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Cuvânt înainte
Preocuparea principală a administrației locale a orașului Dărmănești în anul 2018 a fost
gestionarea eficientă a resurselor și asigurarea bunăstării cetățenilor, acționându-se în mod
responsabil, prin dezvoltarea de politici și proiecte.
Unul din obiectivele urmărite de echipa Primăriei Dărmănești a fost acela de a crea o
administrație publică locală eficiență în folosul cetățeanului, de a contribui la dezvoltarea orașului,
într-un mod echilibrat, gestionând eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor și
priorităților comunității.
Raportul pe care îl prezint îl consider, înaintea cerinței impuse de lege, datoria mea morală
de a aduce la cunoștință cetățenilor activitatea desfășurată împreună cu salariații instituției, să
realizez confomr datelor furnizate și centralizate, o radiografie fidelă, mai puțin formală a modului în
care au fost cheltuiți banii publici, în scopul realizării obiectivelor din programul cu care m-am
angajat față de cetățeni.
Prezentul raport se vrea a fi un document sintetic, pe înțelesul fiecărui locuitor al orașului
Dărmănești, spre o corectă informare a acestora, fiindcă numai așa aceștia vor fi atrași în
continuare la luarea deciziilor privind necesitățile și prioritățile, implicarea contribuabilului în actul de
decizie, sporind calitatea muncii în administrația publică locală și grăbind realizarea obiectivelor
stabilite în comun.
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
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.
Conform organigramei aparatului de specialitate al Primarului Orașului Dărmănești, aprobat
prin HCL 117/28.09.2018, 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 și Cabinetele medicale școlare
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
Voi prezenta succint obiectivele și realizările pentru anul 2018, precum și decrierea
activităților întreprinse de fiecare serviciu și compartiment al UAT Orașul Dărmănești pentru
satisfacere nevoilor cetațenilor orașului Dărmănești.

1. SERVICIUL ECONOMIC
Serviciul economic funcționează în subordinea directă a Primarului orașului Dărmănești și la
sfârșitul anului 2018 figura cu 8 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
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Principalele activități realizate de Compartimentul Buget-contabilitate și de Șef Serviciului
Economic au fost:
1. Elaborarea bugetului oraşului Dărmăneşti pe baze fundamentate economic prin notele de
fundamentare intocmite de către Compartimentele de specializate ale UAT Orasul Dărmăneşti
şi a ordonatorilor terţiari de credite , cu respectarea prevederilor locale in vigoare .
a. Bugetul iniţial al UAT Oraşul Dărmăneşti a fost adoptat prin HCL nr 17/16.02.2018 si este
format din :
- VENITURI
18.456,20 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 2018 au fost facute 9 rectificari de buget astfel :
1. HCL 24/29.03.2018 ;
2. HCL 62/18.05.2018 ;
3. HCL 90/31.07.2018 ;
4. HCL 105/24.08.2018 ;
5. HCL 109/28.09.2018 ;
6. HCL 120/31.10.2018 ;
7. HCL 131/29.11.2018 ;
8. HCL 145/10.12.2018 ;
9. HCL 147/21.12.2018 .
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 :
CONTUL DE EXECUŢIE VENITURI :
VENITURI BUGET LOCAL
Denumire indicator

mii lei
BUGET

INCASARI

2018

31.12.2018

%

TOTAL VENITURI (1+2+3)

18456.2

14928.39

80.89

Venituri proprii

7001.7

6516.53

93.07

2.5

6.54

261.60

3532

3636

102.94

Imp.venit transf.propr.imobil
Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit
pt.echilibrare

6

Ministerul de finante

1312

1442

109.91

Consiliul Judetean

1098

1145

104.28

Imp.si taxe pe proprietate

2158

1759.71

81.54

890

692.22

77.78

PF

307.5

347.53

113.02

PJ

510

392.8

77.02

1190

984.59

82.74

PF

784

432.57

55.17

PJ

186

175

94.09

impozit teren extravilan

220

377.02

171.37

taxe judiciare de timbru

24

38.57

160.71

alte impozite si taxe pe proprietate

54

44.31

82.06

Taxe pe utilizare bunuri

516.4

593.92

115.01

impozit pe mijloace de transport

442.4

480.23

108.55

PF

344

371.48

107.99

PJ

98.4

108.74

110.51

79

73.17

92.62

Alte impozite si taxe

58.8

55.21

93.89

Venituri din concesiuni

290

172.53

59.49

Donatii si sponsorizari

0

0

0.00

Venituri din prestari servicii

242

237.8

98.26

sume pentru asistenti medicali

176

172.53

98.03

venituri prestari servicii ( gunoi ramasita)

66

65.27

98.89

Taxe extrajudiciare de timbru

12

24

200.00

480

351.15

73.16

20

10.42

52.10

Taxe speciale - GUNOI

800

624.2

78.03

Venituri din valoridicarea
altor bunuri

0.00

0.00

0.00

894.1

639.31

71.50

impozit pe cladiri

impozit teren

taxe si tarife pt. eliberare de licente si
autorizatii

Venituri din amenzi
Alte venituri

SUBVENTII
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Incalzire cu lemne
Subventii primite de la alte administratii PNDL
Sume primite de la bugetul de stat
pentru finantarea unor programe
de interes national

90

24.85

27.61

4850.5

0

0.00

155.7

115

73.86

5.25

5.22

99.43

2986.65

2835.57

94.94

4923

4923

100.00

2004.9

29.60

1.48

Subventii de la bugetul de stat pt.
Sustinerea proiectelor fiantate din fonduri externe
nerambursabile

Sume defalcate din TVA pentru pt.
finantarea cheltuielilor
Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea
bugetelor
Fonduri europene, din care:

ACTIVITATI AUTOFINANTATE VENITURI

Denumire indicator

Buget

Incasat

2018.00

31.12.2018

%

TOTAL VENITURI (1+2+3)

675,20

913.88

VENITURI DIN UTILIZAREA PASUNILOR

333,20

494.62

135,35
148,44

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII

342,00

419.26

113,75

CONTUL DE EXECUŢIE CHELTUIELI
Denumirea indicatorilor

BUGET LOCAL :
Cod

Buget

Plati

indicator

annual

efectuate

aprobat la
finele anului
de raportare

TOTAL CHELTUIELI

24962.65

14012.75

% din
total
plati
100.00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

2680.95

2338.63

16.69

Alte servicii publice generale

54.02

427.6

382.17

2.73

Servicii publice comunitare de evidenta a
persoanelor

54.02.10

174.4

154.76

1.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

238.2

227.4

1.62

Dobanzi

55.02

16

16

0.11

Transferuri cu caracter general intre diferite
nivele ale administratiei

56.02

364

364

2.60

61.02.03

459.9

398

2.84

65.02

1298.6

1028.36

7.34

65.02.03

664.2

459.9

3.28

Politie locala
Invatamant
Invatamant prescolar si primar
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Invatamant prescolar

65.02.03.01

164.6

141.83

1.01

Invatamant primar

65.02.03.02

499.6

315.07

2.25

65.02.04

557.9

495.5

3.54

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

401.4

344.56

2.46

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

156.5

150.95

1.08

65.02.50

76.5

75.95

0.54

Sanatate

66.02

333.3

240.73

1.72

Cultura, recreere si religie

67.02

1832.95

1435.48

10.24

67.02.03

1832.95

1435.48

10.24

68.02

2379

2251

16.06

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

2166

2125.65

15.17

Ajutor social

68.02.15

213

125.42

0.90

70.02

3867.25

1654.17

11.80

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

570

452.35

3.23

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor
si dezvoltarii comunale

70.02.50

3297.25

1201.81

8.58

Protectia mediului

74.02

1554.2

908.44

6.48

Actiuni generale economice, comerciale si
de munca

80.02

87

86.92

0.62

Transporturi

84.02

9691.9

2916.62

20.81

Invatamant secundar

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Servicii culturale
Asigurari si asistenta sociala

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

25.000.00
20.000.00
15.000.00

Buget

10.000.00

Plati

5.000.00

TO
TA

L
51
.02
54
.02
55
.02
56
.02
61
.02
66
.02
67
.02
68
.02
70
.02
74
.02
80
.02
84
.02

0.00
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CONTUL DE EXECUŢIE CHELTUIELI
Denumirea indicatorilor

BUGET AUTOFINANTATE
Cod

Buget

Plati

indicator

annual

efectuate

%
din
total
plati

aprobat la
finele perioadei
de raportare

TOTAL CHELTUIELI
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Agricultura, silvicultura, piscicultura si
vanatoare

70.10

1.075,20
686,10

799,40
527.37

100.00
65,97

83.10

389,10

272,03

34,03

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 2018 a fost de 3.385,32 mii lei care
reprezinta 24,15 % din bugetul centralizat si 25,88 % din bugetul local fara cap. 65.02 INVATAMANT .

a. PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2018 :
BUGET LOCAL
Mii lei
BUGET
TOTAL
DENUMIRE OBIECTIV
2018
PLATI
Achizitie vehicul utilitar – leasing
15,00
14,61
Achizitie server de date
17,00
16,52
Scoala Gimnaziala nr. 1 RROMI
125,00
94,40
Achizitie CASA DE CULTURA
680,00
680,00
Reabilitare baza sportiva
200,00
197,34
Amenajare muzeu in aer liber in piateta din Centrul
180,00
157,97
Civic
Amenajare Centru Civic II
206,00
202,97
Amenajare peisagistica Liceul Tehnologic
21,00
21,00
PUG orasul Darmanesti
100,00
28,60
Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa
uzata in jud. Bacau + Statie de epurare
590,00
29,01
Studii si proiecte
274,20
236,08
Achizitie pompa de apa centrala ANL
3,50
3,50
Achizitie teren – fost amplasament CFU Rafinarie
pentru varianta ocolitoare
45,00
39,97
Modernizare drum de interes local Lapos – Livezi
5051,00
20,00
Achizitie autobasculanta - leasing
75,50
75,03
10

Achizitie BULDOEXCAVATOR
Achizitie autoturism DACIA DUSTER prin programul
RABLA 2018
Reparatii capitale strada Orizontului
Reparatii trotuare strazile Chimiei , Caprioarei si
Stadionului
Reparatii capitale strada Bratulesti
Asfaltare 1 km drum in cartierul PLOPU
Intretinere si reparatii prin asternere covor asfaltic 5
cm strada Energiei
PROIECTE CU FONDURI NERAMBURSABILE
APROBATE IN CURS DE IMPLEMENTARE
Cresterea eficientei energetice a obiectivului Scoala
Lapos din cartier Lapos .
Lucrari de reabilitare a infrastructurii pe paraul
Darmaneasca .
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte
din orasul Darmanesti
TOTAL BUGET LOCAL

277,00

277,00

81,00

80.11

512,00

484,72

123,00

122,26

240,00
550,00
320,00

204,87
15,00
318,75

1111,50

10,67

900,00

0

1912,70
13610,40

52,64
3.385,32

BUGET
2018
439,00
22,00
52,44
513,44

TOTAL
PLATI
304,96
19,52
44,57
369,05

b. BUGET AUTOFINANTATE
DENUMIRE OBIECTIV
Amenajare targ saptamanal
Achizitie lama pentru zapada
Amenajament silvo – pastoral
TOTAL




La finele anului 2018 s-a inregistrat excedent astfel :
Sursa A – buget local
915,64 mii lei
Sursa E - buget venituri proprii – autofinantate
89,77 mii lei

Principalele obiective și realizări ale Compartimentului Venituri au fost:
- 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 2018 au fost eliberate 868 certificate de atestare fiscale , 740 pentru persoane fizice ,
128 pentru persoane juridice.
Au fost scutite 246 persoane din care :
a. 221 persoane cu handicap gradul I de invaliditate ;
b.
24 veterani si vaduve de veterani de razboi .
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c.
1 persoana scutita conform Legii 118/1990 ;
Au fost inregistrate un numar de 1944 procese verbale de amenda , valoarea debitelor fiind de
1.338.610 lei . S-a incasat pana la data de 31.12.2018 suma de 251.207 lei .
La data de 31.12.2018 s-a inregistrat ramasita in suma de 7.365.759 lei din cere :
a) 6.242.984 lei persoane fizice
b) 1.122.775 lei persoane juridice
Au fost inscrise in evidenta fiscala un numar 625 autovehicule si au fost scazute (radiate ) 447
autovehicule .
Au fost acordate bonificatii in valoare de 75.998 lei .
In evidenta fiscala figureaza 9.325 roluri din care :
- 8681 roluri persoane fizice
- 644 roluri persoane juridice .
Au fost intocmite un numar de 15 documentatii de specialitate in vederea promovarii
de Hotarari de Consiliu Local .
Au fost incheiate 83 contracte din care :
a. 2 contracte cu cabinete medicale ;
b. 39 contracte pentru locuinte ANL ;
c. 3 contracte pentru pasuni ;
d. 12 contracte pentru concesiuni ;
e. 12 contracte chirii spatii comerciale ;
f. 7 contracte inchiriere teren ;
g. 8 contracte inchiriere loc de parcare .
Principalele obiective și realizări ale Compartimentului Executări Silite au fost:
- identificarea debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor restante, confirmarea în termen a
preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii;
- 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
Au fost emise 3275 titluri executorii si somatii in valoare de 3.008.448,60 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 ;

2.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.
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- Compartiment Investitii, receptii lucrari si derulari contracte, fond locativ si IT, 3 persoane.
- Compartiment Cadastru si topometrie, 1 persoana.
- Compartiment Achizitii publice, 1 persoană.
In anul de referinta 2018, activitatea serviciului, in cadrul Primariei Orasului Darmanesti
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 193 Cerificate de urbanism si 111 Autorizatii de construire/desfiintare.
Structura scopului pentru care au fost emise actele de autoritate mai sus mentionate, se
prezinta astfel:
- 141 CU pentru construire/reabilitare/extindere/modernizare, etc. si 52 CU pentru alte scopuri
(operatiuni notariale, bransamente, desfiintari/demolari, infrastructura, etc).
- 72 AC pentru construire/reabilitare/extindere/modernizare, etc. si 39 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.
Menționăm că nr. cererilor pentru obținerea actelor de autoritatea locală, respectiv CU și AC
au fost în creștere față de anul precedent, constatându-se creșterea interesului
beneficiarilor/investitorilor de a respecta prevedrile legale în 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:
- 9 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.
- 3 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.
- 23 Cerificate de edificare a constructiilor, in vederea intabularii acestora.
- 19 Certificate de nomenclatura stradala
- 29 Autorizatii bransamente electrice, model ITL 66
- 15 Adeverinte de autodemolare, emise in vederea igienizarii fondului construit, aflat in stari de
degradare avansata si care prezinta pericol public.
- 52 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 239 cereri inregistrate la nivelul UAT, au fost solutionate si rezolvate
pozitiv 103 situatii, restul fiind de competenta altor factori- instante judecatoresti.
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Deasemeni, din 69 cazuri transmise spre analiza SUATIAS prin programul de audiente
PRIMAR, au fost rezolvate pozitiv 10 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/2018.
O parte importanta a volumului de lucru aferenta SUATIAS, in mod deosebit prin Arhitect-sef, a
fost alocata in cursul anului 2018, 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:
1. Imprejmuire targ cereale si animale cu gard metalic

2. Reparatii pod picior amonte Izvorul Negru
3. Construirea unui muzeu in aer liber
Muzeul este un omagiu adus grupului de 21 ofițeri ce au condus luptele de la Valea Uzului, din Primul
Război Mondial. Acesta include 21 de socluri dispuse în semicerc în fața Monumentului Eroilor din
apropierea Liceului Tehnologic Dărmănești, loc unde au fost îngropați peste 3000 de eroi într-o groapă
comună.
În muzeu sunt așezate numeroase artefacte din Primul Război Mondial (ceasuri de buzunar, briciuri,
iconițe, cruciulițe ce au aparținut celor care au luptat pe aceste meleaguri dar și elemente de armament –
baionete, tuburi de obuze și altele, care ne-au fost date în custodie de către cei ce iubesc foarte mult
istoria și au făcut detecții în zonă.
Pe lângă faptul că acest muzeu vorbește despre eroii de acum un secol, este prezentat prin 12 panouri și
ceea ce s-a realizat în România și pe teritoriul orașului Dărmănești timp de 100 de ani, din 1918 și până în
prezent
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4.

Amenajarea intersecției dintre strada Victoriei , strada Valea Uzului si strada Orizontului.
Au fost făcute lucrari de supralargire a intersecției , amenajarea unui nou sens giratoriu , amenajarea
de trotuare și iluminat ornamental precum și turnarea unui covor asfaltic nou .
Finanțarea acestor lucrări ă fost asigurată din bugetul local
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3. În data de 06.11.2018 se finalizează asfaltarea celor două străzi; Valea Uzului si Bratulesti. Astfel
un total de aproximativ 3 km de drum au fost modernizăti și redati traficului , beneficiarii fiind in
special cetățenii din orașul Darmanesti. Finanțarea acestor lucrări se asigura din bugetul local

4. A fost asaltată strada Orizontului si se amenajeaza intersecția străzilor : Victoriei , Valea Uzului si
Orizontului prin amenajarea unui nou sens giratoriu
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5. Balastare Str.Poiana ,Nemira,Plopu

6.

