contracte contribuabililor pentru :
c. 3 contracte cu cabinete medicale ;
d. 36 contracte pentru locuinte ANL ;
e. 17 contracte pentru pasuni ;
f. 19 contracte pentru concesiuni ;
g. 8 contracte chirii spatii comerciale
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SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI,
INVESTITII –ARHITECT SEF
Conform organigramei, serviciul este structurat și compus din compartimente,
având denumiri distincte, precum si număr de persoane aprobate pentru fiecare
compartiment, astfel:
- ARHITECT-sef, 1 persoana.
- Compartiment Urbanism, 1 persoana.
- Compartiment Investitii, receptii lucrari si derulari contracte, fond locativ si IT, 3
persoane.
- Compartiment Cadastru si topometrie, 1 persoana.
- Compartiment Achizitii publice, 2 persoane.
In anul de referinta 2017, activitatea SUATIAS, in cadrul Primariei Orasului Darmanesti
(din cadrul aparatului de specialitate al Primarului), s-a desfasurat cu efectivul total de
1+3 persoane.
URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
În cadrul compartimentului mai sus menționat, s-au desfășurat activități reglementate
in special de 2 legi specifice, respectiv Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcții si Legea 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului.
Din evidentele sintetice consemnate în registrele de specialitate, in anul 2017 au fost
emise un nr. total de
157 Cerificate de urbanism si 109 Autorizatii de
construire/desfiintare.
Structura scopului pentru care au fost emise actele de autoritate mai sus mentionate,
se prezinta astfel:
- 101 CU pentru construire/reabilitare/extindere/modernizare, etc. si 56 CU pentru alte
scopuri (operatiuni notariale, bransamente, desfiintari/demolari, infrastructura, etc).
- 75 AC pentru construire/reabilitare/extindere/modernizare, etc. si 34 AC in alte scopuri
(bransamente, desfiintari/demolari, infrastructura, etc).
Suma colectata din achitarea taxelor aferente CU si AC, pentru anul 2017 a fost de
40.942 lei. Mentionam ca nr. cererilor pentru obtinerea actelor de autoritate locala,
respectiv CU si AC au fost in crestere fata de anul precedent, constatandu-se cresterea
interesului beneficiarilor /investitorilor de a respecta prevederile legale in domeniu.
La nivelul serviciului / compartimentului mai sus mentionat, s-a urmarit eliberarea
celor doua tipuri de documernte, respectiv CU si AC, in termene de sub 5 zile
calendaristice, fata de 30 zile calendaristice-limita max. prevazuta de lege, in sprijinul
cetatenilor orasului - de urgentare a obtinerii actelor de autorizare.
In stransa corelare cu specificul activitatii de urbanism si in conformitate cu
prevederile legale privind receptia si intabularea imobilelor constructii, au fost eliberate si
urmatoarele tipuri de documente:
- 18 Procese verbale / note de control, privind ocuparea abuziva si/sau nerespectarea
disciplinei in constructii si desfiintarea pe cale administrativa a gardurilor si anexelor
realizate pe domeniul public.
- 28 Receptii la terminarea lucrarilor, conform solicitarilor beneficiarilor de constructii
si conform activitatii de urmarire a cresterii veniturilor la bugetul local, in conditiile
expirarii autorizatiilor de construire.
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-

17 Cerificate de edificare a constructiilor, in vederea intabularii acestora.
11 Certificate de nomenclatura stradala
49 Autorizatii bransamente electrice, model ITL 66
12 Adeverinte de autodemolare, emise in vederea igienizarii fondului construit, aflat
in stari de degradare avansata si care prezinta pericol public.
- 33 Acorduri de interventie pentru situatiile de lucrari in domeniul public / privat
al localitatii.
In cadrul programului de control propriu, la nivelul SUATIAS, s-a stabilit 1 zi
/saptamana, rezervata in special controlului in teritoriu si vizita in teren privind
reclamatiile/petitiile si alte solicitari ale cetatenilor. Astfel, din 191 cereri inregistrate la
nivelul UAT, au fost solutionate si rezolvate pozitiv 103 situatii, restul fiind de competenta
altor factori- instante judecatoresti.
Deasemeni, din 29 cazuri transmise spre analiza SUATIAS prin programul de
audiente PRIMAR, au fost rezolvate pozitiv 18 cazuri, restul fiind de competenta altor
factori – asistenta social, ISU, instante judecatoresti etc.,
In vederea promovarii unor HCL-uri, au fost intocmite materialele necesare sustinerii
tehnice de specialitate a unor proiecte de hotarari, care s-au intersectat cu specificul
urbanismului, dintre care enumeram urmatoarele tipuri de referate/rapoarte de
specialitate:
- RS pentru atribuire terenuri in folosinta gratuita, inchiriere/concesionare terenuri.
- Note Conceptuale si Teme de Proiectare pentru proiecte faza SF sau DALI.
- RS privind modioficarea/completarea domeniului public.
- RS privind dezmembrari/alipiri terenuri private UAT Darmanesti, etc.
- Alte materiale ca suport pentru HCL/2017.
O parte importanta a volumului de lucru aferenta SUATIAS, in mod deosebit prin
Arhitect-sef, a fost alocata in cursul anului 2017, pentru realizarea unor
corespondente/clarificari institutionale cu Ministere centrale, ANCPI, OCPI BACAU, ISC,
CJ BACAU, DELGAZ GRID , TRANSGAZ, CNADNR/SDN BACAU, ROMSILVA, etc.

INVESTITII, RECEPTII LUCRARI si DERULARI CONTRACTE
In cadrul compartimentului de investiții, au fost realizate urmatoarelor proiecte de
investitii în cadrul comunității Dărmănești:
-Reabilitarea străzilor cu tratament bituminos- str. Popasului, Gării, Forestierului
Au fost astfaltați peste 5,5 km de drum – 1,2 km str. Chimiei
- 1,1 km str. Uzinei, str. Taberei
- 2,1 km str. Valeu Uzului prin finanțare PNDL
Reabilitarea străzilor Centrului Civic – Str. Victoriei, Str. Muncii parțial
Reabilitarea a trei poduri din Dărmănești, cartier Sălătruc (pod Bratu, pod peste
pârâu Chitici) și Boiștea (podul Boiștei)
Ultima reabilitare a acestor poduri a avut loc cu peste 30 de ani în urmă.
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- refacerea rigolelor de pe strada Chimiei. Au fost realizați aproximativ 400 ml de
rigole betonate în cartier Poiana și aproximativ 1900 ml în cartier Brătulești, inclusiv
poduri de acces la proprietati din beton și subtraversări

Reabilitate Târgul săptămânal: peste 9000 mp din suprafața de expunere a
produselor a fost tratat bituminos și marcat

16

În luna iulie 2017 au fost asfaltate strazile din zona blocurilor de la Rafinărie – parțial
Str. Ghioceilor , str. Alunului, str. Petrolistilor

După mai bine de 40 de ani de la construirea Barajului de la Darmanesti și a
drumului de acces spre baraj am hotărât sa reabilitam tronsonul de drum de la pod
Bratu pana la zidul barajului. Astfel din economiile făcute și folosirea eficienta a
banului public asfaltam 1.1 km de drum . Vom pune în valoare un obiectiv turistic de
mare interes pentru comunitatea noastră.
Drumul a fost reabilitat prin turnarea unui nou covor asfaltic. Acest drum nu a mai
fost reabilitat de peste 40 de ani.
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Amenajarea Centru Civic Dărmănești, Etapa II

Reabilitarea podului de la Izvorul Negru din cartierul Salatruc.
Acest pod a fost construit în anii '60 și prezintă un risc major de prăbușire.

Refacerea punții pietonale din Cartier Lapos zona Darmaneasca - au fost reabilitati
200 m lineari de dig aferent zonei Uz – Bratulesti.
Puntea are o structură metalică proiectată să reziste peste 50 ani.
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Decembrie 2017 – a fost semnat contractul de cumpărare a Bazei sportive
Dărmănești. Pentru prima data în istorie, administrația publică locală deține în
patrimoniu un imobil în care se va susține și dezvolta activități cultural- sportive.

Au fost create două locuri de joacă pentru copii și două parcuri – unul în Centru
Civic și cel de-al doilea în Cartierul Lapos.
Reabilitarea Monumentului Eroilor darmanesteni căzuți în primul război mondial din
centrul orașului, monument situat în centrul orașului, în fața Liceului Tehnologic
Dărmănești.

Amenajare peisagistică - Parc, cartier Lapoș și constucția unui monument nou în
acest parc – Monumentul Eroilor darmanesteni ai satului Lapos
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S-a obținut înregistrarea mărcii ”Fabricat în Dărmănești” la OSIM, brand prin care
susținem producătorii locali.

În ceea ce privește iluminatul public au fost realizate următoarele investiții:
- Extinderea rețelei de iluminat pe Calea Trotușului
- Au fost montate peste 250 de corpuri noi de iluminat
-

Au fost efectuate lucrări de extindere și reabilitare a rețelei de apă potabilă în
cartierele Brătulești, Sălătruc și Boiștea
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A fost cadastrată întreaga suprafață de pădure deținută de U.A.T. Dărmănești
A fost demarat amenajamentul silvic și cel silvopastoral pentru păsunile din cadrul
U.A.T. Orașul Dărmănești
Pentru siguranța cetățenilor orașului Dărmănești au fost instalate în căile principale
de acces în oraș sisteme performante de camere video.
- Asfaltare drum si amenajare rigole in cartierul Bratulesti, 2,1 km.

-

Reparatie sistem rutier - asternere covor asfaltic str. Uzinei, 1095 ml.
Refacere integrală a podului peste Izvorul Negru și reabilitare 500 metri liniari în
amonte și în aval.

Construire corp auxiliar și împrejmuire - Scoala Gimnazială nr. 1 Oraș Dărmănești
situat pe str. Valea Uzului.
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Amenajare peisajistică din fața Liceului Tehnologic Dărmănești
Înnoirea parcului auto deținut de U.A.T Orașul Dărmănești prin achiziția unui
autoturism DACIA DOKKER prin contractarea și finalizarea unui leasing.
Pe data de 23 Noiembrie 2017 s-a semnat contractul de finanțare pentru
modernizarea drumului județean DJ123 Dărmănești – Coada Lacului – Harghita în
valoare de 3,34 milioane de euro și o lungime de 6,3 km

Compartimentul Investiții a urmarit, controlat si receptionat lucrarile de investitii si/sau
reparatii.
In cadrul acestei sectiuni de activitate, s-a asigurat suportul tehnic pentru realizarea
tuturor documentațiilor tehnico-economice fazele SF, DALI, PTh, CS, Detalii de execuție,
în mod concret legate de suportul topografic, atestarea domeniului public, avize, etc.
Aceste proiecte finalizate in anul 2017, in diferite stadii de executie, au fost verificate si
receptionate prin grija SUATIAS – respectiv arhitect-sef.
CADASTRU SI TOPOGRAFIE
In cadrul compartimentului mai sus mentionat, activitatea s-a desfasurat pe urmatoarele
paliere:
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1. s-a continuat actualizarea documentatiilor cadastrale, pentru bunurile ce aparțin
domeniului public al localității, respectiv străzi, scoli, camine culturale vechi și
altele(zona Lapos, Bratulesti rromi, Pagubeni, etc.). Această activitate este absolut
necesară în vederea implementarii proiectelor de dezvoltare locală, care impun
asigurarea unor amlasamente publice pentru obținerea finanțărilor.
2. s-a continuat identificarea si actualizarea documentatiilor cadastrale pentru unele
terenuri ce apartin domeniului privat al localitatii ( teren destinat parc scuar, teren
construibil zona ANL, teren 5000 mp. fost cimitir Salatruc, teren aferent Habitat
Salatruc, etc.).
3. PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU si CARTE FUNCIARA (PNCCF),
program national de cadastrare a terenurilor extravilane, prin care la niveluL UAT
Darmanesti, au fost de realizate prin prestatori de specialitate, masuratori pe cca. 412
ha, finalizandu-se astfel inscrierea gratuita in evidentele OCPI a 1386 imobile
(terenuri). Astfel, lucrarile aferentei PNCCF etapa I, au fost finalizate cu succes,
Primaria Darmanesti fiind in contract cu OCPI BACAU si prestator extern, pentru
realizarea etapei II a cadastrarii sistematice.
Lucrarile aferentei acestui program complex au fost realizate in urmatoarele etape:
- asigurarea finantarii programului, prin relationare institutională cu ANCPI/OCPI Bacau
si prestator extern de specialitate si atestati pentru lucrari de acest gen.
- Informarea populației, realizarea masuratorilor propriu zise, culegerea datelor de la
proprietari, prelucrarea datelor, depunerea documentațiilor, recepționarea acestora și
finalizarea procesului prin emiterea extraselor de carte funciara.
- Atribuirea intabularilor către proprietari/utilizatori ai terenurilor extravilane, corecții,
dezbateri notariale, etc.
Măsurători realizate 2017: - 1316 imobile
- 420 hectare

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
In decursul anului 2017 compartimentul de achiziții publice a derulat activitati de realizare
a programului anual de achiziții și a listei de investitii conform bugetului aprobat de
Consiliului Local Darmanesti.
- A fost elaborat programul anual de achizitii publice pe baza necesitatilor identificate la
nivelul institutiei, conform referatelor de necesitate aprobate, de fondurile aprobate si
de posibilitatile de atragere a altor fonduri.
- A fost elaborata strategia anuala de contractare.
- S-a asigurat activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea
procedurilor de achizitie publica, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si
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-

-

alte informatii de natura să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii
contractelor de achizitii publice.
S-a asigurat aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire pe baza proceselor
verbale si a hotararilor de atribuire prin incheierea contractelor de achizitie publica.
S-a asigurat constituirea si pastrarea „dosarului de achizitie publica”,
S-au operat modificari si completari ulterioare in programul achizitiilor publice atunci
cand situatia a impus-o, cu aprobarea conducatorului institutiei si avizul
compartimentului financiar-contabil.
Au fost intocmite documentatii de atribuire, si s-au desfasurat proceduri de achizitie
publica in urma carora au fost incheiate:
3 acorduri cadru de furnizare materiale de constructie si articole conexe cu o valoare
totala de 369,263.62 lei fara TVA
1 contracte de furnizare motorina cu o valoare de 175,200 lei fara TVA.
1 contract de proiectare + executie de lucrari cu o valoare de 1,069,030 lei fara TVA.
Au fost derulate un numar de 265 achizitii prin intermediul catalogului SEAP in suma
totala de 1,914,338.72 lei fara TVA din care :
o 189 achiziti de bunuri/produse cu o valoarea totala de 278,050.43 lei fara TVA
o 20 achizitii de lucrari cu o valoare totala de 866,433.84 lei fara TVA.
o 56 achizitii de servicii cu o valoare totala de 769,854.45 lei fara TVA.
Pentru derularea procedurilor si incheierea contractelor de achizitie publica au fost
intocmite 33 caiete de sarcini si 5 strategii de contractare.
Au fost transmise un numar de 38 note de comanda s-au avizat 181 referate de
necesitate si 963 de facturi privind achizitia de bunuri servicii si lucrari.
Au fost incheiate 43 contracte de inchiriere pentru locuintele ANL .
In vederea asigurarii publicitatii privind atribuirea contractelor de inchiriere si
concesiune au fost publicate un numar de 12 anunturi de publicitate si s-au incheiat
54 procese verbale ale sedintelor de licitatie.
Au fost incheiate 25 contracte de inchiriere a unor spatii comerciale sau cu alta
destinatie si 8 contracte de concesiune.
Au fost eliberate un numar de 11 autorizatii (transport, taxi, transport pe drumuri de
interes local) si 2 avize de statie.
In relatia cu alte institutii ale statului si persoane fizice si juridice au fost elaborate un
numar de 10 adrese, 8 comunicari, 10 informări/notificări și 19 răspunsuri.
Au fost întocmite un numar de 9 rapoarte de specialitate privind promovarea unor
proiecte de hotarari ale Consiliului local si 9 referate privind emiterea unor dispoziții.