" Complexul sportiv Uzul " , fosta baza sportivă a Rafinariei Darmanesti in suprafata de peste 33000
mp , achiziționată in decembrie 2017 de către Primăria Darmanesti.
Au fost modernizate integral :
- tribuna , clădirea vestiar , pista de atletism , imprejmuirea complexului etc.
Complexul a fost dotat cu scaune noi precum și cu o parcare modernă.
Investiția a fost asigurată in totalitate din bugetul local.
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7. Reabilitarea a peste 1000 ml de trotuare pe străzile: Chimiei , Stadionului si Caprioarei in zona "
Colonia veche " prin montarea de borduri noi , ridicarea capacelor la cota si betonarea integrală a
zonelor pietonale. Lucrările au fost finanțate din bugetul local.

8. Podul peste râul Uz situat în cartierul Joseni , distrus integral in urma inundațiilor din iunie 2018 a fost
refacut .
Acest pod asigura accesul auto si cu atelaje hipo la terenurile agricole ale cetățenilor precum și a
animalelor la pășune . Este construit pe o structură metalică cu consolidare in beton ceea ce-i conferă o
rezistență sporită la viituri .
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9. Două punți pietonale distruse în urma inundațiilor din iunie au fost refăcute integral. Este vorba
despre o punte pietonala situată în cartierul Plopu si una in cartierul Bratulesti.
Refacerea celor două obiective a fost făcută cu bani guvernamentali si din bugetul local.

10. În anul 2018 a fost modernizat iluminatul public stradal. Astfel au fost schimbate integral corpurile de
iluminat vechi cu lampi moderne cu led pe următoarele străzi:
- str. Energiei , Victoriei , Muncii , Orizontului, Rafinariei , Caprioarei , Stadionului , Petrolistilor , Poiana ,
Ghioceilor , Teiului ,Minerilor , Livezi și str. Lapos si str.Calea Trotusului, Cartier Joseni, Păgubeni,
Cartier Triaj,Cartier Plopu, Cartier Sălătruc, parțial Brătulești. Aceasta modernizare s-a finantat din
bugetul local reușind astfel să schimbăm aproximativ 85% din corpurile de iluminat.

19

11. În data de 22.06.2018 s-a finalizat parcarea auto in suprafata de 270 mp în zona "Târgului
săptămânal " Astfel au fost amenajate pentru cetățeni in zona centrală a orașului opt parcări cu o
suprafață totală de peste 3000 mp .
- Parcare targul de animale
- Parcarea din fața florăriei
- Parcarea mare din piața centrală
- Parcarea din fața Liceului Tehnologic
- Parcarea destinată taxiurilor
- Parcarea aferentă locatarilor din strada Muncii
- Parcarea de la dispensarul medical din str. Popasului
- Parcarea de pe strada Stadionului
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În data de 25 aprilie 2018 a fost finalizat un proiect început cu aproximativ o lună în urmă si finantat din bugetul
local. Este vorba despre o parcare modernă amplasată în zona " Târgului săptămânal " cu o suprafață de
aproximativ 1000 mp . Tot în cadrul acestui proiect a fost asfaltat si drumul ce face legătura între centrul orașului
și cartierul Bratulesti.
Am finalizat deasemenea si cele doua parcări situate în zona " politiei orasenesti " , destinate operatorilor de
taximetrie și locatarilor din blocul central .

12. A fost construit un corp nou de cădire destinat învățămîntului preuniversitar din cartierul
Brătulești

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 2018, in diferite stadii de executie, au fost verificate si
receptionate prin grija SUATIAS – respectiv arhitect-sef.
CADASTRU SI TOPOGRAFIE: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
(PNCCF)
- Programul național de cadastrare a terenurilor extravilane, pe raza Orașului Dărmănești
- Măsurătorile au fost realizate prin prestatori de specialitate, măsurători pe cca 560 ha.
- Lucrările aferentei PNCCF etapa II și III, Primăria Dărmănești fiind în contract cu OCPI BACĂU
și prestatori externi, pentru realizarea măsurătorilor și realizarea documentațiilor aferente.
- Lucrările aferente acestui program complex au fost realizate în următoarele etape:
1. Asigurarea finanțării programului, prin relaționare instituțională cu ANCPI/OCPI Bacău și
prestator extern de specialitate și atestați pentru lucări de acest gen.
2. Informarea populației, realizarea măsurătorilor propriu zise,culegerea datelor de la
proprietari, prelucrarea datelor, depunerea documenttațiilor, recepționarea acestora
Măsurători realizate 2018: - 1516 imobile
- 560 hectare
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3.COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
In decursul anului 2018 compartimentul de achizitii publice a derulat activitati de realizare a
programului anual de achizitii si 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
alte informatii de natura sa 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 324.855,32 lei fara TVA
- 2 contracte de furnizare produse: motorina cu o valoare de 208.133,00 lei fara TVA si
buldoexcavator nou cu o valoare de 232.400,00 lei fara TVA.
- 1 contract de proiectare + executie de lucrari cu o valoare de 3.606.640,10 fara TVA
Proiectare și execuție „Lucrări de modernizare drumuri de interes local- Str. Livezi și Str.
Lapoș din cartierul Lapoș, Oraș Dărmănești, județul Bacău”.
- Au fost derulate un numar de 232 achizitii prin intermediul catalogului SEAP in suma
totala de 3.191.087,61 lei fara TVA din care :
o 134 achiziti de bunuri/produse cu o valoarea totala de 510.070,62 lei fara TVA
o 26 achizitii de lucrari cu o valoare totala de 1.757.346,38 lei fara TVA.
o 72 achizitii de servicii cu o valoare totala de 923.670,61 lei fara TVA.
- Pentru derularea procedurilor si incheierea contractelor de achizitie publica au fost
intocmite 51 caiete de sarcini si 8 strategii de contractare.
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-

Au fost transmise un numar de 61 note de comanda s-au avizat 681 referate de
necesitate si 1115 de facturi privind achizitia de bunuri servicii si lucrari.
- Au fost incheiate 33 contracte de inchiriere si 4 acte aditionale pentru locuintele ANL.
- In vederea asigurarii publicitatii privind atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune
au fost publicate un numar de 10 anunturi de publicitate si s-au incheiat 15 procese
verbale ale sedintelor de licitatie.
- Au fost incheiate 15 contracte de inchiriere a unor spatii comerciale sau cu alta destinatie
si 7 contracte de concesiune.
- In relatia cu alte institutii ale statului si persoane fizice si juridice au fost elaborate un
numar de 18 adrese, 14 comunicari,15 informari/notificari si 21 raspunsuri .
- Au fost intocmite un numar de 4 rapoarte de specialitate privind promovarea unor proiecte
de hotarari ale Consiliului local si 8 referate privind emiterea unor dispozitii.
Au fost identificate activitatile procedurabile si au fost elaborate un numar de 9 proceduri
operationale.
Am facut parte din echipa de proiect si evaluare oferte pentru urmatoarele proiectele:
- Cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din orasul Darmanesti;
- 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
- Lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe
pârâul Dărmăneasca, orașul Dărmănesti, județul Bacău;
Membru in comisiile de evaluare a dosarelor de candidatura pentru ocuparea locuintelor
ANL; Presedinte in subcomisie de inventariere.

4.COMPARTIMENT PROIECTE,STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE
Compartimentul proiecte, strategii de dezvoltare si promovare este organizat în subordinea
directă a Primarului U.A.T. Dărmănești.
Atragerea fondurilor europene reprezintă una dintre principalele preocupări ale administraţiei
Orasului Darmanesti, deoarece resursele europene sunt esenţiale pentru realizarea proiectelor pe
care le aşteaptă locuitorii orasului.
Dacă tragem linie, anul 2018 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 continua. Rezultatele obținute se datorează responsabilității cu care am
abordat aceste proiecte precum și sprijinului constant din partea Consiliului Local care a aprobat
inițiativele și a susținut eforturile noastre.
1. Proiecte depuse spre finantare 2018
Nr.

Denumire proiect

1

Cresterea eficientei energetice a
obiectivului Camin Cultural Lapos din
cartierul Lapos, orasul Darmanesti,
judetul Bacau
Construire si dotare corp nou Scoala gimnaziala nr 1 din Orasul
Darmanesti, judetul Bacau
Modernizarea CENTRULUI
CULTURAL NEMIRA, situat in orasul
Darmanesti, str. Chimiei nr.148, Jud.
Bacau
Extindere rețele electrice în orașul
Dărmănești, jud. Bacău , zona Podei
– Izvorul Alb

2.

3.

4

Valoarea totala a
proiectului
1.151.276,84 lei

Bugetul local

Finantare

29.932,61 lei

POR

4.213.852,60 lei

102.776,83 lei

POR

10.643.447,44

262.531,34 lei

POR

6.870.872,69 lei

44.287,00 lei

PNDL
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5.