COMPARTIMENT PROIECTE,STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI
PROMOVARE
Compartimentul proiecte, strategii de dezvoltare și promovare este organizat în
subordinea directă a Primarului U.A.T. Dărmănești.
Atragerea fondurilor europene reprezintă una dintre principalele preocupări ale
administraţiei Orașului Dărmănești, deoarece resursele europene sunt esenţiale pentru
realizarea proiectelor pe care le aşteaptă locuitorii orașului.
Dacă tragem linie, anul 2017 a însemnat noi proiecte reușite, noi provocări pe care
le-am acceptat ca instituție publică pentru dezvoltarea orașului. Munca din spatele
reușitelor a reprezentat o activitate de echipă continuă. Rezultatele obținute se datorează
responsabilității cu care au fost abordate aceste proiecte precum și sprijinului constant din
partea Consiliului Local care a aprobat inițiativele și a susținut eforturile noastre.
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Proiecte finalizate 2017
Nr
.
1.

Denumire proiect

Valoarea totala
a proiectului
2.473,567 mii
lei

Asfaltare drum și amenajare rigole în
cartier Brătulești oraș Dărmănești, județul
Bacău

Bugetul local

Finantare

133,139 mii lei

PNDL

Proiecte propuse spre finantare 2017
Nr.

Denumire proiect

1

,,Cresterea eficientei energetice a
obiectivului Camin Cultural Lapos din
cartierul Lapos, orasul Darmanesti,
judetul Bacau”
,,Cresterea eficientei energetice a
obiectivului Scoala Lapos, din cartierul
Lapos, orasul Darmanesti, judetul
Bacau”
,,Cresterea eficientei energetice a
obiectivului Pavilion Interne (Corp C5),
din str. Dumbravei, nr. 7, orasul
Darmanesti, judetul Bacau”
,,Amenajare spatiu verde, tip scuar, oras
Darmanesti”
,,Infiintare Centru de zi pentru persoane
varstnice in orasul Darmanesti, judetul
Bacau”
„Modernizare străzi în oraşul
Dărmăneşti, judeţul Bacău”
,,Lucrări de construcție a infrastructurii
de prevenire și protecție împotriva
inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca,
orașul Dărmănești, județul Bacău”
,,Crearea unui spațiu optim de învățare,
conform cerințelor de funcționalitate ale
Liceului tehnologic Dărmănești, oraș
Dărmănești, județul Bacău”
,,Modernizarea sistemului de iluminat
public stradal în orașul Dărmănești
județul Bacău”

2

3

4
5

6
7

8

9

Valoarea totala a
proiectului

Bugetul local

Finantare

17.670,92 lei

POR

21.338,10 lei

POR

23.495,86 lei

POR

25.644,63 lei

POR

45.171,97 lei

POR

32.454.620 lei

801.484,00 lei

PNDL

700.261,65 lei

153.388 lei

PNDL

24.846.159,00 lei,

880.129,00 lei

PNDL

2.153.910,51 lei,

39.442.72,00
lei

PNDL

992.531,68 lei

1.094.261,46 lei

1.274.895,51 lei

1.321.871,47 lei
2.720.325,63 lei

Proiecte in curs de implementare
Nr.
1

Denumire proiect
,,Cresterea Eficientei Energetice a
blocurilor de locuinte din orasul
Darmanesti”

Valoarea totala a
proiectului
1.912.652,66 lei
- 60 % din valoarea
eligibilă va fi finanțată
prin Programul
Operațional Regional
- 40% din bugetul
beneficiarului

Bugetul local
- Contributia
proprie 878.757,55
lei din care:
-Contributia
solicitantului la
cheltuieli eligibile,
inclusivTVA :
689.263,40 lei
-Contributia
solicitantului la

Finant
are
POR
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2

Modernizare drumuri de interes local
- str. Livezi si str.Lapos, din cartierul
Lapos, oras Darmanesti, judetul
Bacau

cheltuieli
neeligibile,
inclusivTVA :
189.494,15 lei
573.498,00 lei

PNDL

Valoarea totala
5.423.849,00 lei

1.Activitatile desfasurate pentru depunerea proiectelor si descrierea succinta a
acestora

,,Asfaltare drum și amenajare rigole în cartier Brătulești oraș
Dărmănești, județul Bacău”

Prin acest proiect s-au modernizat străzi din cartierul Brătuleşti, oraș Dărmănești, ce se
compun din 3 tronsoane şi anume: primul pe traseul străzii Valea Uzului şi are o lungime
de 1,784 km și lăţimea platformei drumului de 5,00 m, un drum secundar cu lungimea de
101,50 m și lăţimea platformei drumului este de 4,00 m, ce face legătura comunităţii de
etnie romă cu şcoala şi grădiniţa din cartier și un drum secundar cu lungimea de 179,50 m
și lăţimea platformei drumului este de 5,00 m, ce face legătura comunităţii de etnie romă
cu şcoala și grădiniţa din cartier.
Necesitatea investiţiei
Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura îmbunătățirea condițiilor de viață ale
populaţiei din cartierul Brătuleşti în care locuiesc aproximativ 950 romi. Realizarea acestei
investiții va contribui la:
• îmbunătățirea accesului locuitorilor de etnie roma din cartier, in special a copiilor, la
serviciile publice (grădiniță, școală, cabinele medicale etc);
• realizarea unui mediu mai curat și cu un confort mai bun pentru cetățenii cartierului;
• atragerea de investitori și implicit crearea de noi locuri de muncă,
• reducerea cheltuielilor de întreținere a infrastructurii urbane;
• realizarea unui mediu mai curat și cu un confort mai bun pentru cetățenii cartierului;
• dezvoltarea socială a comunității din cartierul vizat de proiect.
VALOAREA PROIECTULUI : 2.473,567 mii lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 133,139 mii lei
PROIECT FINANTAT PRIN - PNDL
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,,Cresterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din orașul
Dărmanesti”

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a
locuitorilor din orasul Darmanesti si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor
investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.
Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si
lucrarile propuse in cadrul proiectului, respectiv:
- Reabilitare termica a 8 blocuri de locuinte, din orasul Darmanesti, jud. Bacau, cu un
numar total de 92 apartamente;
- Inbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;
- Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- Reducerea consumurilor pentru incalzire.
Atingerea obiectivului general si realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, prin
implementarea activitatilor si obtinerea rezultatelor prevazute la nivelul acestuia, se
aliniaza cu prioritatile nationale curente, in concordanta cu Planul National de Dezvoltare
al Romaniei care stabileste prioritatile de investitii publice de dezvoltare si Strategia
Energetica Nationala, care include obiectivul de imbunatatire a eficientei energetice.
VALOAREA PROIECTULUI : 1.912.652,66 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 878.757,55 lei
PROIECT FINANTAT PRIN - POR
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,,Amenajare spatiu verde, tip scuar, oras Darmanesti”

Obiectivul proiectului constă în amenajarea unui spatiu verde de tip scuar prin
reconversia spaţiului situat in intravilanul Orasului Darmanesti cu suprafaţa de 2040 mp şi
valorificarea acestuia prin transformare într-un spaţiu de odihnă şi agrement.
Cresterea zonelor de agrement si a spatiilor de joaca pentru copii prin amenajarea
unui spatiu verde de recreere in orasul Darmanesti cu alei asfaltate, iluminat nocturn,
amplasare piese de mobilier specific, locuri de joaca si zona pentru fitness exterior;
fantana arteziana
Prezentul proiect vine pe un fond de necesitate, in orasul Darmanesti
nemaiexistand un spatiu verde amenajat de acest tip, iar suprafata de spatiu verde
/locuitor este de 16,88mp, mult sub valorile normale impuse de Uniunea Europeana.
Probleme identificate la nivelul orasului Darmanesti:
- Lipsa de locuri de joaca in imediata apropiere;
- Lipsa unei zone de agrement in oras;
- Existenta unui spatiu public inestetic, fara utilizare;
- Nevoia de a mari suprafetele verzi in oras;
- Nefolosirea la capacitate maxima a potentialului de recreere din zona
VALOAREA PROIECTULUI : 1.321.871,47 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 25.644,63 lei
PROIECT FINANTAT PRIN - POR
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,,Creșterea eficienței energetice a obiectivului Cămin Cultural
Lapoș, din cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău”
Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este semipermanent iar
sistemul central de termoficare, încălzirea se realizează cu o soba pe lemne care nu
asigură condițiile optime de climat interior în sezonul rece.
Reabilitarea termică a clădirii cămin cultural duce la creşterea participării
cetățenilor orașului la dezvoltarea nivelului de trai prin accesul la cultură; creează, prin
afirmarea diversităţii culturale, o societate deschisă şi conştientă de valoarea celuilalt, bun
rezultat în vederea conservării și valorificării identității culturale specifice zonei.
Ca activități culturale ce se prevăd a fi realizate prin intermediul prezentului proiect, se
pot enumera:
- dezvoltarea abilităților plastice (cursuri de pictură, sculptură, grafică, etc)
- pregătiri corale, vocale și instrumentale pentru copii și adulți
- cursuri de dans tradițional și modern, pentru copii și adulți
- competiții de șah
- desfășurarea serbărilor și evenimentelor școlare care necesită un spațiu mai mare
- sesiuni literale cu dezbateri pe diferite teme și din anumite cărți
- festivaluri culturale de păstrare a tradițiilor (colinde, obiceiuri, parada portului popular
etc.)
- simpozioane culturale pe diferite teme
- evenimente privare (petreceri, dezbateri private)
VALOAREA PROIECTULUI : 992.531,68 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 17.670,92 lei
PROIECT FINANTAT PRIN - POR

,,Creșterea eficienței energetice a obiectivului Pavilion Interne (Corp 5),
din str. Dumbravei, nr. 7, orașul Dărmănești, județul Bacău”
Clădirea Pavilion interne (Corp C5) datează din anul 1895 și a funcționat în trecut ca
spital, aflându-se actualmente într-un stadiu avansat de degradare în ansamblul sau. În
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prezent, imobilul deține spații cu funcțiuni de asistență socială (centru de cazare al
sinistraților) și spatii închiriate cu destinație de asistență medicală (Stomatologie și
Medicină de familie).
VALOAREA PROIECTULUI : 1.274.895,51 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 23.495,86 lei
PROIECT FINANTAT PRIN - POR

,,Creșterea eficienței energetice a obiectivului Școala Lapoș, din
cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău”
În prezent clădirea nu este racordata la sistemul centralizat de termoficare, folosind
încălzire prin centrală termică pe lemn. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de
ocupare este semipermanent, funcționând după un program educațional de luni-vineri
(între orele 8-16), minim 8 luni pe an. În acest spațiu se desfășoară în prezent activități
sociale, de educație și învățământ.
Reabilitarea termică a școlii Lapoș duce la creşterea participării elevilor la procesul
educaţional prin prezenta elevilor la ore, prezența ce pe viitor va avea ca rezultat un nivel
crescut al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii de la nivel local va duce la
rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor.
VALOAREA PROIECTULUI : 1.094.261,46 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 21.338,10 lei
PROIECT FINANTAT PRIN - POR

,,Infiintare Centru de zi pentru persoane varstnice in orasul Darmanesti,
judetul Bacau”

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele
vârstnice prin înființarea unui Centru de zi.
Acest obiectiv își propune să ofere persoanelor vârstnice (și în funcție de caz, și
familiilor acestora), atât suportul emoțional sau psihologic necesar, cât și un "ascultător",
soluționând astfel o problemă specifică persoanelor vârstnice care manifesta dorința și
nevoia de a conversa cu cineva pe diferite teme.
Înființarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice și cu dezabilități în orașul
Dărmănești vine pe un fond de necesitate, nemaiexistând o altă unitate de acest gen în
incinta orașului sau în împrejurimi.
VALOAREA PROIECTULUI : 2.720.325,63 lei
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FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 45.171,97 lei
PROIECT FINANTAT PRIN - POR

,,Lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție
împotriva inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, orașul Dărmănești,
județul Bacău”
Obiectul investiției: lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva
inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, oraș Dărmănești, județul Bacău, prevede lucrări
pentru apărarea împotriva inundațiilor și evitarea pagubelor produse de viituri pe teritoriul
localității Dărmăneasca tranzitat de pârâul Dărmăneasca, prin:
- punerea în siguranță a locuințelor aflata în sectorul studiat și a drumului național DN 12A;
- mărimea secțiunii albiei minore prin reprofilarea acesteia în scopul realizării unei secțiuni
capabile să tranziteze debitul corespunzător cerințelor normativelor în vigoare și al
Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung
- protejarea malurilor în zonele expuse la eroziuni la viituri;
- asigurarea unei pante longitudinale care să nu aducă la afluiri ale patului albiei;
- completarea și asigurarea stabilității lucrărilor de regularizare a albiei realizate anterior.
Regularizarea scurgerii solide și lichide a cursurilor de apă, se poate realiza prin lucrări
executate în albie, care nu modifică esențial regimul natural de scurgere (variații de nivel,
pante, viteze, etc.) denumită regularizare în curent liber.
VALOAREA PROIECTULUI : 700.261,65 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 153.388 lei
PROIECT FINANTAT PRIN - PNDL

,,Modernizare drumuri de interes local – str. Livezi si str. Lapoș, din cartierul Lapoș,
oraș Dărmănești, jud. Bacău”

Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale populaţiei din cartierul Lapoș, oraşul Dărmăneşti în care locuiesc aproximativ 1200
persoane. Proiectul are în vedere modernizarea și reabilitarea a doua drumuri de interes
local, situate în intravilanul și extravilanul orașului Dărmănești, drumuri ce se află în
administrarea Consiliului Local Dărmănești.
Drumul de interes local Lapoș, DC 134 Lapoș, are pornire din DN 12A, cu un prim
sector denumit str. Livezi si se continuă cu sectorul denumit str. Lapoș. Acestor două
sectoare li se adaugă un drum lateral, cunoscut ca zona Razor. Lungimea totală a
drumurilor este de cca. 4344 ml.
Starea actuală a acestor drumuri este una deficitară, cu un carosabil deteriorat, chiar
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impracticabil, ceea ce îngreunează mult circulația auto și pietonală. Accesul auto și
pietonal în cartierul Lapoș se realizează destul de dificil, lucru care are numeroase efecte
negative asupra întregii comunități din zonă.
VALOAREA PROIECTULUI : 5.423.849,00 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 573.498,00 lei
PROIECT FINANTAT PRIN – PNDL

,,Modernizare străzi în oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău” oraș Dărmănești, jud.
Bacău”

:
Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
populaţiei din oraşul Dărmăneşti în care locuiesc aproximativ 12.247 persoane (conform
rezultatelor definitive ale recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011).
Străzile ce sunt propuse pentru modernizare: Chimiei, Teiului, Nemira, Arțarilor,
Alunului, Poiana, Dumbravei, Mioriței, Lalelelor, Taberei, Stejarului, Muncii, Victoriei,
Luncii, Primăverii, Buciumului, Gării, Energiei, Căprioarei, Stadionului, Rafinăriei, Minerilor,
Fabricii, Fabricii 2, Maguricei, Zefirului.
VALOAREA PROIECTULUI : 32.454.620 lei
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 801.484,00 lei
PROIECT FINANTAT PRIN – PNDL
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SERVICIUL POLIȚIEI LOCALE
Conform Legii nr. 155 din 2010, poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării
atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii
private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
Poliţia locală Dărmăneşti s-a înfiinţat în anul 2008 în urma aprobării Consiliului Local
Dărmăneşti, având în compunere 15 posturi, din care unul de şef serviciu şi 14 de execuţie.
Conform organigramei aprobate în ianuarie 2017, Poliţia locală este structurată în 3
compartimente, astfel:
 compartimentul ordine publică şi circulaţie pe drumuri publice;
 compartimentul siguranţă şi prevenirea criminalităţii;
 compartimentul inspecţie şi control.
În acest moment, încadrarea serviciului este în proporţie de 73%, respectiv un şef de
serviciu şi 10 poliţişti locali, din care 9 sunt în activitate din anul 2008 şi unul din anul 2013.

În perioada supusă analizei, personalul poliţiei locale a desfăşurat activităţi specifice,
astfel:
1. Activităţi de management organizatoric:
În urma analizei activităţii Poliţiei Locale s-au constatat următoarele aspecte:
- Programul de lucru era organizat în schimburi de 12 ore. Acest program avea ca şi
consecinţă acumularea lunară de ore suplimentare, fiind lipsit de randament, îndeosebi
pentru schimbul de noapte când erau foarte puţine activităţi concrete;
- Indicatorii de performanţă nu erau eficienţi şi nu erau stabiliţi clar pentru fiecare lucrător
în parte;
- Numărul sancţiunilor contravenţionale era scăzut, de multe ori acestea nefiind aplicate
sau aplicându-se preponderent avertismente;
- Itinerariile de patrulare ale poliţiştilor locali erau previzibile , existând un tipar al
acestora, ceea ce favoriza activitatea infracţională sau alte încălcări ale legilor şi
hotărârilor consiliului local;
- Încrederea cetăţenilor oraşului în poliţia locală era mică, sesizând permanent
randamentul scăzut al poliţiştilor locali, subiectivitatea acestora în aplicarea legii, lipsa de
profesionalism, precum şi atitudinea faţă de locuitori;
- Nu era întocmit Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale;
- Nu erau întocmite fişele posturilor pentru personalul din cadrul serviciului.
Analizând rezultatele obţinute în anii anteriori, în scopul eficientizării activităţii
Poliţiei Locale, au fost luate următoarele măsuri organizatorice:
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 s-a modificat programul de lucru în schimburi de câte 8 ore, între 07.00-15.00 şi
15.00-23.00. Această măsură a avut următorul impact:
 nu s-au mai acumulat ore suplimentare de lucru, reuşindu-se recuperarea
acestora în decursul lunii calendaristice, respectându-se astfel legislaţia
specifică;
 a crescut numărul de poliţişti locali prezenţi la program, fiind mai multe echipaje
pe acelaşi schimb, îndeosebi în zilele cu activităţi mai complexe (ziua de târg,
zilele când se ridică gunoiul menajer);
 a crescut randamentul activităţilor, lucru vizibil în indicatorii de performanţă
realizaţi, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
 bilunar au fost organizate şedinţe de lucru în care s-a insistat pe următoarele
aspecte:
 pregătirea profesională, astfel încât fiecare poliţist să fie în măsură să aplice
corect legea în orice situaţie;
 limbajul folosit şi atitudinea faţă de cetăţeni să fie permanent respectuase şi
civilizate;
 aplicarea legilor şi a hotărârilor consiliului local să se facă obiectiv, corect şi
cu profesionalism;
 folosirea la maxim a timpului în executarea turelor de serviciu şi completarea
corectă a rapoartelor de activitate;
 să fie respectată obligativitatea păstrării secretului de serviciu;
 autoturismul de serviciu să fie exploatat eficient şi corect;
 procesele-verbale de constatare a contravenţiilor completate corect;
 am specificat faptul că fiecare poliţist local va fi evaluat în mod obiectiv în
funcţie de activitatea desfăşurată.
 a fost întocmită documentaţia necesară pentru menţinerea permanentă în stare
operativă a autoturismului de serviciu;
 a fost întocmit Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale, aprobat
prin HCL nr. 22 din 23.02.2017;
 a fost întocmite fişele posturilor pentru personalul din cadrul serviciului, conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale;
 s-a promovat Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea şi
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii,
curăţeniei şi circulaţiei rutiere în oraşul Dărmăneşti:
 s-au demarat procedurile pentru achiziţionarea de ţinute de serviciu noi pentru toţi
poliţiştii locali;
 s-au rezolvat în mod favorabil şi în termenele legale un număr de 136 de petiţii şi
sesizări ale persoanelor fizice şi juridice.
2. Pe linia ordinii şi liniştii publice, precum şi a pazei bunurilor:
- au fost organizate trasee de patrulare în perimetrul oraşului, punând accent pe zonele cu
potenţial factori de risc pe linia ordinii şi liniştii publice. S-au demarat procedurile de
instalare a 20 noi camere de supraveghere la Şcoala Brătuleşti, str. Valea Uzului, garaj şi
sediul primăriei.
- s-a asigurat accesul civilizat al cetăţenilor la diferitele compartimente din cadrul
Primăriei, aceştia fiind îndrumaţi în funcţie de solicitări, asigurându-se în acelaşi timp
serviciile de pază şi ordine publică în cadrul Primăriei;
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- s-a patrulat auto sau pedestru la toate unităţile şcolare de pe raza oraşului în special în
timpul sosirii şi plecării elevilor la/de la unitatea de învăţământ;
- au fost executate 96 (17) acţiuni de însoţire în teren a personalului din cadrul Asistenţei
Sociale;
- au fost executate 47 (16) acţiuni de însoţire în teren a personalului din cadrul
Compartimentului Executări Silite;
- a fost asigurată ordinea şi liniştea publică la târgul săptămânal, participând şi la taxarea
agenţilor comerciali;
- s-a asigurat permanenţa la Centrul de informare turistică, în lipsa personalului angajat;
- s-a asigurat fluidizarea traficului auto pe drumurile publice cu ocazia diferitelor activităţi
organizate pe raza oraşului.
SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN COMUN CU PERSONAL DIN CADRUL
U.A.T. DĂRMĂNEŞTI ÎN ANUL 2017
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3. Pe linia circulaţiei pe drumurile publice au fost desfăşurate următoarele
activităţi:
- s-a asigurat fluidizarea circulaţiei pe drumurile publice, când au fost executate
lucrări de reparaţii ale carosabilului;
- s-a verificat achitarea taxei speciale la autovehiculele cu masa maximă
admisă peste 7 tone şi care au tranzitat pe raza oraşului;
- au fost aplicate sancţiuni cu privire la respectarea semnificaţiei indicatoarelor
privind accesul, oprirea, staţionarea sau parcarea interzisă.
SITUAŢIA AUTOVEHICULELOR CU MASA MAXIMĂ PESTE 7 TONE TAXATE
ÎN ANUL 2017
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4. Pe linia disciplinei în construcţii şi afişajului stradal:
- zilnic a fost verificat iluminatul stradal, au fost 230 (16) de anunţuri către cei responsabili
imediat ce s-au constatat nereguli în acest sens;
- s-au efectuat 810 de vizite la domiciliile persoanelor cărora urmează să le facă
cadastrarea (efectuat copii după cărţile de identitate);
- s-au făcut demersuri pentru obţinerea de semnături de la cetăţeni pentru extinderea
conductelor de gaz în cartierele Lapoş, Joseni şi Sălătruc;
- s-au înmânat 510 înştiinţări cetăţenilor pentru întocmirea cadastrării terenurilor deţinute
în proprietate.
- am luat măsuri pentru aplicarea prevederilor HCL nr. 128 din 27.12.2016 privind stabilirea
nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, constatându-se următoarele:
 au fost identificate un număr de 177 (35) de imobile neîngrijite sau care sunt în
diferite faze de degradare;
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au fost identificate un număr de 97 (12) construcţii fără autorizaţii legale de
construire.
SITUAŢIA NEREGULILOR CONSTATATE CONFORM HCL NR. 128 DIN 27.12.2016
PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU
ANUL 2017
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5. Protecţia mediului:
- zilnic, activităţi de patrulare în zonele unde se depozitează deşeuri;
- începând cu data de 24.04.2017 în zilele de luni, marţi şi miercuri câte un poliţist local s-a
deplasat împreună cu echipajele ROMPREST pentru colectarea corectă a gunoiului
menajer şi identificarea cetăţenilor care nu au achitat taxa de gunoi dar scot pubele pline
la poartă. În acest sens, săptămânal întocmesc situaţia centralizatoare cu toţi cetăţenii
cărora li s-a ridicat gunoiul;
- zilnic, s-au desfăşurat activităţi de patrulare în zonele unde se păşunează pentru
identificarea persoanelor care nu respectă prevederile HCL nr. 53 din 03.04.2017 privind
aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului;
- în luna aprilie au fost înmânate cetăţenilor 2516 înştiinţări privind “LUNA CURĂŢENIEI”;
- în luna mai au fost înmânate cetăţenilor 3920 înştiinţări privind igienizarea şi toaletarea
terenurilor din faţa proprietăţilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice.
6. Activitatea comercială:
- au fost verificate autorizaţiile de funcţionare la 141 de societăţi comerciale;
- au fost verificate documentele de provenienţă a mărfii persoanelor juridice care
comercializează produse în târgul săptămânal.
- conform prevederilor HCL nr. 65 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Târgului Săptămânal, s-a interzis accesul în târgul săptămânal
persoanelor care comercializează produse de încălţăminte şi îmbrăcăminte second-hand
şi nu expun marfa pe tarabe sau o abandonează la sfârşitul zilei de târg.
7. Sancţiuni aplicate:
a) avertismente: 99 în anul 2017, comparativ cu 61 în anul 2016, o creştere de 162%;
b) amenzi contravenţionale: 109 în cuantum de 52450 lei în anul 2017, comparativ cu
16 în cuantum de 2690 lei în anul 2016, o creştere de 681%.
8. TOTAL ÎNCASĂRI LA BUGETUL LOCAL:
a) în anul 2016: 10580 lei
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b) în anul 2017: 75565 lei
ÎNCASĂRI LA BUGETUL LOCAL (LEI) ÎN ANUL 2017
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COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA
In cadrul activitatii s-a lucrat la sinopticul activitatilor privind aplicarea Planului de
mobilizare a economiei pentru aparare a Consiliului local Darmanesti, cat si al
Programului de aprovizionare cu produse alimentare destinate consumului
rationalizat al populatiei.
S-au verificat și actualizat documentele din carnetul de mobilizare si s-a luat la
cunostinta de continutul decretului de instituire a starii de urgentă sau de asediu stabilinduse măsuri și actiuni pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui decret a comisiei
pentru problema de aparare.
S-a transmis la Consiliul Judetean datele pentru actualizarea monografiei
economico-militare a orasului Darmanesti si a situatiei obiectivelor de infrastructura
teritotiala importante pentru sistemul national de aparare.
S-au luat masuri pentru punere in functiune a adaposturilor publice de protectie
civila si punctului de comanda destinat sistemului de management al situatiilor de urgență.
S-au luat masuri pentru punere in aplicare, a planului de evacuare a populatiei si a
bunurilor materiale si a altor valori de interes national.
In decursul anului 2017, s-au indeplinit cu succes obiectivele pregatirii in domeniul
situatiilor de urgentă, precum si planificarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta prin
antrenamente, exercitii si concursuri de specialitate dupa cum urmeaza:

-

-

- in luna februarie presedintele C.L.S.U Toma Constantin a participat la o
convocare de 4 ore la ISU Bacau
in luna aprilie 2017 SVSU a participat la concursul de prevenire si stingere a
incendiilor organizat de catre I.S.U. Bacău, ajungand in faza judeteana ,concurs ce
a avut loc in luna Mai.
S-a intocmit tematica pentru pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a
prescolarilor, elevilor din invatamantul primar, realizandu-se din lectura dupa
imagini : ,, Incendiul’’ si ,, Copii neascultatori” avand drept scop initierea in situatii
de urgenta
In luna mai s-a desfasurat controlul de fond la agenti economici de pe raza orasului
Darmanesti
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-

In data de 15.05.2017- 26.05.2017. Primarul orasului Darmanesti a participat la un
curs de initiere la centrul zonal de Pregatire Bacau
- In luna iulie seful SVSU Vilcu Daniel a participat la o convocare de 6 ore la ISU
Bacau
In anul 2017 s-au facut controale lunare la populatie, unitati sanitare, unitati de
invatamant, obiective de cult dupa cum urmeaza:
- ianuarie 28 cartierul Salatruc
- februarie 36 cartierul Brtulesti
- martie 30 cartierul Pagubeni
- aprilie 20 cartierul Lapos
- mai 25 centru
- iunie 32 cartier Triaj
- iulie 15 joseni
- august 18 cartierul Plopu
- septembrie 12 cartierul Boistea
- s-a facut 4 controale la centrul de turism, si 3 la casa de cultura Plopu
- s-a facut 3 controale la casa de cultura Plopu
- la unitatile de invatamant s-au facut 15 controale
- la unitatile sanitare 8 controale
- la obiectivele de cult 8 controale
In decursul anului 2017 s-a urmarit starea de functionare a cailor de acces a
sistemelor de anuntare, alarmare precum si verificarea hidrantilor stradali.
- s-a actualizat un numar de 8 planuri operative in domeniul situatiilor de urgenta.
- s-a completat un numar de 96 de de fise de protectia muncii angajatilor UAT, si
140 de fise celor de la 416
- s-a intocmit Planul de Aparare pe 2017

COMPARTIMENT SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al orasului Darmanesti este capabil sa
indeplineasca in timp optim atributiile in domeniul apararii vietii, bunurilor si mediului
impotriva incendiilor si dezastrelor.
Infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgentă are ca obiectiv fundamental
cresterea performantelor de interventie si a timpului de raspuns in cadrul interventiilor si
prin realizarea masurilor de prevenire prin membrii centrului operativ de prevenire
constituit in cadrul serviciului.
Cadrul legal care reglementeaza activitatea serviciului voluntar pentru situatii de
urgent este foarte amplu, în continuă perfectionare ca urmare a preluarii noii conceptii
europene privind intensificarea si accentuarea activitatii de prevenire in acest domeniu.
In anul 2013 Serviciul Voluntar Pentru Situatii de Urgenta al orasului Darmanesti
este organizat ca serviciu de categoria a-III-a, avind in component un numar de 43
persoane din care 6 angajati si 37 voluntari.
In dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al orasului Darmanesti
exista o autospeciala de stins incendii tip Magirus echipata corespunzator normelor de
standar ridicat cit si un personal calificat capabil sa intervină la orice situatie de urgenta
generată de orice tip de risc specific zonei.
In decursul anului 2017 in zona de competentă a Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta al orasului Darmanesti, au avut loc un numar 60 de evenimente din
care: 26 de interventii la incendii, 10 arderi de miristi si 16 evenimente de alta natura
( inundatii,interventii la groapa de gunoi)
39

Tot in anul 2017 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Darmanesti
a executat 5 exercitii de alarmare la operatorii economici de pe raza orasului, totodata
au fost executate activitati preventive conform graficului de pregatire pentru anul 2017
constind in controale efectuate in gospodariile populatiei in numar de 154 de locuinte cit si
a operatorilor economici din subordinea primariei orasului Darmanesti.
In luna mai, Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Darmanesti a
participat la Faza judeteana a concursului de pregatire a serviciilor voluntare calificate la
faza locala.
In cadrul compartimentului de gospodarire comunala si la solicitarea acesteia,
serviciu S.V.S.U. a participat la actiuni de decolmatare a rigolelor,a fantinilor, a beciurilor,a
podetelor si a canalizarilor din zonele afectate de inundatii.
Serviciul Voluntar pentru situatii de urgentă al orasului Darmanesti, face eforturi
pentru perfectionarea personalului din cadrul serviciului, asigurand pregatirea necesara
atat a personalului angajat cat si a voluntarilor pentru atingerea nivelului de performanta
conform standarelor europene impuse pentru functionarea acestor tipuri de structure.

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE ȘI
MEDIULUI
Raportari lunare
- Raportarea situației gestiunii deșeurilor către Garda Natională de Mediu Bacău, nu
se mai face deoarece Compania Romprest nu face colectare selectivă.
- Raportarea situatiei deseurilor colectate selectiv ( Legea 132/2010) catre Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului, pana la data de 10 a lunii;
Raportari anuale
- Intocmire ,, Nota de fundamentare” privind Contributia datorata la Fondul pentru
Mediu
Raportari la cerere
- inventarul INEGES al deseurilor ( emisiilor de gaze), catre Agentia Regionala de
Protectia Mediului;
- inventar deseuri ambalaje,catre Agentia Regionala de Protectia Mediului;
- inventar deseuri sol- subsol, catre Agentia Regionala de Protectia Mediului;
- situatia de reducere a deseurilor biodegradabile, catre Agentia Regionala de
Protectia Mediului;
- raportare – informatii privind mediu , Anexa1, catre Agentia Regionala de
Protectia Mediului.
Realizare Planuri/ Proiecte
- Plan local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse
agricole in orasul Darmanesti;
- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
Campanii de colectare deseuri si ecologizare
20 martie - 20 aprilie – s-a derulat Campania ,, Luna curateniei” , prin care s-au
desfasurat activitati de ecologizare cu participarea locuitorilor orasului si a elevilor de la
scoli
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Contracte in derulare
-

dezinfectie/ dezinsectie/deratizare – Sc Alunvet SRL
neutralizarea subproduselor de origine animala – Sc Protan ASRL

-

Contracte
preluarea deseurilor orasenesti – SC.Romprest SA
Procese verbale de constatare

10 august 2017 - a fost efectuata o inspectie in teren de catre Garda de Mediu (
Comisar Ambrosie Traian, si Samson Oana ) , finalizata printr- un Raport de inspectie cu
privire la depozitul de deseuri municipale si asimilabile precum si la managementul
deseurilor la nivel de oras . Nu s-au constatat neconformitati majore, nu s-au aplicat
sanctiuni.
07 septembrie 2017– a fost efectuat un control al Garzii de Mediu Bacău ( Comisarii
Nemes Cornelia Florica si Matei Liviu Constantin) . La depozitul inchis de deseuri din
localitatea Darmanesti str. Luncii , FN,Jud.Bacau, unde s-au constatat urmatoarele:
Depozitul este imprejmuit cu gard de plasa de sarma , echipat cu sistem de colectare a
apelor pluviale si dirijarea acestora inafara depozitului, cu sistem de colectare si degajare
pasiva a gazului, 3 foraje pentru monitorizarea panzei freatice. Nu s-au constatat
deficente majore si nu s-au aplicat sanctiuni.

-

-

Alte activitati
inventariere containere
distribuirea catre populatia a 90 europubele de 120 l
verificarea in teren a agentilor comerciali (Controlul activitatilor cu caracter poluant
la societatile comerciale) - nu s-au aplicat sanctiuni
verificari in teren ( Efectuarea de controale privind poluarea apelor de suprafata,
poluarea solului si a apelor subterane);
verificarea sesizarilor si reclamatiilor cetatenilor, persoanelor juridice, pe probleme
de mediu analizand situatiile pe teren si urmarind rezolvarea acestora conform
competentelor serviciului;
colaborarea cu reprezentantii institutiilor si organizatiilor abilitate pe probleme de
mediu la nivel judetean,regional si national;
participarea la seminar – ARPM ,, Achizitii verzi”
urmarirea refacerii spatiilor verzi, evidenta spati verzi

COMPARTIMENT AUDIT INTERN
Compartimentul Audit Public Intern este organizat în subordinea directă a
Primarului U.A.T. Dărmănești.
Conform organigramei și a statului de funcții ale U.A.T. Dărmănești numărul de
posturi prevăzute în cadrul compartimentului este de- 1 post de execuție.
În anul 2017 activitatea de audit s-a desfășurat parțial, neavând continuitate, în
sensul că, auditorul intern care ocupa acest post a solicitat mutarea definitivă la
Compartimentul Stare Civilă începând cu data de 05.05.2017. În data de 27.09.2017 a fost
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ocupat prin concurs postul vacant din cadrul Compartimentului Audit de către auditorul
actual.
Auditul public intern ce se desfășoară în cadrul U.A.T Dărmănești reprezintă
activitatea funcțională și obiectivă, care dă asigurarări și consiliere conducerii enității,
pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice,perfecționând activitățile
acesteia. Ajută enitatea publică să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare
sistematică și metodică ce evaluează și îmbunătătțește eficiența și eficacitatea sistemului
de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul
Primăriei Orașului Dărmănești, inclusiv din enitățile subordonate acesteia și anume:
Liceul Tehnologic Oraș Dărmănești, Școala Gimnazială nr.2 Dărmănești, Școala
Gimnazială nr.3 Dărmănești, Școala Gimnazială Plopu Dărmănești, cu privire la
formarea și utilizarea fondurilor, precum și la administrarea patrimoniului public.
În cadrul Compartimentului de Audit se desfășoară activități de audit public intern
pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice
sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,
eficiență și eficacitate.
Principalele rezultate privind activitatea de audit public intern de la nivelul
Compartimentului Audit, au fost:
 Elaborarea și avizarea Normelor metodologice privind exercitarea
activității de audit public intern specific enității publice și a enităților subordonate de
către DGRFP Iași – cu avizul nr. 7194/19.12.2017.
 Elaborarea și aprobarea celor 12 proceduri operaționale de lucru specifice
activității de audit intern în data de 18.11.2017 și aplicarea acestora conform Ordinului
nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice.
 Elaborarea, aprobarea și afișarea pe site-ul primăriei a CARTEI AUDITULUI,
document în care se menționează poziția Compartimentului de audit public intern în cadrul
enității publice, și care defineşte sfera de activitate a auditului intern, drepturile şi obligaţiile
auditorilor interni. Acest document însoțește obligatoriu, Notificarea privind
declanşarea misiunii de audit public intern, în momentul începerii misiunii de audit.
 Elaborarea și aprobarea de către Primar a Planului multianual întocmit
pentru perioada 2018-2020 în data de 22.11.2017 ,care a avut la bază misiuni de audit
selectate în funcție de următoarele elemente:
- identificarea și evaluarea riscurilor asociate diferitelor activități desfășurate
în cadrul U.A.T. Dărmănești și a enităților subordonate
- criteriile semnal;
- sugestiile ordonatorului de credite;
- deficiențele constatate în rapoartele curții de conturi;
- alte informații și indicii referitoare la disfuncționalități sau abateri;
- respectarea periodicității în auditare cel puțin o dată la 3 ani
 Elaborarea și aprobarea Planului de audit public intern aprobat pentru
anul 2017 în data de 31.01.2017, prin care au fost stabilite 4 misiuni de audit, dar datorită
mutării definitive a funcționarului public din Compartimentul audit în cadrul
Compartimentului Stare Civilă nu au fost realizate aceste misiuni.
- Activitatea Registrului Agricol ,misiune planificată în perioada 01.03.201728.04.2017
- Activitatea privind Asistența Socială, misiune planificată în perioada 02.05.2017 –
15.07.2017
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Activitatea privind achizițiile publice ,misiune planificată în perioada 17.07.2017 15.09.2017
- Activitatea privind Serviciul de urbanism,misiune planificată în perioada 18.09.2017
– 04.12.2017
 Elaborarea și aprobarea Planului de audit public intern aprobat pentru
anul 2018 în data de 22.11.2017, prin care au fost stabilite 5 misiuni de audit, 4 misiuni
de regularitate/conformitate și 1 misiune de consiliere formalizată privind Evaluarea
sistemului de control intern/managerial. Realizarea acestor misiuni de audit public intern
vor include colectarea, analiza și evaluarea documentelor și informațiilor, efectuarea
testărilor planificate, stabilirea constatărilor, formularea recomandărilor și concluziilor
auditului în concordanță cu obiectivele misiunii de audit intern. Perioada de timp necesară
unei misiuni de audit este de cel puțin 45 de zile, iar tehnicile utilizate de auditor sunt
printre altele:-examinarea și recalcularea –urmărirea procedurilor aplicate-observarea și
interviul;
 În anul 2017 nu au fost înaintate spre aprobare Primarului rapoarte ale
misiunilor de audit deoarece aceste misiuni nu au fost realizate. Singurul raport de audit
care a fost întocmit și aprobat de către Primarul U.A.T. Orașul Dărmănești a fost, Raportul
privind activitatea de audit desfășurată de compartimentul de audit pentru anul 2017, care
a fost transmis către DGRFP Iași și Curtea de Conturi Bacău.
 În anul 2017 auditorul intern a acordat consultanta, efectuand astfel ,misiuni
de consiliere cu caracter informal,ori de cate ori a fost solicitat fie de catre angajatii din
institutiile subordonate, fie de catre cei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orașului Dărmănești. De asemenea in cursul anului,auditorul a fost invitat si a participat la
diferite sedinte si reuniuni ale conducerii, inclusiv la cele privind sistemul de control
intern/managerial.
Principalele obiective ale misiunilor de consiliere cu caracter informal, în ceea ce privește
implementarea sistemul de control managerial au fost :
- existența programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
- elaborarea procedurilor
- întocmirea și actualizarea registrului de riscuri
- verificarea întocmirii situațiilor centralizatoare privind stadiul de implementarea a
SCIM
- verificarea întocmirii, aprobării, prezentarea raportului și a chestionarului de
autoevaluare privind stadiul de implementare a SCIM.
Activitatea de audit public intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul
entității publice,prin recomandările formulate în cadrul ședințelor organizate de către
comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial.
Auditul public intern este o activitate independentă și obiectivă, care dă instituției
publice o asigurare în ceea ce privește gradul de control deținut asupra operațiunilor, o
îndrumă pentru a-i îmbunătăți operațiunile și contribuie la adaugarea unui plus de valoare.
-