6.

Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Liceului Tehnologic Darmanesti, Oras
Darmanesti, Judetul Bacau
Modernizare strazi in orasul
Darmanesti, Jud. Bacau (Strada
Energiei, Garii, Minerilor, Teiului si
Poiana)

9.088.635 lei

435.959,00 lei

PNDL

9.999.143,00 lei

246.978,83 lei

PNDL

2. Proiecte in implementare
Nr.

Denumire proiect

Valoarea totala a
proiectului
1.912.652,66 lei

Bugetul local

Finant
are
POR

1.

Cresterea
Eficientei
Energetice a blocurilor de
locuinte
din
orasul - 60 % din valoarea eligibilă
Darmanesti
va fi finanțată prin
Programul Operațional
Regional
- 40% din bugetul
beneficiarului

2.

Cresterea
eficientei
energetice a obiectivului
Scoala Lapos, din cartierul
Lapos, orasul Darmanesti,
judetul Bacau
Amenajare spatiu verde, tip
scuar, oras Darmanesti
Infiintare Centru de zi
pentru persoane varstnice
in
orasul
Darmanesti,
judetul Bacau

1.111.487,23 lei

- Contributia proprie
878.757,55 lei din care:
-Contributia
solicitantului la cheltuieli
eligibile, inclusivTVA :
689.263,40 lei
-Contributia
solicitantului la cheltuieli
neeligibile, inclusivTVA :
189.494,15 lei
47.196,10 lei

1.321.871,47 lei

25.611,31 lei

POR

2.720.325,63 lei

45.171,98 lei

POR

Modernizare
drumuri
de
interes local - str. Livezi si
str.Lapos, din cartierul Lapos,
oras
Darmanesti,
judetul
Bacau
Lucrari de constructie a
infrastructurii de prevenire si
protectia impotriva inundatiilor
pe Paraul Darmaneasca,
Oras Darmanesti, Judetul
Bacau

5.088.538,36 lei

239.359,64 lei

PNDL

715.890,33 lei

509.667,85 lei

AFIR

3.
4.

5.

6.

POR

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

,,Cresterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din orașul Dărmanesti”
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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

,,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
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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

,,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
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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
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 45.171,97 lei
PROIECT FINANTAT PRIN – POR

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

27

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
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

,,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.
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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

5. 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 compunere15 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%, 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:
 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,în deosebi 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,.
 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 respectos şi civilizat;
 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 efficient şi corect;
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 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 permanent 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 rezolvat în mod favorabil şi în termenelele gale un numărde 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-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;
- 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 94 acţiuni de însoţire în teren a personalului din cadrul Asistenţei Sociale;
- au fost executate 45 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 oganizate
pe raza oraşului.
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.
4. Pe linia disciplinei în construcţii şi afişajului stradal:
- zilnic a fost verificat iluminatul stradal, au fost 230 de anunţuri către cei responsabili imediat ce sau 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 înmânat 510 înştiinţări cetăţenilor pentru întocmirea cadastrării terenurilor deţinute în
proprietate.
- am luat măsuri pentru aplicarea prevederilor HCL nr. 1 din 15.01.2018 privind stabilirea nivelului
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, constatându-se următoarele:
 au fost identificate un număr de 177 de imobile neîngrijite sau care sunt în diferite faze de
degradare;
 au fost identificate un număr de 97 construcţii fără autorizaţii legale de construire.
4. protecţia mediului:
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- zilnic, activităţi de patrulare în zonele unde se depozitează deşeuri;
- zilnic, s-au desfăşurat activităţi de patrulare în zonele unde se păşunează pentru identificarea
persoanelor care nu respect 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.
5. activitatea comercială:
- au fost verificate autorizaţiile de funcţionare la 141de 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 expuna marfa pe
tarabe sau o abandonează la sfârşitul zilei de târg.
6. sancţiuni aplicate:
a) avertismente: 99 în anul 2018
b) amenzi contravenţionale: 110 în cuantum de 54.500 lei în anul 2018,

6. COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA
Situatiile cu obiectivele planificate:
- plan de activitate CPA pe baza caruia se face analiza stadiului pregatirii din anul 2018;
- modificari( unde a fost cazul) privind componenta comisiei pentru aparare (art.601din HG
370/2004)- CARNET DE MOBILIZARE si inaintat la STPS Bacau.
Pe linia asigurarii fortei de munca;
- au fost facute modificari la nivelul institutiei in cererea de mobilizare la locul de munca;
Pe linia actualizarii Monografiei Economica Militara
- a fost actualizata si transmiterea modificarilor pentru proiectul Monografiei Economica
Militara 2019 –conform anexelor din HG 1174/2011.
Pe linia pregatirii economiei nationale si a teritoriul pentru aparare
Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate
- a fost actualizat programul de aprovizionare cu produse rationalizate/ operatori economici
Pe linia rechizitiilor de bunuri si prestari de servicii de interes public
- s-au actualizat datele privind existentul si starea bunurilor rechizitionabile proprii conform
HG nr.2019/2005, art.7 si a Normelor bunurilor rechizitionabile publicat in monitor oficial.
Pe linia pregatirii teritoriului de aparare
- a fost intocmita situatia obiectivelor de infrastructura teritoriala importante pentru sistemul
national de aparare .

7. COMPARTIMENT SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Organizarea activitatilor in domeniul situatilor de urgenta a fost organizata la niveluri de
competenta pe categorii de personal :
-pregatirea reprezentantilor si a personalului cu functii de conducere din administratia publica locala
-pregatirea membrilor comitetului local pentru situatii de urgenta, a personalului centrelor operative,
a cadrului tehnic pentru situatii de urgenta si a membrilor personalului pentru situatii de urgenta.
-pregatirea salariatilor;
-pregatirea cadrelor didactice, prescolarilor si elevilor;
-pregatirea poulatiei neincadrate in munca.
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Pregatirea membrilor comitetului local pentru situatii de urgenta s-a realizat prin cursuri
organizate, convocari, instructaje, aplicatii si exercitii si concursuri organizate in structura
Inspectoratului Judetean pentru situatii de urgenta al judetului Bacau.
Pregatirerea salariatilor se realizeaza prin instructaje si antrenamente de avertizare,alarmare si
evacuare si masuri de acordare a primului ajutor.
Activitatile de instruire sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.712/2005,
modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr.786/2005.
Pregatirea in unitatile de invatamant se desfasoara prin parcurgerea temelor de specialitate si
prin activitati extrascolare –exercitii si concursuri scolare pe teme de protectie civila si aparare
impotriva incendiilor ,, Cu viata mea apar viata” –concurs efectuat in luna iunie , faza locala si fata
judeteana.
Pentru anul 2018 a fost intocmit si inaintat spre aprobare:
- Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale pe cursurile de
apa al Comitetului Local pentru Stuatii de Urgenta al orasului Darmanesti;
- Planul de evacuare in Situatii de urgenta;
- Planul de pregatie in domeniul Situatiilor de urgenta pentru anul 2018;
- Plan de masuri pentru diminuarea potentialelor efecte negative ale fenomenului de seceta .
Intocmirea si actualizarea fiselor inviduale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta au fost
efectuate periodic conform Legii 307/2006.

8. COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE ȘI
MEDIULUI
Serviciul in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca din cadrul aparatului de specialitate al
primariei orasului Darmanesti a luat masuri necesare prin contractarea unei firme externe care a
reactualizat ,, Planul de prevenire si protectie ‘’ la nivel de U.A.T. in scopul completarii si
suplimentarii masurilor pentru toate riscurile si pericolelor identificate si evaluate pe intreg ansamblu
locurilor de munca/posturilor de lucru, unde lucratorii isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii.
1. au fost luate masuri in vederea asigurarii corespunzatoare a semnalizarii de securitate si/
sau de sanatate la locurile de munca, au fost achizitionate panouri de avertizare, simboluri si
pictograme la zonele identificate cu pericol la toate posturile de lucru din cadrul unitatii.
2. au fost efectuate prin intermediul unei firme specializate, masuratorile rezistentei de
dispersare a prizelor de impamantare si a legaturilor echipamentelor tehnice la centurile de
impamantare.
3. conform prevederilor legale in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca, pentru
diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a lucratorilor, de asemenea a
fost contactata o firma specoalizata in vederea elaborarii documentelor privind protectia
impotriva exploziilor pentru statia de distribuire a carburantilor.
4. au fost luate masuri necesare in vederea organizarii si functionarii corespunzatoare a
Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivel de unitate.
5. a fost elaborat Programul de instruire-testare pentru fiecare din cele trei faze, inclusive a
instruirii periodice suplimentare, conform prevederilor Hotararii nr.767/2016 pentru
modificarea si completarea actelor normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
6. au fost luate masurile necesare in vederea furnizarii către Inspectoratul Teritorial de Munca,
a listei cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le detinem, cu precizarea
categoriei din care fac parte, care pot pune in pericol sanatatea angajatilor in mediul de
munca, etc.conform modelelor prevazute in legislatia SSM, precum si inventarul registrului
agentilor chimici periculosi si manipulate in unitate si a listei nominale a lucratorilor implicate
in activitatile pentru care rezultatele evaluarii evidentiaza risc pentru sanatatea si securiltatea
lor.
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7. S-au luat masuri necesare in vederea elaborarii instructiunilor proprii pentru completarea
si/sau aplicarea reglementarilor de securitate in munca, facand referire la particularitatile
activitatilor locurilor de munca.
-