COMPARTIMENT COMERCIAL
Desfășurarea activităților economice pe teritoriul orașului Dărmănești de către
agentii economici, persoane fizice sau juridice, in spatii proprietate privata si/sau
proprietate publică a unitatii administrativ-teritoriala sau de stat, este supusă autorizării de
catre Primarul Orasului Darmanesti. Persoanele fizice sau juridice iși desfășoară
activitatea conform conditiilor impuse de lege. Persoanele fizice si juridice care isi
desfasoara activitatea economica pe teritorul orasului Darmanesti au obligatia să obtina
anual Autorizatia de Functionare si Profil de Activitate eliberată de Primarul Orașului
Dărmănești.
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Structura unitatilor din orasul Darmanesti dupa sectiuni CAEN REV 2 :
1. Silvicultura/exploatare forestiera/taierea si rindeluirea lemnului/lucrari de
tamplarie si dulgherie: 29 de SC/II/IF autorizate;
2. Activități de comerț cu amanuntul al produselor
alimentare/nealimentare/industriale: 66 de SC/II/IF puncte de lucru autorizate;
3 .Servicii de cazare /restaurante/baruri/alte activitati recreative: 35 de puncte de
lucru autorizate;
4. Panificatie/patiserie: 3 puncte de lucru autorizate;
5. Farmacie umană: 4 puncte de lucru autorizate;
6 .Farmacie veterinară: 1 punct de lucru autorizat;
7. Extracția petrolului brut : 2 Parcuri autorizate;
8. Transporturi terestre de calatori: 6 societati autorizate;
9. Alte activitati si servicii comerciale:105 puncte de lucru autorizate.
La compartimentul control comercial au fost luate in evidență 8 radieri ale unor
intreprinderi individuale/intreprinderi familiale/societati comerciale, 2 suspendari de
activitate pe o perioadă de 3 ani.
Pe raza localitatii noastre sunt autorizate:
- 285 societăti comerciale,
- 50 Intreprinderi Familiale,
- 18 Intreprinderi Individuale,
- 12 Persoane Fizice Autorizate.
Au fost întocmite şi transmise 245 înstiinţări agenţilor economici care nu au
depus documentaţia necesară în vedera autorizării sau reautorizării sau pentru clarificarea
situaţiei.
S-au efectuat 68 actiuni de control ale activitatilor unitatilor de pe raza localitatii
noastre, dintre care:
- 26 S.C., Î.I, Î.F. verificate existenţa documentaţiei de mediu, serpectiv
Autorizaţia APM; Contractele de rumeguş;
- 37
S.C., Î.I, Î.F. verificate dacă respectă prevederile legale privind
Autorizaţia de funţionare şi profil de activitate aprobată prin H.C.L. NR.
128/2016
 Afişarea şi respectarea programelor de funcţionare şi profil de
activitatea agenţilor comerciali acre îşi desfăsoară activitatea în
domeniul comerţului cu produse alimentare şi nealimentare;
 Calitatea produselor expuse la vânzare;
 Afişarea corectă a preţurilor şi tarifelorpreţurilor;
 Modul de depozitare şi păstrare a produselor;
 Folosirea corectă a aparatelor de măsură şi control;
 Etichetarea corectă a produselor expuse la vânzare;
 Respectarea termenelor de garanţie şi valabilitatea produselor
alimentare.
- 5 verificări pentru diverse probleme: deschiderea unor magazine noi sau
închidere unor puncte de lucru.
Am verificat si am raspuns sesizarilor persoanelor fizice si juridice. Am acordat
consultata persoanelor solicitante in legatura cu desfasurarea activitatilor economice si
procedurile pentru obtinerea diferitelor autorizatii si acorduri, am verificat legalitatea
actelor.
Am organizat o actiune tematica impreună cu inspectorul zonal al Directiei sanitar
veterinare si pentru siguranta alimentelor si un reprezentatnt al Politiei orasului Darmanesti
in scopul verificarii unor unitati de alimentatie publica si comert cu amanuntul de produse
alimentare si nealimentare.
In ceea ce priveste activitatea de control in targul saptamanal, se efectueaza
verificari in fiecare joi a fiecarei saptamani, de cele mai multe ori formandu-se echipa
mixta: reprezentant birou comercial si un agent al Politiei locale si cand situatia o impune,
impreuna cu un lucrator al Politiei Romane, care de altfel ma solicita atunci cand este
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cazul, pentru verificarea documentelor care intră in competenta compartimentului control
comercial.
În anul 2017 nu au fost întocmite documentaţii de specialitate în vederea promovării
unor Hotărâri ale Consiliului Local şi nici cereri pentru audienţe şi petiţii înregistrate la
compartimentul comercial.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA
PERSOANELOR DĂRMĂNEŞTI
Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor Dărmăneşti este
organizat în subordinea Consiliului local al oraşului Dărmăneşti, ca unitate fără
personalitate juridică, ca urmare a aplicaţiei dispoziţiilor din O.G. nr.84/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2001, precum şi din
Ordonanţa de Urgenţă nr.50/2004, cu modificările ulterioare.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor şi Starea Civilă
Dărmăneşti are ca scop exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea
în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţa
persoanelor, stare civilă şi eliberarea documentelor în sistem de ghişeu unic.
Activitatea serviciului se desfăşoară în interesul persoanei fizice şi al
comunităţii, în sprijinul intituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii. În
planificarea activităţilor serviciului s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
- punerea în aplicare într-o concepţie unitară a legislaţiei în vigoare în domeniul evidenţei
persoanelor;
- cunoaşterea şi aplicarea în practică a prevederilor actelor normative care reglementează
activitatea în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă;
- cunoaşterea dinamicii şi a particularităţii activităţii de evidenţa persoanelor, în scopul
creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii;
- reducerea factorilor de risc privind declararea unei identităţi false, precum şi a celor
privind infracţiunile în legătură cu serviciul;
- instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii pentru
diminuarea birocraţiei.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă
Dărmăneşti deserveşte o populaţie activă de peste 14.700 locuitori.
Pentru realizarea acestor obiective, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
Primirea cererilor şi a documentelor aferente, în vederea eliberării actelor de
identitate (CI şi CIP) şi aplicării vizelor de reşedinţă – 1656 cereri, din care 1484 pentru
cărţi de identitate, 40 pentru cărţi provizorii, 132 pentru vize de reşedinţă.
Actualizarea în Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor a comunicărilor
pentru născuţii vii, a modificărilor intervenite în statutul civil a cetăţenilor români, a
deceselor, a persoanelor care au dobândit statutul CRDS şi efectuarea diferitelor
modificări ca urmare a solicitărilor organelor de poliţie, astfel:
- 164 naşteri
- 164 decese
- 108 alte modificări (căsătorii, divorţuri, etc.)
Efectuarea de verificări în RNEP ca urmare a solicitării de furnizări date cu
caracter personal potrivit prevederilor Legi 677/2001
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-În perioada analizată au fost efectuate un număr de 1373 verificări în RNEP ca
urmare a solicitării de furnizări date cu caracter personal, astfel: 1226 verificări pentru
alte ministere, 134 verificări pentru agenţi economici, 18 verificări pentru persoane fizice.
Deplasarea cu camera mobilă ca urmare a solicitărilor persoanelor fizice din raza
de competenţă: 3 solicitări pentru fotografiere şi punere în legalitate cu act de identitate
persoane nedeplasabile şi 3 solicitări pentru semnătură şi acord luare în spaţiu alte
persoane pentru acte de identitate.
Activităţi conform Dispoziţiei comune DEPABD-IGPR nr.38801013/12.01.2017
privind desfăşurarea activităţilor pentru verificarea persoanelor din anul curent care nu au
solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal
În perioada analizată au fost editate un număr de 358 invitaţii pentru cetăţenii care
în trim.IV 2016 – trim.III 2017 nu au solicitat eliberarea actului de identitate. Din informaţiile
obţinute ca urmare a invitaţiilor transmise, au fost efectuate un număr de
295 menţiuni în modulul „Informaţii asociate persoanei” astfel: 149 persoane plecate
în străinătate, 57 persoane necunoscute la adresa, 12 persoane posibil decedate, 53
persoane plecate în alte localităţi din ţară, 24 alte cazuri.
Pentru cunoaşterea situaţiei din unităţile de protecţie socială şi sanitare, respectiv
pentru eficientizarea activităţilor specifice domeniului de referinţă, în anul 2017 au fost
planificate şi efectuate 9 controale pentru verificarea situaţiei existente şi efectuarea unor
instructaje pentru punerea în legalitate cu acte de identitate şi vize de reşedinţă , fiind
puse în legalitate 58 persoane – 5 cărţi de identitate la reşedinţă , 3 cărţi de identitate
provizorii şi 50 vize de reşedinţă.
În cursul anului 2017 principalii indicatori ai activităţii arată astfel:
EVIDENŢA PERSOANELOR
Tip solicitare
Cărţi identitate
Cărţi identitate provizorii
Vize reşedinţă
TOTAL

STAREA CIVILĂ
Acte înregistrate
Naştere
Căsătorie
Deces
TOTAL

2017
1484
40
132
1524

2016
1211
86
263
1560

2017
32
63
125
220

2016
35
85
146
266

Alţi indicatori
- Persoane radiate din registrul electoral – 125
- Cereri primite pentru eliberarea certificatelor de star civilă
- Acte de stare civilă întocmite în 2 registre de sare civilă
- Comunicări de menţiuni la actele de căsătorie şi deces
- Buletine statistice întocmite şi transmise
- Comunicări de naştere trimise
- Extrase uz oficial întocmite şi expediate
- Extrase la divorţuri

-

535
220
559
233
- 29
- 14
- 17
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-

Extrase uz oficial la cererea notarilor publici
Anexa 24 pentru Camera Notarilor Publici
Anexa 24 la cerere
Comunicări primite şi operate
Transcrieri
Acte adopţii

- 4
- 113
- 58
- 70
- 33
2

Nu au fost întocmite documentaţii de specialitate în vederea promovării unor
Hotărâri ale Consiliului Local.
Activitatea Serviciului de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă s-a desfăşurat
în bune condiţii, nu au existat reclamaţii din partea cetăţenilor sau a altor servicii.

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
In Cadrul serviciului administrarea domeniului public si privat sunt activi 18 muncitori cu
functie publica de executie.
In decursul anului 2017 au fost desfașurate următoarele activități:
Balastare și reparații Străzi
În anul anul 2017 au fost achiziționate 3100 tone Sort ,piatră 16-31 mm în valoare 62.000
lei și 524 tone Sort piatră 8 -16 mm în valoare de 10.480 lei ce au fost necesare pentru
interventia si reparatiile strazilor din Darmanesti,
Asfaltare Strazi sau Tratament bituminos
Nr crt.

Anul

Nume Strada

Valoare

1

2017

Valea Uzului

1731729

2

2017

Tineretului

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Bratulesti
Chimiei
Uzinei
Muncii+Victoriei
Petrolistilor+Alunului
Popasului
Garii
Forestierului
Energiei
Bujorului

187585
251757
53045
570000
36600
56456
35320
8960
12120

Lungime
Strada
1784

Suprafata
Strada
9800

101

300

179.5
1120
1100
1250
200
305
560
350
90
150

600
6150
5500
11500
1162
1830
3360
2100
530
720

Decolmatări cursuri de apa:
Nr crt
1
2

Anul
2017
2017

Nume Curs Apa
Paraul Sindriliei
Paraul Valea Rea

Lungime(m)
300
20
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Reteaua de preluare a a apelor pluviale (Rigole Betonate):
Nr crt
1

Anul
2017

Nume Strada
Chimiei

Lungime
375

Şanţ betonat si Podeţe:
Nr
crt

Anul

1

2017

2

2017

Nume
strada

Lungime Sanţ
betonat

Podeţe

Chimiei
Valea
uzului
Tineretului
Bratulesti

375
375
25
2
71000
Lucrarile edilitare au inceput in anul 2016 si au continuat
pana in anul 2017,Santul betonat, podetele si
subtraversarile au fost cuprinse in valoarea totala a
proiectului 1731729 lei

Subtraversari Valoare
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C.N.I.P.T. Dărmănești ȘI CULTURĂ
În cursul anului 2017, C.N.I.P.T. Dărmănești a participat cu resursele umane și materiale
la organizarea în parteneriat cu unitățile școlare din localitate și cu primăria orașului
Dărmănești a următoarelor activități:
-

În luna martie a fost organizat BALUL MĂRȚIȘORULUI;
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-

25 mai Ziua Eroilor Neamului. O zi de mare însemnătate pentru poporul roman.
Comunitatea dărmăneșteană a comemorat împreună cu autoritățile centrale și
locale pe cei ce s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru libertatea neamului
romanesc

-

În luna aprilie a fost organizat un concert pascal URCUȘ SPRE ÎNVIERE;

-

În luna iunie cu ocazia Zilei Copilului a fost organizată activitatea LIBER LA
MIȘCARE;
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-

-

În luna iulie C.N.I.P.T a fost partener în organizarea Școlii de vară ÎNGER DE
PACE desfășurată la Parohia Boiștea I;
În luna august C.N.I.P.T. a participat la Tabăra de vară VESTITORII ORTODOXIEI
LA POALELE NEMIREI organizată la Parohia Boiștea II;
În luna septembrie centrul turistic a participat la Zilele Cultural-Duhuvnicești ale
Protopiatului Moinești unde a avut loc lansarea de carte POEME - Meditații Lirice la
Duminici și Sărbători;
Deschiderea noului an școlar 2017-2018 la Liceul Tehnologic Dărmăneşti în
prezenta Ministrului Relației cu Parlamentul domnul Viorel Ilie, a domnului deputat
Constantin Avram și a vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău domnul Marius
Gheorghiță.

- septembrie 2017 - cu ocazia vizitei Înalt Preasfintitului Ioachim Băcăuanul în orașul
Dărmănești, a avut loc premierea a 19 elevi dărmăneșteni care au absolvit anul școlar
2016-2017 cu nota 10.

-

În luna septembrie au avut loc ZILELE ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
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-

Ceremonia de premiere a 32 de cupluri din orașul Dărmănești, care în decursul
anului 2017 au împlinit 50 de ani de căsătorie și Ședința festivă a Consiliului Local
Dărmănești unde s-a decernat distincția de Cetățean de Onoare al orașului
Dărmănești Domnului Profesor Alexa Vasile.

22 septembrie, orașul Dărmănești, județul Bacău - Ședință Festivă a Consiliului Local, în
cadrul Zilelor Orașului
-Semnare acord de înfrățire între orașul Dărmănești, județul Bacău, România, reprezentat
de către domnul Constantin TOMA, Primar și orașul Vulcănești, Unitatea Teritorial
Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova, reprezentat de către domnul Victor
PETRIOGLU, Primar;
-Semnare acord de înfrățire între orașul Dărmănești, județul Bacău, România, reprezentat
de către domnul Constantin TOMA, Primar și comuna Pleșeni, raionul Cantemir,
Republica Moldova, reprezentată de către domnul Alexandru OVCINICOV, Primar.
Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a fost reprezentată de către domnul DumitruTudor JIJIE, Director Executiv.
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-

-

În luna octombrie a fost organizat BALUL BOBOCILOR;
19 octombrie 2017 a avut loc sfințirea "Monumentului Eroilor Dărmăneșteni" căzuți
în Primul Război Mondial, situat în centrul orașului.

În luna decembrie au avut loc următoarele evenimente: - activități organizate cu
ocazia Zilei Naționale;
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- activități prilejuite de sfințirea Monumentului Eroilor și a parcului din cartierul Lapoș;

-concert Corala ARMONIA - NOAPTE DE CRĂCIUN;

- TĂRG DE CRĂCIUN ediția a II-a ; Anul acesta la Târgul de Crăciun i-am avut alături de noi pe
domnul primar al orașului Vulcănești din Republica Moldova și Ansamblul Ildîzlar din aceeași
localitate. Ne-au bucurat prin prezentarea unui moment artisc tradițional.
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Campaniile umanitare desfășurate în cadrul Târgului de Crăciun au adus bucurie în suflete
multor copii.

- Tradiționalul ”Jian din Dărmănești" a încheiat Ediția a II a a Târgului de Crăciun - 2017.
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- Festivalul de datini și obiceiuri strămoșești - ”Ursul de la Dărmănești”

În luna decembrie în partereniat cu ANTENA 3, Primarul Orașului Dărmănești a demarat
procedura de introducere a obieciului ”URSUL DE LA DĂRMĂNEȘTI” în patrimoniul
UNESCO.

COMPARTIMENT PIAȚĂ
Piața din Orașul Dărmănești are ca suprafata totală – 30,800 mp, din care platoul A –
18,700 mp; platoul B – 9,100 mp; obor – 300 mp. Spatiu comercial – Branzeturi – 120 mp.
Ansamblul targului saptamanal se constituie din două platouri descoperite dupa
cum urmeaza:
Platoul A: comercializarea produselor agroalimentare, respectiv legume, fructe,
flori, seminte, produse ambalate, produse nealimentare, alimentatie publica, produse
second – hand
Platoul B: comercializarea cerealelor si semintelor, legume, fructe, alimentatie
publica, produse industriale.
Obor : comercializarea animalelor.
Branzeturi: comercializare lapte, produse lactate.
Activitatea de control in târgul saptamanal, se desfasoara in ziua de joi a fiecărei
săptămâni, de cele mai multe ori formandu-se echipa mixta: reprezentant compartiment
control comercial si un agent al Politiei locale, cand situatia o impune, impreuna cu un
lucrator al Politiei Romane.
În fiecare săptămână se efectuează activiăţi de curătenie şi igienizare în sectorul
brânzeturi folosindu-se soluţii specifice impuse de legislaţia în vigoare.
Administratia pietei detine un numar de:
- 20 de cantare verificate metrologic care sunt oferite spre inchiriere.
Targul saptamanal al orasului Dărmănești dispune de o capacitate de:
- 360 de locuri oferite spre inchiriere dintre care:
 160 de locuri catre comert cu diverse / fructe si legume ;
 200 de locuri catre comert cu cereale / animale / legume.
Activitatea desfasurata de catre compartimentul control comercial urmareste
respectarea legislatiei in vigoare, privind comertul in unitati specializate sau in pietele
publice precum si respectarea normelor igienico-sanitare, conform normelor legale, pentru
produse agro alimentare.
Sumele incasate din taxe in targul săptămânal în anul 2017 au fost în valoare de
166,370 lei , în creștere cu 33% față de anul 2016 când acestea au avut valoarea de
125,122 lei.
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SITUATIA INCASARILOR DE TAXE
DIN PIAȚĂ ȘI OBOR DĂRMĂNEȘTI
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COMPARTIMENT PADURE SI PĂȘUNI
In vederea realizarii unei bune strategii de dezvoltare si conservare a fondului
forestier, proprietate publica a orasului Darmanesti, atat proprietarul cat si administratorul
suprafetelor fondului forestier, desfasoara activitati silvice conform legilor in vigoare si a
codului silvic.
In anul 2017, activitatea esentială și de maximă importanță a fost inceperea
intocmirii amenajamentului silvic pe suprafetele din fondul forestier care va fi pus in
aplicare pentru perioada 2018-2028.
In acest sens s-au facut investiții in masurarea topografica a suprafetelor din fondul
forestier, lucrare de maxima importanta pentru desfasurarea unei activitati silviculturale la
cel mai inalt nivel.
In decursul acestei perioade, respectiv incepand cu luna iunie au fost executate
lucrari de studii pedologice si agrochimice pe suprafetele de teren in afara fondului
forestier in scopul intocmirii amenajamentelor silvo-pastorale pentru pasunile productive
inchiriate catre crescatorii de animale de pe raza orasului Darmanesti.
In ultimul semestru al anului, de asemenea au fost demarate documentatii privind o
noua arodare a suprafetelor de teren agricol a persoanelor fizice si juridice in scopul
intocmirii amenajamentului silvopastoral pentru toate pajistile permanente de pe raza
UAT Darmanesti.
Toate aceste lucrari de amploare au fost si sunt efectuate cu firme specializate in domeniu
care desfasoara servicii in domeniu de cea mai inalta calitate.
Prin Hotarare de consiliu local a fost elaborat si pus in aplicare un Regulament de
organizare a pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a orasului Darmanesti,
regulament ce reglementeaza drepturile si obligatiile detinatorilor de animale, persoane
fizice si sau juridice, care au domiciliu/sediul in orasul Darmanesti, privind regimul de
pasunat precum si regulile de exploatare a pajistilor (pasunilor si fanetelor) de pe teritoriul
administrativ-teritorial a orasului Darmanesti.
Atat primavara cat si toamna, pe fondul forestier proprietate publica a orasului Darmanesti
au fost efectuate inspectii totale si partiale, participand organe silvice din cadrul ocolului
silvic Lignum care presteaza servicii de paza cat si prin participarea lucratorilor din cadrul
UAT Darmanesti.
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In urma inspectiilor efectuate s-a constatat ca firma prestatoare de servicii de paza
a fondului forestier desfasoara o activitate intensa de patrulare pe aceste suprafete avand
ca rezultat eficienta acesteia eliminand riscul taierilor ilegale si a furtului de material
lemnos.
In vederea regenerarii fondului forestier au fost identificate toate suprafetele de teren
degradate cu eroziuni si alunecari de teren care au fost in prealabil inventariate si apoi
plantate cu puieti de specii diferite ce se preteaza la zona respectiva, urmand ca in fiecare
an sa intervenim cu lucrari de completare pe aceste suprafete.
Lucrari de amploare au avut loc pe 85% din suprafata pasunii din afara fondului
forestier prin lucrari de intretinere si ameliorare a covorului vegetal prin insamantari si
reabilitare cu tratamente specifice zonei.
Conform cererilor cu necesarul pentru lemne de foc a familiilor cu venituri mici, au
fost rezolvate 100% pentru toti cetatenii de pe raza UAT Darmanesti care au solicitat
lemne de foc pentru sezonul rece.
Toate lucrarile silvice de regenerare si conservare a fondului forestier au fost facute
conform amenajamentului silvic pentru toate suprafetele din fondul forestier proprietate
publica a orasului Darmanesti.

BIROU TRANSPORT DESERVIRE PARC AUTO
Birou Transport Deservire Parc Auto a funcționat conform organigramei cu un
număr de 9 posturi ocupate din cele 10 alocate.
Pentru a scoate în evidență folosirea eficientă a banului public în ceea ce privește
consumul de carburant folosit de utilajele și autoturismele din cadrul U.A.T. Dărmănești ,
vom prezenta în următoarele grafice o comparație între anii 2015,2016 și 2017.
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SECRETARUL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
Obiectivul activității Secretarului:










Asigură avizarea pentru legalitate a dispozițiilor primarului și a hotărârilor de
consiliu;
Asigură realizarea lucrărilor de secretariat pentru Consiliul Local Dărmănești și
întocmește răspuns la corespondența curentă referitoare la activitatea proprie;
Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local
și Primar, precum și dintre aceștia și Prefect;
Asigură pregătirea dosarelor de sedință, multiplicarea materialelor și difuzarea către
consilierii aleși;
Asigură transparența decizională și comunicarea către instituțiile publice și
persoanele interesate a dispozițiilor Primarului, hotărârilor de consiliu în condițiile
Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local și efectuează lucrările de
secretariat,comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor
Consiliului Local și redactează Hotărârile Consiliului Local;
Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Dărmănești
proiectele de hotărâri în vederea întocmirii raportului de specialitate;

Sinteza activității pe anul 2017
 Număr de dispoziții emise și transmise Instituției Prefectului – Județului Bacău
pentru a fi efectuat controlul de legalitate – 864 dispoziții;
 Număr de Hotărâri emise,evizate și transmise către Instituția Prefectului- Județul
Bacău pentru a fi efectuat controlul de legalitate – 172 hotărâri;
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În anul 2017, autoritatea executivă a orașului Dărmăneștia urmărit în permanență
ducerea la îndeplinire a atribuțiilor deliberative și executorii prevăzute de Legea 215/2011
privind administrația publică locală și actele normative apărute în cursul anului curent, prin
care se stabilesc sarcini pentru autoritățile locale.
Secretarul orașului a întocmit pentru fiecare ședință de consiliu convocatorul pe
care l-a adus la cunoștința consilierilor locali, stabilind prin acesta ordinea de zi a
ședințelor, problema analizată și data desfășurării acestora. Totodată au fost întocmite
pentru fiecare proiect de hotărâre supus aprobării Consiliului Local, rapoartele de
specialitate de către compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Dărmănești.
Dezbaterile din cadrul ședințelor de consiliu au fost consemnate în procese-verbale
care au fost semnate la finalul ședințelor de consilierii locali și secretarul orașului
Dărmănești.
Cele 172 de hotărâri aprobate de Consiliul Local Dărmănești au fost înaintate de
către secretarul unității administrativ teritoriale către Instituția Prefectului –Județului Bacău
în vederea obținerii vizei de legalitate. Din cele 172 de hotărâri nici o hotărâre nu a fost
declarată nelegală.
În funcție de prevederile legale,secretarul orașului Dărmănești, în cursul anului
2017, a vizat pentru legalitate un număr de 864 dispoziții care au vizat în principal
următoarele domenii: asistență socială, resurse umane, plan de achiziții, urbanism,
proiecte, licitații,etc.
Cele 864 dispoziții au fost înregistrate într-un registru special și s-a urmărit
periodic modul de executare. Dispozițiile nr. 699/14.11.2017 și 422/19.07.2017 au fost
atacate în instanță.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public- raport
anul
În decursul anului 2017 au fost înregistrate la Primăria orașului Dărmănești, un
număr de 8 solicitări de informații de interes public, toate din partea persoanelor fizice.
Cele 8 solicitările au fost adresate atât pe suport de hartie cât și pe suport electronic.
Datele solicitate au privit activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului
propriu al Primarului orașului Dărmănești.
Informațiile solicitate au fost referitoare la următoarele domenii de interes public:
- Utilizarea banilor publici (contracte,investiții, cheltuieli etc.) – 5
- Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice – 3
Au fost rezolvate favorabil toate cele 8 solicitări de informații de inters public. În
decursul anului 2017 nu s-au înregistrat plângeri în instanță în baza Legii 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public.
De asemenea nu au fost încasate în anul 2017 sume pentru copiile documentelor
solicitate, acestea fiind puse gratuit la dispoziția solicitanților.

BIROU ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Biroul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Dărmăneşti funcţionează în
subordinea Primarului oraşului Dărmăneşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului local nr. 50/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
În decursul anului 2017, activitatea Biroului de asistenţă socială a fost desfăşurată
pe trei structuri constitutive, vând în componență , după cum urmează:
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A. SERVICII SOCIALE
PROTECŢIA COPILULUI
În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, Biroul de
asistenţă socială desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor
aflaţi în dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării
copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni care
vizează respectarea drepturilor copilului.
PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI
Activitatea Biroului de asistenţă socială presupune în principal, aplicarea prevederilor Legii
nr. 416/2001, privind venitul minim garantat dar şi activităţilor adiţionale, cu caracter social.
a) îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv
persoane decedate fără susţinători legali;
b) efectuarea de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanţilor cum ar fi:
- întocmirea de dosare şi efectuarea de anchete sociale pentru acordarea ajutorului social
în baza Legii 416/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- ajutoare de urgenţă;
- ajutoare de urgenţă acordate familiilor beneficiare de ajutor social ca urmare a decesului
unui membru/persoană singură;
- anchete sociale şi răspunsuri ca urmare a sesizărilor Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău;
- anchete sociale şi răspunsuri ca urmare a sesizărilor Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău;
- anchete sociale şi răspunsuri ca urmare a sesizărilor unor diverse instituţii;
c) întocmirea şi tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor constatate în teren;
întocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei în vigoare, în termen legal;
sesizarea în scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor în conformitate cu prevederile legale,
către instituţiile de competenţă, acolo unde este cazul;
d) primirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe perioada
sezonului rece 2016-2017;
e) primirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu gaze pe perioada sezonului rece 2016-2017 , precum şi
efectuarea anchetelor sociale conform prevederilor legale.
Venit minim garantat
Nr. Crt. Venit minim Garantat

2017

1

DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

306

2

DOSARE NOI

49

3

DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

37

4

DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

47

5

DOSARE SUSPENDATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

31

6

DOSARE RELUATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

34

7

ANCHETE SOCIALE

670
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Prestaţii acordate în anul 2017
Nr.