În perioada 20.04 -28.04.2018 Primăria Orașului Dărmănești a demarat o campanie
”Copacul meu, pădurea mea” unde s-au împădurit peste 5 ha de teren degradat

-

Primăria Orașului Dărmănești a sponsorizat cu 4.000 buc puieți rășinoase, orașul Vulcănești
din Republica Moldova cu care aceasta s-a înfrățit în anul 2017

9. 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.
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.
Auditul public intern este o formă a controlului intern care ajută enitatea să-și îndeplinească
obiectivele. Controlul ce se exercită prin această procedură este ulterior desfășurării operațiunilor.
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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
Proiectul Planului pe anul 2018 a fost elaborat până la data de 30 noiembrie 2017, cu respectarea
structurii prevăzute de legislația în vigoare, acesta fiind aprobat de Primarul Orașului Dărmănești.
Gradul de realizare al planului a fost de 100%.
În anul 2018 la nivelul Compartimentului de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului
Dărmănești, au fost realizate un număr de 5 misiuni de asigurare, 4 la nivelul ordonatorului
principal de credite și 1 la nivelul oradonatorului tertiar de credite. :
-

Activitatea de administrare a impozitelor și taxelor

-

Organizarea,completarea și raportarea datelor din registrele agricole

-

Evaluarea sistemului de control intern managerial

-

Activitatea financiar-contabilă – Evaluarea sistemului contabil din cadrul entității publice

-

Misiune de audit privind utilizarea sumelor alocate din bugetul local în anul 2017, la Școala
Gimnazială nr. 2 Dărmănești
1) Activitatea de administrare a impozitelor și taxelor

Scopul misiunii de audit public intern este de a da asigurare în ceea ce privește pertinența
sistemele de control intern instituite în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor locale și de
a contribui la îmbunătățirea acestei activități.
Obiectivele misiuni de audit intern au fost reprezentate de :
a) Asigurarea cadrului organizatoric adecvat desfășurării activității de administrare a impozitelor și
taxelor locale;
b) Organizarea și desfășurarea activității de asistență a contribuabilului;
c) Organizarea evidenței platitorilor de impozite și taxe locale;
d) Verificarea scutirilor de la plata taxelor și impozitelor pentru anul 2017;
e) Stabilirea impozitelor și taxelor locale;
f) Verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și a îndeplinirii obligațiilor de către
contribuabili;
g) Colectarea impozitelor și taxelor locale;
h) Stingerea prin executare silită a creanțelor fiscale și a îndeplinirii obligațiilor de către
contribuabili;
i) Realitatea evidențelor contabile și a situațiilor financiare ale entității publice locale privind
veniturile din impozite și taxe locale;
j)Fiabilitatea sistemului informatic privind administrarea impozitelor și taxelor locale.
Organizarea,completarea și raportarea datelor din registrele agricole
- Scopul misiunii de audit public intern este de a da asigurare în ceea ce privește
pertinența sistemele de control intern instituite în activitatea registrului agricol și de a
contribui la îmbunătățirea acestei activități..
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:
a) Asigurarea cadrului organizatoric privind desfășurarea activității de administrare a
Registrului Agricol
b) Verificarea concordanței datelor și informațiilor din adeverințele și certificatele de
producător emise cu cele din Registrul agricol;
c) Verificarea concordanței datelor din Registrul agricol pe suport electronic cu cele din
Registrul agricol pe suport hârtie;
d) Verificarea veridicității datelor din declarațiile pe proprie răspundere date de
contribuabili, cu realitatea constatată în teren și consemnată în Registrul Agricol;
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-

e) Evidența contractelor de arendă, concesiune, închiriere;
f) Fiabilitatea programului informatics privind administrarea Registrului agricol
g) Arhivarea documentelor și centralizarea acestora;

3. Evaluarea sistemului de control intern managerial
Scopul misiunii de audit public intern este de a stabili dacă sistemelor de conducere şi de control
intern managerial din cadrul entității publice funcţionează economic, eficace şi eficient, și pentru
identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectare acestora.
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:
a) Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern managerial
b) Analiza elaborării și dezvoltării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial
c) Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul entității publice
d) Stadiul implementării sistemului de control intern managerial
e) Întocmirea raportărilor semestriale și anuale cu privire la implementarea sistemului de control
intern managerial.
4) Activitatea financiar-contabilă – Evaluarea sistemului contabil din cadrul entității
publice
Scopul misiunii de audit public intern este de a da asigurare în ceea ce privește pertinența
sistemele de control intern instituite în activitatea financiar- contabilă și a modului de desfășurare, în
conformitate cu cadrul legislativ și normativ , precum și de a contribui la îmbunătățirea acestei
activități.
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:
a) Organizarea registrelor de contabilitate.
b) Conducerea contabilității.
c) Conducerea activităților financiare.
d) Elaborarea bilanțului contabil.
e) Elaborarea contului de execuție bugetară.
f) Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile.
g) Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv.
h) Fiabilitatea sistemului informatic financiar- contabil.
i) Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar contabile.
5) Misiune de audit privind utilizarea sumelor alocate din bugetul local în anul 2017, la
Școala Gimnazială nr. 2 Dărmănești
Scopul misiunii de audit public intern îl reprezintă examinarea responsabilităţilor asumate de
către conducerea entităţii publice şi a personalului de execuţie, cu privire la organizarea şi
realizarea procesului de fundamentare, aprobare şi utilizare a fondurilor pentru finanţarea
cheltuielilor şi îndeplinirea în mod eficient şi eficace a acestora, precum şi a stadiului implementării
sistemului de control intern managerial.
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:
Activitatea financiar contabilă
1.1 Organizarea și conducerea contabilității
1.2. Conducerea activității financiare
1.3. Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile către management
1.4. Fiabilitatea sistemului informatic financiar -contabil
1.5. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar – contabile
Implementarea sistemului de control intern managerial
2.1. Organizarea procesului de implementare a sistemelor de control intern managerial
2.2. Activități desfășurate în vederea implementării sistemului de control intern managerial

În anul 2018 au fost înaintate spre aprobare Primarului 5 rapoarte ale misiunilor de
audit și Raportul privind activitatea de audit desfășurată de compartimentul de audit pentru
anul 2018, care a fost transmis către DGRFP Iași și Curtea de Conturi Bacău.

10.COMPARTIMENT COMERCIAL
Desfasurarea activitatilor economice pe teritoriul orasului Darmanesti de catre agentii
economici, persoane fizice sau juridice, in spatii proprietate privata si/sau proprietate publica a
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unitatii administrativ-teritoriala sau de stat, este supusa autorizarii de catre Primarul Orasului
Darmanesti. Persoanele fizice sau juridice isi desfasoara activitatea conform conditiilor impuse de
lege. Persoanele fizice si juridice care isi desfasoara activitatea economica pe teritorul orasului
Darmanesti au obligatia sa obtina anual Autorizatia de Functionare si Profil de Activitate eliberata
de Primarul Orasului Dramanesti.
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. Activitati de comert cu amanuntul al produselor alimentare/nealimentare/industrial/cereale:
76 de SC/II/IF puncte de lucru autorizate;
3 .Servicii de cazare /restaurante/baruri/alte activitati recreative: 40 de puncte de lucru
autorizate;
4. Panificatie/patiserie: 3 puncte de lucru autorizate;
5. Farmacie umana: 4 puncte de lucru autorizate;
6 .Farmacie veterinara: 1 punct de lucru autorizat;
7. Transporturi terestre de calatori: 6 societati autorizate;
8. Alte activitati si servicii comerciale:110 puncte de lucru autorizate.
La compartimentul control comercial au fost luate in evidență 10 radieri ale unor
intreprinderi individuale/intreprinderi familiale/societati comerciale, 1 societate comercialainsolventa, 3 suspendare punct de lucru cocietate comerciala cu sediul social in alta localitate, 3
suspendari de activitate pe o perioada de 3 ani.
Pe raza localitatii noastre sunt autorizate>
- 150 societati comerciale,
- 15 Intreprinderi Familiale,
- 37 Intreprinderi Individuale,
- 2 Persoane Fizice Autorizate.
Compartimentul comercial a întocmit şi transmis 70 de înstiinţări agenţor economici care nu
au depus documentaţia necesara în vedera autorizării sau reautorizării sau pentru clarificarea
situaţiei.
Totodată au fost întreprinse 50 de actiuni de control ale activitatilor unitatilor de pe raza
localitatii noastre, dintre care:
- 20 S.C., Î.I, Î.F. verificate existenţa documentaţiei de mediu, repectiv Autorizaţia APM;
Contractele de rumeguş;
- 30 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. 1/2018
 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.
Compartimentul Comercial a mai efectuat urmatoarele activități:
- verificat si raspuns sesizarilor persoanelor fizice si juridice.
- acordat consultata persoanelor solicitante in legatura cu desfasurarea activitatilor
economice si procedurile pentru obtinerea diferitelor autorizatii si acorduri
- verificat legalitatea actelor.
- organizat o actiune tematica impreuna 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
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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 cazul, pentru verificarea documentelor care
intra in competenta compartimentului control comercial.