DENUMIRE AJUTOR

Crt.
1.

Ajutor lemne – beneficiari

Nr. dosare/

CHELTUIT

nr.beneficiari

(RON)

305 dosare

17690

ajutor social
2.

Ajutor înmormântare

8 beneficiari

1550

3.

O.U.G. 70/2011 (lemne)

189 dosare

39370/lună

4.

Ajutor de urgenţă

29 beneficiari

4300

5.

Ajutor de urgenţă prin HCL 1 beneficiar

4000

6.

Ajutor de urgenţă prin HCL 2 beneficiari

2000

În lunile Martie - Aprilie 2017 a fost demarat – Proiectul ”Casa de paște” – împreună cu
ajutorul umanitar al comunității am reușit să construim în numai 3 săptămâni o casă ce a
fost distrusă de un incendiu.

În urma incediilor ce au distrus gospodării din Dărmănești au fost ințiate de către
Primarul orașului și aprobate de către Consiliul Local următoarele ajutoare de urgență:
HCL 86/29.09.2016:
-

Grigoras Mihai – 15 mc lemn lucru rășinoase.Str. Măguricei nr. 1

-

Toncu Margareta – 10 mc lemn lucru rășinoase.Str. Valea Uzului nr. 196

-

Hazaparu Petru Alexandru – 15 mc lemn lucru rășinoase str. Energiei nr.77

HCL 123/03.10.2017:
-

Însurătelu Oana Maria – 8mc lemn lucru rășinoase str. Energiei nr.263

-

Țiperțau Simion -3 mc lemn lucru rășinoase str. Energiei nr.259

-

Stoian Mărioara – 3mc lemn lucru rășinoase str. Plopului nr. 41

-

Stănescu Duca - 3mc lemn lucru rășinoase str. Valea Uzului

-

Trifu Ilie – 2500 lei pentru materiale de construcții și 2 mc lemn lucru răsinoase –
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str. Valea Uzului 353
-

Gabor Constantin – 4 mc lemn lucru rășinoase str. Castanilor .nr.29

În conformitate cu aceste obiective generale, cu legislaţia privind drepturile
copilului şi a atribuţiilor ce le revin, s-au efectuat în perioada ianuarie-decembrie
2017 anchete sociale, după cum urmează:
Tabel privind evidenţa anchetelor sociale efectuate în intervalul ianuarie/decembrie 2017
Tipul de anchetă socială

nr. de anchete
sociale în intervalul
ian. – dec. 2017

Anchete sociale pentru copii care necesită evaluare/reevaluare medicală

58

Anexa la ancheta sociala – factori de mediu

58

Anchete sociale pentru adulti cu handicap care necesită evaluare/reevaluare medicală

139

Plasamente sau reevaluarea plasamentului la o familie de asistenţi maternali profesionişti

34

Anchete sociale pentru copiii pentru care s-a solicitat evaluarea/reevaluarea măsurii de
plasament la familia extinsă (rude până la gradul IV) sau persoane

40

Anchete sociale pentru copiii pentru care s-a solicitat reevaluarea măsurii de plasament la
centre rezidenţiale;

12

Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară sau profesor de sprijin

20

Anchete pentru achiziţionare calculator conform Lg.279/2004

17

Anchete pentru burse medicale

0

Anchete sociale pentru obţinerea de burse sociale

8

Anchete sociale pentru Programul naţional „Bani de liceu”

42

Anchete sociale judecatorie şi parchet

47

Anchete sociale pentru instituirea tutelei

4

Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului
(cazuri de abuz sau neglijare)

12

Anchete sociale efectuate familiilor copiilor aflaţi în situaţie de risc

25

Anchete sociale pentru instituirea plasamentului în regim de urgenţă

0

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru reintegrarea
copilului în familie

2

În vederea prevenirii separării copilului de familie sau a reintegrării acestuia în familia de
origine au fost întocmite planuri de servicii, după cum urmează:
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Scopul Planului de Servicii

număr

reintegrarea copilului în familie

0

prevenirea separării copilului de familie

40

instituire/schimbare măsură de protecţie

5

B. PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP
Obiectivul activității:
- efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate care urmează
să fie încadrate în grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja încadrate în
grad de handicap grav, accentuat sau mediu şi urmează a fi reevaluate de către Comisia
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău;
- efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice într-un centru
de recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău;
- efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc şi întocmirea
dosarelor de internare în Centre pentru Persoane Vârstnice pe raza judeţului Bacău,
- efectuarea anchetelor sociale şi propunerea pentru încadrarea unui asistent personal
pentru persoana cu handicap grav,
- întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu
handicap grav sau pentru reprezentanţii lor legali,
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017:
1. efectuarea unui număr de 139 anchete sociale în vederea completării dosarului depus
la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău şi Serviciul de Evaluare
Complexă a Copilului, pentru evaluarea şi reevaluarea medicală a persoanei, în vederea
obţinerii unui grad de handicap, pentru a beneficia de facilităţi, conform legislaţiei în
vigoare;
2. efectuarea unui număr de 4 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru internarea persoanelor
cu handicap în centre de recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău precum şi reevaluarea
persoanelor deja internate;
3. efectuarea evaluărilor pentru un număr de 30 asistenţi personali angajaţi de către
Primăria oraşului Dărmăneşti;
4. întocmirea a 105 dosare de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu
handicap grav sau reprezentanţii lor legali, privind modalitatea de plata a indemnizaţiei
cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi
adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;
5. întocmirea a 5 de dosare de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice;
6. întocmirea şi eliberarea a 4 adeverinţe pentru persoanele cu handicap – nevăzători;
7. prelungirea acordării indemnizaţiei de însoţitor conform Ordinului Ministerului Sănătăţii
si Ministerului Administraţiei Publice nr. 794/380 din 18.12.2002, privind modalitatea de
plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap
grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal în baza
certificatului de încadrare în grad de handicap nou emis;
8. verificarea activităţii asistenţilor personali la locul de muncă respectiv domiciliul
persoanei cu handicap grav prin întocmirea fişelor de monitorizare;
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9. actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai
acestora consemnând modificările cuvenite, respectiv:
· obţinerea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei cu handicap;
· schimbarea domiciliului bolnavului;
· schimbarea domiciliului reprezentantului legal;
· schimbarea privind starea civilă a reprezentantului legal sau persoanei cu handicap;
· decesul bolnavului;
· decesul reprezentantului legal;
· schimbarea opţiunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de acordare a
indemnizaţiei de însoţitor;
10. întocmirea lunară a listelor/pontajelor cu beneficiarii indemnizaţiei de însoţitor;
11. Consilierea persoanelor care au solicitat informaţii cu privire la orice problema a
persoanelor cu probleme de sănătate, persoane cu handicap, persoane vârstnice, în
vederea obţinerii unor facilităţi în baza legislaţiei în vigoare.
12. Întocmirea răspunsurilor în scris la 66 sesizări ale unor persoane sau instituţii de stat
(DGASPC, Instituţia Prefectului – judeţul Bacău).
C. ALOCAŢII FAMILIALE
Obiectul de activitate al Biroului de asistenţă socială constă în punerea în aplicare a
legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei sociale a familiei şi a copilului prin acordarea
drepturilor legale cuvenite familiilor cu copii în întreţinere, care se încadrează în
reglementările legale.
Actele necesare pentru acordarea drepturilor privind alocaţiile pentru familiile cu
copii în întreţinere, plafonul veniturilor nete pe membru de familie, cuantumurile prestaţiilor
de asistenţă socială acordate acestora precum şi modul de gestionare a fondurilor
destinate plăţii alocaţiilor, cheltuielile administrative aferente, modalităţile de stabilire şi
plata acestor drepturi se reglementează prin hotărâri ale guvernului.
1. Alocaţia pentru sustinerea familiei
Beneficiari
- Familiile formate din soţ, soţie şi copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea
acestora şi frecventează cursurile şcolare, locuiesc împreună şi au realizat venituri nete pe
membru de familie de până la 530 RON.
- Familia formată din persoana singură şi copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în
întreţinerea acestora şi frecventează cursurile şcolare şi care locuiesc împreună cu
aceasta, frecventează cursurile şcolare şi au realizat venituri nete pe membru de familie
de până la 530 RON.
- Bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei în vârstă de până la
18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, frecventează cursurile şcolare, locuiesc împreună şi
au realizat venituri nete pe membru de familie de până la 530 RON.
Stabilirea şi plata drepturilor
Alocaţia pentru sustinerea familiei se acordă lunar pe bază de cerere şi declaraţie tipizată
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia care se
înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are
reşedinţa familia.
Obligaţii:
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- Familiile care beneficiază de alocaţie pentru sustinerea familiei au obligaţia să prezinte
din 3 in 3 luni declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei si veniturile
realizate de aceasta.
- Familiile care beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei au obligaţia să comunice
în scris primarului în termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire la componenţa
familiei şi/sau a veniturilor realizate de aceştia.
Respingere şi încetare:
- respingere – venituri pe membru de familie mai mari de 530 lei, situaţie juridică a familiei
nestabilită legal şi refuzul de a furniza informaţii necesare pentru întocmirea anchetei
sociale.
- încetare – beneficiarul nu mai îndeplinea condiţiile legale de acordare a dreptului la
alocaţie.
2. Alocaţia de stat pentru copii
Titular şi beneficiar al dreptului de alocaţie de stat pentru copii este copilul, iar alocaţia se
plăteşte unuia dintre părinţi în baza acordului acestora.
Stabilirea şi plata drepturilor
Condiţia – toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani. Stabilirea dreptului la alocatie de stat
pentru copii se face pe baza cererii tipizat depusă de reprezentantul legal în numele
copilului şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept,.
3.Indemnizaţia pentru creşterea copilului
Beneficiari – unul dintre părinţii copilului nou – născut care, în ultimii doi ani anterior datei
naşterii acestuia, au realizat venituri timp de 12 luni:
Se iau în calcul:
· venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal. (de indemnizaţia prevăzută de prezenta Ordonanţa de urgenţă a
beneficiat, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului)
· venituri din activităţi independente;
· persoanele care au frecventat cursuri preuniversitare şi universitare fără întrerupere;
· una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredintat copilul în vederea
adopţiei sau care aveau copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum
şi persoana care a fost numită tutore.
· Cuantum – 1233 lei lunar sau 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni
anterioare naşterii copilului, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.
· Stabilirea şi plata drepturilor – Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pentru
fiecare naştere sau, dupa caz, pentru primii toţi copii născuţi vii.
În cazul suprapunerii a doua sau trei situaţii de natură a genera dreptul la
indemnizaţia de creştere a copilului s-a acordat o singura indemnizatie, prelungindu – se
atât concediul pentru creştere cât şi durata de plată a indemnizaţiei.
În perioadele în care beneficiarii dreptului la indemnizatia de creştere a copilului au
realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.
571/2003 s-a acordat un stimulent in cuantum lunar de 615 lei, situaţie in care plata
indemnizatiei de 1233 lei s-a suspendat. În acest caz beneficiază de stimulentul de inserţie
până când copilul împlineşte 3 ani.
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a) Alocatia pentru susţinera familiei (complementară şi monoparentală)
Nr. Crt. Alocaţie pentru susţinerea familiei (complementară şi 2017
monoparentală)
1

DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

407

2

DOSARE NOI

135

3

DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

68

4

DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

107

5

DOSARE RELUATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

16

6

ANCHETE SOCIALE

820

b) Alocaţia de stat
Alocaţie de stat

2017

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI)

216

ADEVERINŢE DE NEGAŢIE CĂTRE ALTE PRIMĂRII

2

c)Indemnizaţia pentru creşterea copilului
Indemnizaţii pentru creşterea copilului

Dosare primite

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI)
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d) Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap
Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap

Dosare

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI)

101

e) Stimulent educational
Tichete social grădiniţă

Dosare

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI)