11.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA
PERSOANELOR DĂRMĂNEŞTI
În cursul anului 2018 activitatea S.P.C.L.E.P. Dărmăneşti a fost asigurată de Vieru Loricaşef serviciu, Corban Vasilica- analist programator, iar la starea civilă de Grumeza Mihaela Daniela.
Radiogramele primite în această perioadă au fost studiate, analizate de către lucrătorii
serviciului.
S-a urmărit ca actualizarea datelor în RNEP să fie corectă şi completă cu toate informaţiile
primite de la cetăţenii care solicită acte de identitate şi acte de stare civilă.
1. Au fost primite, studiate și puse în aplicare 152 radiograme, dispoziții, ordine, îndrumări de
la D.J.E.P. și DEPABD București.
2. În această perioada au fost primite 1483 cereri pentru eliberarea actelor de identitate ca
urmare a expirării, pierderii, eliberării pentru prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani. Dintre
acestea 23 cereri au fost pentru eliberarea cărților de identitate provizorii.
3. Cererile primite pentru stabilirea reședinței au fost 107.
4. Au fost trimise comunicări către SPCLEP și am primit corespondență privind nașteri,
căsătorii, decese, divorțuri, recunoaștere și tagada paternității care au fost actualizate în Registrul
Național de Evidența Persoanelor.
În ce priveşte colaborarea cu localităţile arondate a fost pe linie de stare civilă referitor la
actele de stare civilă şi Maternitatea Moineşti privind
identitatea mamelor de etnie romă care nu aveau acte de identitate sau au întârziat cu înregistrarea
noilor născuţi, totul fiind finalizat cu succes.
5. Au fost actualizate datele privind înregistrarea a 165 acte
de naştere şi a 179 persoane decedate primite prin corespondenţă de la compartimentele de
starea civilă.
6. În cursul anului 2018 nu au fost audiente şi petiţii înregistrate, solicitările de cărţi identitate
şi acte de stare civilă fiind soluţionate în totalitate și în cel mai scurt timp posibil.
În această perioadă au fost trimise 321 invitaţii persoanelor care nu
s-au prezentat în anul 2018 pentru eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirarii celor
anterioare, cât şi pentru minorii care au împlinit
vârsta de 14 ani şi nu s-au prezentat pentru eliberarea primului act de identitate.
Au fot actualizate date în Registrul electoral decese-154
În urma invitaţiilor trimise au fost puşi în legalitate 20 persoane, au fost actualizate informaţii
privind : restanţieri plecaţi în străinătate, plecaţi la alte adrese,posibili decedati, arestaţi, necunoscuţi
la adresă
A fost actualizată baza de date cu informaţii corecte şi uneori cu întârziere datorită
lucrărilor de mentenanţă a celor de la DEPABD Bucureşti, foarte dese în ultima perioadă. Totuşi
actele de identitate ale cetăţenilor au fost eliberate în termen, fără reclamaţii.
7. Nu au fost întocmite documentaţii de specialitate în vederea promovării unor Hotărâri ale
Consiliului Local.
Activități desfășurate la starea civilă:
1. Au fost radiate din listele electorale permanente 238 persoane în
Registrul Electoral
2. Cereri primite în vederea eliberării certificatelor de stare civilă-689
3. Au fost întocmite un număr de 284 acte de stare civilă
4. Comunicări de mențiuni la actele de casătorie și deces-633
5. Au fost întocmite și transmise buletine statistice-253
6. comunicări la actele înregistrate și la divorțuri-349
7. Extrase uz oficial acte căsătorie – 173
8. Borderouri comunicare persoane decedate-153
9. Extrase pentru uz oficial întocmite și transmise-211
10. Anexa 24 pentru Camera Notarilor Publici-234
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11. Anexa 24 la cerere- 52
12. Extrase solicitate de alte institutii-23
13. Extrase pentru casatoriile încheiate -57
14. Extrase la divorturi – 19
15. Extrase la decese- 153
16. Anexa 24 la OCPI – 79
17. Comunicari la nastere-29
18. Comunicari primite si operate -142
19. Transcriere nașteri-50
20. Transcriere casatorie -1
Activitatea serviciului de evidenţa persoanelor şi stare civilă s-a desfăşurat în bune condiţii,
nu au existat reclamaţii din partea cetăţenilor sau a altor servicii .

12.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 2018 au fost desfașurate următoarele activități:
Balastare și reparații Străzi
În anul anul 2018 au fost achiziționate cca. 1100 tone sorturi piatră (8-16 mm, 16-31 mm si 0-63
mm). Materialul a fost necesare pentru intretinerea si reparatiile strazilor din Darmanesti, conform
programului anual de intretinere aprobat.
Asfaltare Strazi , plombari locale
Nr crt.

Anul

Nume Strada

1

2018

ORIZONTULUI

2

2018

Partial VALEA
UZULUI
3
2018
SENS GIRATORI
Zona pod peste UZ
4
2018
Partial
BRATULESTI
5
2018
PLOMBE locale pe
strazile Energiei,
Uzinei si altele,
dupa caz.
Decolmatări cursuri de apa:
Nr crt
1
2

Anul
2018
2018

3.

2018

Lungime
Strada
Cca. 1750
ml
Cca. 750
ML
Cca. 100
ml
Cca. 290
ml
Cca. 20
tone asfalt
rece

Suprafata
Strada
Cca.7000
mp
Cca.4200
mp
Cca. 500
mp
Cca. 2600
mp
Cca. 1000
mp.

Nume Curs Apa
Paraul DOGARULUI
Paraul Izvorul Negru – zona
POD beton
Parau fabrica mobila – zona
SALATRUC

Lungime(m)
Cca.300 cca. 200 ml.
Cca. 50 ml.
Cca. 150 ml.

4
2018
Valea rea
Cca 50 ml
5
2018
Sindriliei
Cca. 50 ml
Reteaua de preluare a a apelor pluviale - Rigole Betonate si retele subterane
Nr crt
1

Anul
2019

Nume Strada
Stadion

Lungime
Cca. 500
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ml
Principalele lucări realizate de personalul din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului
Public și Privat au fost:

-

Modernizarea rețelei de apă în Triaj septembrie – octombrie 2018

-

Refacere rețea canalizare Zona Stadionului
Decolmatarea pîraielor din cartierul Sălătruc
Refacere poduri, podețe pe traseul șoselei de trafic greu

O parte din lucările efectuate de angajații Serviciului Administrarea Domeniului Public și
privat, împreună cu beneficiarii de ajutor social:
- decolmatare rigole betonate din zona străzilor : Chimiei, Dumbravei , Nemira si Poiana
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- decolmatarea cursurilor de apă la pârâul " Dogaru " din cartierul Bratulesti . Beneficiarii de ajutor
social au contribuit activ la aceste decolmatari .

- decolmatare efectuată în zona Casei de Cultură Nemira

- refacere punte pietonală Brătulești
- refacere drum afectat de inundații în Mașcaș spre Sipotul lui Gabor (drum acces pășuni)
- reabilitare fațadă gradinița nr. 1, dispensar și magazia de pe strada Popasului, îngrădirea
acestora cu gard metalic. Amenajare parcare și trotuare pietonale
- Reabilitarea stadionului : tribuna, teren+pistă, gard exterior și interior, clădire vestiare,
tabelă și bănci rezerve
- igienizarea Casei de Cultură Nemira împreună cu beneficiarii de ajutor social
- Dezăpezirea în perioada de iarnă. Achizițiile pentru dezăpezire au fost :1500 tone nisip
(consumat 80%) și 60 tone sare (consumat 80%)
40

- Extindere rețea iluminat zona Bază – Magic Garden și în zona Rafinăriei Dărmănești

- lucrări de curățenie realiate de către beneficiarii de ajutor social, în urma extinderii de iluminat în
zona Rafinăriei

13.C.N.I.P.T. Dărmănești ȘI CULTURĂ
În cursul anului 2018, 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;

În luna aprilie 2018, în preajma Sărbătorilor Pascale au fost achiziționate pentru înfrumusețarea Centrului Civic un
număr de 3 ouă care vor fi folosite în fiecare an în aceași perioadă în valoare de 8.900 lei
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Pe 12 și 13 mai 2018, centrul Orașului Dărmănești s-a transformat în Târgul Gospodăriilor de Produse Montane La Porțile Nemirei. Au fost redescoperite gustul adevăratelor produse locale de pe întreaga Vale și admirată
expoziția de animale cu cele mai frumoase exemplare ale crescătorilor din această zonă de munte. Eveniment
organizat de Orașul Dărmănești în parteneriat cu GAL Valea Muntelui, Degustarium, Montpesa și Fabricat în
Dărmănești.

-Ziua Eroilor Neamului Romanesc si Înălțarea Domnului au fost sărbătorite cu mare cinste ieri 17 mai in orașul
Darmanesti. Alături de autoritățile locale si invitati , a participat la manifestări domnul Ministru pentru Relația cu
Parlamentul Viorel Ilie.
Manifestările au avut loc la :
- Monumentul eroilor martiri fii ai satului Lapos construit în anul 2017 .
- Monumentul eroilor martiri din centrul orașului refacut integral in anul 2017 .
- Monumentul eroului martir al Revoluției din 1989 refacut in anul 2017 .
-Monumentul eroilor martiri de la Biserica Sf. Petru si Pavel.
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-Monumentul eroilor martiri de la Coada Lacului .
Cinste eterna eroilor neamului românesc și respect pentru comunitatea care nu si-a uitat eroii .

-Primăria Orașului Darmanesti a primit " Diploma de Excelenta " pentru dăruirea și dragostea manifestată in
sprijinirea bisericilor de pe raza orașului din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului .

-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;
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-

În perioada 24-26 august 2018 s-au organizat ZILELE ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI

-

În data de 24 august 2018 - decernarea diplomelor de excelență familiilor care au împlinit 50 de ani
de la căsătorie, cuplurilor care au gemeni precum și unor persoane fizice sau juridice - Primaria
Darmanesti
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-

În luna septembrie s-au organizat manifestări comemorative cu prilejul a 100 de ani de la luptele de la
Valea –Uzului.

-

În luna noiembrie C.N.I.PT a participat la organizarea Expoziției Provinciale UCPR, prin
tipărirea de pliante si asigurarea sonorizării la eveniment.

-

In data de 08 noiembrie 2018 ,în semn de apreciere primarul orașului a oferit " Diploma de
Excelenta " sculptorului Gabriel Cernat, care a scluptat simbolul darmanestenilor " Ursul de la
Darmanesti " . Lucrarea a fost executată in opt ore dintr-un lemn de stejar cu varsta seculară

-

29 noiembrie 2018 în cadrul manifestărilor dedicate " Centenarului Marii Uniri " au avut loc la monumentul
eroilor neamului din centrul orașului depuneri de coroane , slujbe de comemorare si alocuțiuni .
Am avut onoarea să avem alături de noi reprezentanți ai Parlamentului si Guvernului României, autorități
județene și locale precum și un număr semnificativ de darmanesteni.

45

Cu ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu handicap s-a organizat la Caminul cultural Plopu o piesă de
teatru susținută de persoanele de la centru din Vermești

concert Corala ARMONIA NOAPTE DE CRĂCIUN

,,Cadoul mult visat” ediția a II-a, proiect umanitar derulat în colaborare cu U.A.T. Dărmănești și voluntarii
noștri cu inimă mare de la Cooperativa Noua Music SRL - Vali Crăciunescu, Dan Blueman și Adrian
Măciucă.
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- Tradiționalul ”Jian din Dărmănești" a încheiat Ediția a III a a Târgului de Crăciun - 2018.

- Festivalul de datini și obiceiuri strămoșești - ”Ursul de la Dărmănești”
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Trofeul " Ursul de aur - 2018 " a fost câștigat de ceata " Boistea ".
Locul I - Bratulesti
Locul II - Joseni ; Lapos; Mascas
Locul III - Plopu: Salatruc
Mențiune - Triaj

14.COMPARTIMENT PIAȚĂ
Suprafata totala – 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 doua platouri descoperite dupa cum
urmeaza:
Platoul A: comercializarea produselor agroalimentare, respective legume, fructe, flori,
seminte, produse ambulate , 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 targul saptamanal, se desfasoara in ziua de joi a fiecarei saptamani,
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.
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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 de un numar de
- 20 de cantare verificate metrologic care sunt oferite spre inchiriere.
Targul saptamanal al orasului Darmanesti 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.
Au fost incheiate 7 contracte de inchiriere pentru spatii comerciale/tarabe producatorilor sau
comerciantilor constituiti in societati comerciale, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale sau
persoane fizice autorizate.
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 ultimii trei ani au fost în creștere asftel:
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15.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 2018, 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 abul 2018, de asemenea a fost finalizată documentatia privind o noua arodare a
suprafetelor de teren agricol a persoanelor fizice si juridice și intocmirea amenajamentului silvopastoral pentru toate pajistile permanente de pe raza UAT Darmanesti.
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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.
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.

16.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.
În anul 2018 parcul auto al orașului Dărmănești s-a înnoit cu următoarele autovehicule:
- În iunie 2018 Primăria orașului Darmanesti a achiziționat un buldoexcavator nou achitat integral din bugetul
local cu care au fost efectuate marea majoritate a lucărilor pe domeniul public
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- În data de 11.09.2018 parcul auto al UAT Oras Darmanesti a fost dotat cu un nou autoturism Duster.
Acesta a fost achiziționat prin programul " rabla " si achitat integral din bugetul local

- în urma achiziției autoturismului Duster din luna septembrie 2018, vechiul Duster a fost doat
corespunzător și alocat Serviciului de Politie locală
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- A fost achizițională din bugetul local și o lamă de zăpadă

17. SECRETARUL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI
Obiectivul activității Secretarului:










Asigură avizarea pentru legalitate a dispozițiilor primarului și a hotărârilor de consiliu local;
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 Institutia Prefectului – Judetul Bacau;
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 UAT Orasul Dărmănești
proiectele de hotărâri în vederea întocmirii raportului de specialitate;

Sinteza activității pe anul 2018
 Număr de dispoziții emise și transmise Instituției Prefectului – Județului Bacău pentru a fi
efectuat controlul de legalitate – 594 dispoziții;
 Număr de Hotărâri emise,evizate și transmise către Instituția Prefectului- Județul Bacău
pentru a fi efectuat controlul de legalitate – 166 hotărâri;
În anul 2018, 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
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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 166 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 166 de hotărâri nici o hotărâre nu a fost declarată nelegală.
În funcție de prevederile legale, secretarul orașului Dărmănești, în cursul anului 2018, a vizat
pentru legalitate un număr de 594 dispoziții care au vizat în principal următoarele domenii:
asistență socială, resurse umane, plan de achiziții, urbanism, proiecte, licitații,etc.
Cele 594 dispoziții au fost înregistrate într-un registru special și s-a urmărit periodic modul
de executare.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public- raport anual
În decursul anului 2018 au fost înregistrate la Primăria orașului Dărmănești, un număr de 11
solicitări de informații de interes public, toate din partea persoanelor fizice. Cele 11 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 –6
Au fost rezolvate favorabil toate cele 11 solicitări de informații de inters public.
În decursul anului 2018 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 2018 sume pentru copiile documentelor solicitate,
acestea fiind puse gratuit la dispoziția solicitanților.

18.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.
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,
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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 20172018;
e) primirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu gaze pe perioada sezonului rece 2017-2018 , precum şi efectuarea
anchetelor sociale conform prevederilor legale.
Venit minim garantat
Nr. Crt. Venit minim Garantat

2018

1

DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

322

2

DOSARE NOI

35

3

DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

25

4

DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

54

5

DOSARE SUSPENDATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

99

6

DOSARE RELUATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)

77

7

ANCHETE SOCIALE

700

Prestaţii acordate în anul 2018
Nr.

DENUMIRE AJUTOR

Crt.
1.

Ajutor lemne – beneficiari
ajutor social

Nr. dosare/

CHELTUIT

nr.beneficiari

(RON)

321 dosare/1187 beneficiari 74472 lei
dosare

2.

Ajutor înmormântare

22 beneficiari

5300 lei

3.