167

COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Compartimentul resurse umane este subordonat direct Secretarului oraşului si are în
componenta sa un număr de 1 funcţie publica de executie- inspector.
Atribuţiile
personalului din cadrul compartimentului sunt stabilite prin fişa postului .
Activitatea de resurse umane presupune următoarele :
- gestioneaza dosarele personale ale personalului contractual;
- gestioneaza şi tine evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici potrivit legii;
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- întocmeste contractele individuale de muncă şi actele adiţionale corespunzătoare pentru
personalul contactual al instituţiei, inclusiv asistenţii personali;
- elaboreaza organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul propriu al Primăriei şi
reactualizează baza de date în funcţie de modificările apărute în structura lor(anjarări,
încetări, modificări ale sporului de vechime, promovari în grade) şi le supune spre
aprobare;
- întocmeste lucrările necesare pentru numirea în funcţii publice, încetarea raporturilor de
serviciu, încadrarea , promovarea, transferul, detaşarea, numirea temporară, cu delegaţie
în funcţii de conducere, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractelor de
muncă, pentru personalul din aparatul propriu, funcţionari publici, personal contractual;
- organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante îndeplinind toate
formalităţile şi respectând legislaţia în domeniu;
- informeaza ANFP privind organizarea concursului de ocupare a unor funcţii publice de
execuţie, comunicând condiţiile specifice de participare;
- calculează drepturile salariale cuvenite salariaţilor aparatului de specialitate al primarului,
conform pontajelor prezentate de şefii de servicii, însuşite de conducerea unităţii.
Urmăreşte respectarea programului de muncă prin conducerea evidenţei de prezenţă,
concedii de odihnă, concedii de boală, recuperări, concedii fără plată;
- propune Primarului structura organizatorică şi numărul de personal din aparatul de
specialitate, atribuţiile de serviciu şi fişa postului pentru personalul din subordine precum şi
salarizarea întregului personal.
- în baza organigramei aprobate, întocmeşte statul de funcţii, respectând criteriile de
gradare şi nomenclatoarele de funcţii etc;
- intocmeste referatul de specialitate privind incadrarea cheltuielilor de personal in bugetul
anual;
Principalele obiective propuse si realizate in domeniul managementul resurselor
umane in intervalul 01.01.2017-31.12.2017 :
 Procesul de instruire profesionala: au participat la cursuri de perfectionare un
numar de 2 salariati .
 Atragerea de personal si retinerea fortei de munca in institutie (vizând
reducerea fluctuatiei, cresterea sigurantei in munca) bine pregatit profesional pentru
realizarea unui serviciu public de calitate: la finele perioadei de referinta , gradul de
ocupare a posturilor este de 72% .
- In perioada de referinta s-au constatat 3 incetari de contracte de munca/raport
de serviciu
- S-au intocmit documentatii pentru 4 transferuri in interesul serviciului.
- S-au organizat concursuri de recrutare pentru ocuparea a 5 functii din cadrul
aparatului de specialitate.
- La nivelul biroului s-a elaborat sau s-a raspuns la un numar de 720 documente
conform registraturei electronice din care :
- S-a intocmit un numar de 208 adeverinte
- s-a intocmit un numar de 107 referate si dispozitii
- s-a vizat un numar de 180 cereri de concediu
 Respectarea codului de conduita : In perioada raportata a fost sanctionat
disciplinar 1 functionar public (politist local)de doua ori , iar pentru personalul
contractual s-au aplicat 7 sanctiuni disciplinare.
In luna iunie 2017 s-au inregistrat 62 declaratii de avere si de interese care au
fost postate pe site-ul institutiei, având termen de pastrare 5 ani.
S-au inregistrat 12 cereri privind locurile de munca disponibile in cadrul Institutiei
, au fost solutionate la modul ca angajarile la primarie se fac prin concurs .
 Cariera functionarilor publici, motivarea performantei profesionale prin
promovare.
In anul 2017 nu s-au organizat concursuri de promovare in grad .
 Utilizarea timpului de lucru
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Lunar, prin activitatea biroului se urmareste utilizarea timpului de lucru, evidenta
concediilor de odihna si a concediilor pentru incapacitate temporara de munca.
 Evidenta functionarilor publici si a personalului contractual
Toate modificarile referitoare la raportul de serviciu ale functionarilor publici, ale
contractelor de munca ale personalului contractual au fost evidentiate in REVISALprogram informatic al ITM-ului si in programul informatic al ANFP.
S-au intocmit 108 evaluari generale ale personalului din cadrul aparatului de
psecialitate al primarului si din subiordinea CL.
 Dosare profesionale
S- a acordat asistenta de specialitate tuturor serviciilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului cu privire la respectarea ROI si ROF .
In semestrul II al anului 2017 s-au stabilit salariile pe baza coeficientilor aprobati de
CL, cu exceptia asistentilor medicali din cadrul Cabinetelor medicale scolare , ale caror
salarii sunt suportate de DSP.
La sfirsitul anului s-au stabilit alti coeficienti pentru salarii astfel incat sa creasca brutul , ca
urmare a trecerii contributiilor sociale in sarcina salariatului in asa fel incit sa nu se
diminueze salariul net.
SITUATIA CU SALARIATII DIN CADRUL UAT DARMANESTI-31.12.2017
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denumire serviciu/birou/compartiment Nr. posturi
aprobate 2017
Administrator public
1
Secretar UAT
1
Serviciul economic
10
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriu, 8
investitii-arhitect sef
Serviciul politie locala
15
Serviciul administrarea domeniului public 22
si privat
Serviciul public comunitar local de
8
evidenta a persoanelor
Biroul asistenta sociala
6
Birou activitati autofinantate
6
Birou transport-deservire parc auto
10
Compartiment proiecte, strategii de
3
dezvoltare si promovare
Compartiment protectie civila
1
Compartiment serviciul voluntar pentru
5
situatii de urgenta
Compartiment managementul sistemelor 1
integrate si mediu
Compartiment audit
1
Compartiment comercial
1
Compartiment cultura
1
Compartiment CNIPT
2
Compartiment ecarisaj
1
Compartiment iluminat public
3
Compartiment administrativ si
2
aprovizionare
Compartiment juridic
2
Compartiment resurse umane
1
Compartiment registrul agricol
3
Compartiment relatii publice, documente, 2

Nr. posturi
ocupate 2017
0
1
9
4
11
17
4
5
2
9
2
1
5
0
1
1
0
2
0
0
1
0
1
3
1
71

arhiva
Cabinet primar
Total

26

2
118

2
82

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL
Activitatea funcționarilor din cadrul Compartimentului Registrul Agricol constă
în:
- ţinerea la zi a tuturor poziţiilor din registrele agricole, operaţiune ce presupune
înscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operaţiunilor de
modificare a datelor si furnizarea de date către Direcţia Judeţeană de Statistică,
Direcţia Agricolă Bacău sau altor institutii, daca este cazul;
- eliberarea adeverintelor cu privire la datele înscrise in registrele agricole sau cu
privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
- înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre
arendatori si arendasi ;
- efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin
celor care se adreseaza cu diferite probleme referitoare la terenuri agricole;
- solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate ;
- colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme
curente si colaborarea cu diferite institutii( directia de statistica, oficiul de cadastru,
directia agricole, poliţia, prefectura,serviciu finante publice, serviciu de evidenta a
populatiei, etc;
-predarea documentelor la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor
întocmite în conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.
Registrul agricol al orașului Dărmănești cuprinde 5610 pozitii de rol in registrul agricol
din care 5143 pozitii de rol ale gospodariilor cu domiciliu in localitate si 467 poziţii de rol
ale persoanelor cu domiciliu in alte localitati.
În anul 2017 s-au efectuat 1120 operatiuni privind modificarea registrului
agricol urmare a intocmirii actelor de vanzare-cumparare, donatie, acte intretinere,
certificate de mostenitor, sentinte civile, documentatii cadastrale.
S-au eliberat un numar de 10 atestate de producator si un numar de 10 carnete de
comercializare a produselor din sectorul agricol.
In aceasta perioada s-au eliberat aproximativ 10253 adeverinte de rol necesare
solicitantilor la diverse institutii (birou notarial, Judecatorie, politie, scoala, primării) ,
S-au intocmit 30 contracte de arenda .
S-au intocmit 25 documentatii necesare pentru
vanzare de teren situat in
extravilanul orasului Darmanesti constand in:
-proces verbal de afisare a ofertei de vanzare
- lista preemptori in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de
vanzare
- adresa pentru Directia Agricola
- adeverinta pentru Biroul notarului Public
- adeverinta cu mentiunea ca terenul este/nu este in categoria terenurilor pentru care
este necesar avizul Ministerului Apararii Nationale sau al Ministerului Culturii.
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S-au eliberat un numar de 272 de Certificate de atestare a posesiei, parte din
documentatiile necesare intocmirii actelor de vanzare cumparare, donatie, certificate de
mostenitor
S-au completat un numar de 171
exemplare anexa 24 pentru deschiderea
procedurii succesorale.
In anul 2017 s-au finalizat masuratorile in 12 sectoare cadastrale cadastrale din
punctele Varful Teiului, Dealul Popii, Ciungi, Dealul Rusului, Caraboaia, Hugiuvenita .
Registul agricol 2015-2019 in format hartie si electronic este completat scriptic
aproximativ 75%.
Pe parcursul anului 2017 aproximativ 80 de persoane au solicitat audiente pentru
rezolvarea diferitelor probleme de registru agricol . Acestea au fost solutionate favorabil .

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE DOCUMENTE
ȘI ARHIVĂ
In cadrul BIROULUI REGISTRATURA U.A.T. Darmanesti pe parcursul perioadei
02.01.2017 – 31.12.2017 s-au indeplinit urmatoarele atribuții si obiective :
-

Asigurarea accesului gratuit şi permanent la informaţie, atât din domeniul
administraţiei locale cât şi din alte domenii de activitate , relaţii privind modalitatea
de a obţine diverse documente, avize, aprobări, care , potrivit legii, intra în
competenţa Primăriei sau Consiliului Local, Centrul asigurând şi serviciile legate de
prelucrarea acestor documente în vederea soluţionării, scutindu-l pe cetăţean de
eforturi suplimentare.

-

S-a

asigurat informarea

directă a persoanelor cu privire la domeniile de

competenta ale Unitatii Administrativ Teritoriale a orasului Darmanesti
-

S-a

asigurat inregistrarea intregii corespondente (petitii, sesizari, memorii,

reclamatii de la petenti - persoane fizice sau juridice) a institutiei, distribuie si
expediaza corespondenta; precum si arhivarea acestora.
-

S-a repartizat si predat corespondenţa,

după executarea operaţiunilor de

înregistrare în registrele special destinate.
-

S-a asigurat scaderea din registrul de intrare - iesire a corespondentei din ziua
precedenta si o repartizeaza pe baza de borderou de predare-primire la directii si
societati, regii sau servicii publice din subordinea Consiliului Local;

-

S-a efectuat inregistrarea citatiile, cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor,
urmărirea şi trimiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege

-

S-a ridicat de la oficiul postal corespondenta zilnica;

Expedierea corespondentei Unitatii Administrativ Teritoriale a Orasului Darmanesti,
gestionarea timbrelor postale necesare si expedierea corespondentei din afara
institutiei;
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Redirectionarea petitiilor gresit indreptate catre institutiile componente in rezolvarea
lor,; anuntarea petentilor despre acest lucru.
S-au indeplinit atribuţiile în pregătirea programelor de audienţă a conducerii instituţiei .

VIZITE DE LUCRU
Iunie - întâlnire cu o delegație formată din specialiști europeni în economia
circulară în vederea stabilirii strategiei de finantare a proiectelor locale.
Din delegație au făcut parte și reprezentanții ai ADR Nord-est precum și primari din
zona Torino- Italia.

Vizită de lucru la Parlamentul european. A fost o vizita deosebit de fructuoasă
privind modul de atragere a fondurilor europene . Am făcut propuneri privind
eficientizarea metodelor de atragere a fondurilor. Am avut întâlniri cu
europarlamentari , ambasadorul României la NATO , secretarul de stat în ministerul
apărării roman precum și specialiști din cadrul Comisiei Europene.
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Martie 2017 - a luat naștere la Dărmănești Asociația de Dezvoltare a Turismului
"Montpesa ". Din asociație fac parte localitățile: Dărmănești, Moinesti, Tg.Ocna,
Slănic Moldova, Măgirești, Dofteana și Zemeș.
Scopul asociației este promovarea turismului în zona Văii Trotusului și a
Tazlaului.

- Aprilie 2017 - Asociația Orașelor din România a decernat "Diploma de Merit"
orașului Dărmănești ca semn de apreciere pentru implicarea în activitatea
desfășurată.

4 iulie 2017 am participat la o vizita de lucru la Ambasada Israelului în România la
invitația doamnei ambasador excelenta sa , Tamar Samash . Tema principala a
discuțiilor a fost atragerea de investitori din Israel în orașul Dărmănești , crearea de
noi locuri de munca și valorificarea superioara a resurselor locale.
Discuțiile sau purtat în prezenta atasatului comercial al Israelului domnul Matan
Safran . Speram într-o vizita a doamnei ambasador în perioada următoare în
comunitatea darmanesteana împreună cu oameni de afaceri din Israel și încheierea
de parteneriate cu investitorii locali .
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26 august am participat alături de un sobor de preoți la Biserica Catolica din
Darmanesti la sărbătoarea "Sfântului Mir ".
La ceremonie a participat excelenta sa Aurel Perca Episcop Auxiliar de Iași în
prezenta credincioșilor catolici din Darmanesti.

22 Septembrie 2017 - Ședința festivă a Consiliului Local Dărmănești unde:
- s-a decernat distincția de Cetățean de Onoare al orașului Dărmănești Domnului
Profesor Alexa Vasile
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În perioada 13-15 octombrie 2017 am efectuat împreună cu o delegație formata din
membri ai consiliului local o vizita de lucru în orașul Vulcanesti, Republica
Moldova.
Am avut întâlniri cu viceconsulul României la Cahul,ambasadorul Turciei în
Republica Moldova precum și cu delegații din Bulgaria și Bielorusia.

- Noiembrie 2017 - Semnarea contractul de finanțare pentru modernizarea
drumului județean DJ 123 Dărmănești - Coada Lacului - Harghita în valoare de 3.34
milioane de euro si o lungime de 6.3 km.

- Decembrie 2017 - am semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea termică a
tuturor blocurilor din Dărmănești în prezența domnului director general al ADR
Nord-Est Vasile Asandei.
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- Decembrie 2017 - localitatea noastră a fost vizitată de un grup de oameni de afaceri
din Turcia dornici de a investi într-un abator. Au fost deosebit de impresionați de
frumoasele noastre tradiții și în mod special de "Ursul de la Darmanesti" .

Decembrie 2017 - am semnat contractul de cumpărare a Bazei sportive Dărmănești.
Pentru prima data în istorie, administrația publică locală deține în patrimoniu un
imobil în care se va susține și dezvolta activități cultural- sportive.

SĂNĂTATE ȘI CULTE
În vederea îmbunătățirii calității spațiilor din cabinetele medicale ale doctorilor de
familie de pe raza orașiului Dărmănești, Primăria Dărmănești a efectuat investiții în ceea
ce privește igienizarea și văruirea acestora. Au fost efectuate investiții în spațiile
cabinetelor medicilor de familie din str. Dumbravei și str. Popasului.
Conform OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult ,aparținând cultelor religioase recunoscute, Primăria Orașului Dărmănești
a susținut loate lăcașurile de cult din orașul Dărmănești ,prin plata integrală din bugetul
local a mobilierului de la biserica Păgubeni și parțial picturile din bisericile Cartierelor
Poiana și Lapoș.
Vă asigur că și în anul 2018, activitatea mea și a administrației publice locale de la
Dărmănești se va concentra pe continuarea proiectelor de dezvoltare locală.
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