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

115 dosare

4874/lună

4.

Ajutor de urgenţă

32 beneficiari

4600 lei

5.

Ajutor de urgenţă prin HCL

1 beneficiar

1000 lei

6

Ajutor de urgenţă prin HCL

2 beneficiar

4000 lei

7.

Ajutor de urgenţă prin HCL

4 beneficiari

2000 lei
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În data de 11 iulie 2018 Primăria Dărmănești a susținut un evenimentul caritabil " O șansă pentru
Florin împreună cu " Liceul Tehnologic Darmanesti în vederea strângerii de fonduri

-

Un proiect umanitar demarat în luna septembrie a fost finalizat cu succes. Este vorba despre proiectul
" Casa de Crăciun " realizat cu sprijinul Consiliului Local Darmanesti si a donatiilor unor oameni de
afaceri din Darmanesti , Moinesti si Bacau .
Beneficiarii acestui proiect sunt membrii familiei Arhip din cartierul Salatruc greu încercați de soarta in
2018 .

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 72\31.05.2018:
-Bindileu Georgeta -2000 lei/ darmanesti, Pinilor nr.1 cart.Bratulesti
HCL 93/31.07.2018:
-Munteanu Ionut-ajutoare materiale in valoare de 1000 lei/str.Valea Uzului 407
-Ciuraru Nicolae –ajutoare materiale in valoare de 1300lei/ str.Valea Uzului 401
-Bidilica Neculai –ajutoare materiale in valoare de 2500lei/str.Buciumului 42
- Bors Virginia –ajutor material in valoare de 500 lei/str.Rachitis nr.44.
HCL 127/31.10.2018:
- Arhip Daniela- ajutor material in valoare de 4000 lei/str Lacului nr. 14
HCL 128/31.10.2018:
- Garlea Elena- ajutor material in valoare de 4000 lei/calea Trotusului nr. 225
HCL 129/31.10.2018:
- Santoader Catalin Ionut- ajutor material in valoare de 1000 lei/calea Trotusului nr. 260
HCL 134/29.11.2018:
-Chiriac Cosmin Alexandru- ajutor material in valoare de 2000 lei/str Garii 30
HCL 58/27.04.2018:
-Barbu Ana Magdalena- ajutor de urgență in valoare de 4000 lei pentru refacerea locuinței
distruse în urma unui incendiu
HCL 59/27.04.2018:
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-Olteanu Mircea- ajutor de urgență in valoare de 4000 lei/Plopu nr. 103 - pentru refacerea
locuinței distruse în urma unui incendiu
HCL 60/27.04.2018:
-Cojocaru Vasile - ajutor de urgență in valoare de 2000 lei/Plopu nr. 105 - pentru refacerea
locuinței distruse în urma unui incendiu
Au fost acordate în urma aprobării Consiliului Local ajutoare de urgență pentru probleme
grave de sănătate:
HCL 48/27.04.2018:
-Georgescu Claudia Marta - ajutor de urgență in valoare de 2000 lei, pentru radioterapie și
transplant cu celule stem
HCL 92/31.07.2018:
- Panaite Sorin - ajutor de urgență in valoare de 2000 lei, pentru fiul său pentru intervenție
neurochirurgicală
Tabel privind evidenţa anchetelor sociale efectuate în intervalul ianuarie/decembrie 2018
Tipul de anchetă socială

nr. de anchete sociale în
intervalul ian. – dec.
2018

Anchete sociale pentru copii care necesită evaluare/reevaluare medicală

49

Anexa la ancheta sociala – factori de mediu

49

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

132

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

23

Anchete pentru achiziţionare calculator conform Lg.279/2004

12

Anchete pentru burse medicale

0

Anchete sociale pentru obţinerea de burse sociale

15

Anchete sociale pentru Programul naţional „Bani de liceu”

54

Anchete sociale judecatorie şi parchet

51

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

1

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

2

Anchete sociale rovignetă

0

Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal (
evaluare/reevaluare)

10
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Adrese către Serviciul de Probaţiune pentru minori care au săvârşit infracţiuni

11

Anchete sociale pentru incalzire

130

Adrese către instituţii din judeţ/ţară (poliţie, şcoli, medici de familie, licee, AJPIS, DGASPC)

170

Rapoarte de monitorizare

40

Referate Consiliul Comunitar Consultativ

12

Rapoarte Consiliul Comunitar Consultativ

12

Rapoarte către DGASPC Bacău ( fişe trimestriale şi lunare)

16

Cereri pentru audienţă

15

Dispoziţii emise de primar(ASF, VMG, indemnizaţii, consiliu comunitar, bani gradiniţă)
Fişa de observaţie pentru copiii care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate
Notificări – declaraţie dovadă pentru părinţii care pleacă la muncă în străinătate
Fisa evaluare a riscurilor pentru copiii care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate

450
79
9
79

În vederea prevenirii separării copilului de familie sau a reintegrării acestuia în familia de origine au
fost întocmite planuri de servicii, după cum urmează:
Scopul Planului de Servicii
reintegrarea copilului în familie
prevenirea separării copilului de familie
instituire/schimbare măsură de protecţie

număr
0
40
4

1. efectuarea unui număr de 150 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 7 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 101 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 7 de dosare de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice;
6. întocmirea şi eliberarea a 3 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;
9. actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai acestora
consemnând modificările cuvenite, respectiv:
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· 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 problemă 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 64 sesizări ale unor persoane sau instituţii de stat
(DGASPC, Instituţia Prefectului – judeţul Bacău).
a) Alocatia pentru susţinera familiei (complementară şi monoparentală)
Nr. Crt. Alocaţie pentru susţinerea familiei (complementară şi
2018
monoparentală)
1
DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)
409
2
DOSARE NOI
126
3
DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR)
126
4
DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR)
125
5
ANCHETE SOCIALE
944
b) Alocaţia de stat
Alocaţie de stat
DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI)
ADEVERINŢE DE NEGAŢIE CĂTRE ALTE PRIMĂRII

2018
214
1

c)Indemnizaţia pentru creşterea copilului
Indemnizaţii pentru creşterea copilului
DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI)

Dosare primite
68

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

Dosare
101

e) Stimulent educational
Tichete social grădiniţă

Dosare

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI)

166

19.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, in prezent vacantă. 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;
- 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;
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- 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
01.01.2018-31.12.2018 :
Procesul de instruire profesionala: au participat la cursuri de perfectionare un numar de
1
salariat.
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 69% .
- In perioada de referinta s-au constatat 5 incetari de contracte de munca/raport de serviciu
- S-au intocmit documentatii pentru 2 transferuri in interesul serviciului.
- S-au organizat concursuri de recrutare pentru ocuparea a 6 functii din cadrul aparatului de
specialitate.
- S-a intocmit un numar de 196 adeverinte
- s-a intocmit un numar de 98 referate si dispozitii
- s-a vizat un numar de 169 cereri de concediu
Respectarea codului de conduita : In perioada raportata nu a fost sanctionat disciplinar nici un
salariat.
In luna iunie 2018 s-au inregistrat 55 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 2018 s-a organizat concurs de promovare in grad, pentru un nr de 10 functionari
publici.Nici unul nu a întrunit punctajul necesar promovării in grad profesional.
Utilizarea timpului de lucru
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 REVISAL- program informatic al ITM-ului
iar modificarile referitoare la functionarii publici in programul informatic al ANFP.
S-au intocmit
evaluari generale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si din subordinea 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 .
La finele anului 2018, 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.
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SITUATIA CU SALARIATII DIN CADRUL UAT DARMANESTI-31.12.2018
Nr. crt. Denumire serviciu/birou/compartiment
Nr. posturi Nr. posturi ocupate
aprobate
2018
2018
1
Administrator public
1
0
2
Secretar UAT
1
1
3
Serviciul economic
10
9
4
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriu,
8
3+1 cu CIM suspendat
investitii-arhitect sef
5
Serviciul politie locala
15
10
6
Serviciul administrarea domeniului public si
22
16
privat
7
Serviciul public comunitar local de evidenta a
8
4
persoanelor
8
Biroul asistenta sociala
6
5
9
Birou activitati autofinantate
6
2
10
Birou transport-deservire parc auto
10
9
11
Compartiment proiecte, strategii de dezvoltare
3
2+1 CIM suspendat
si promovare
12
Compartiment protectie civila
1
1
13
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii
5
5
de urgenta
14
Compartiment managementul sistemelor
1
0
integrate si mediu
15
Compartiment audit
1
1
16
Compartiment comercial
1
1
17
Compartiment cultura
1
0
18
Compartiment CNIPT
2
2
19
Compartiment ecarisaj
1
0
20
Compartiment iluminat public
3
0
21
Compartiment administrativ si aprovizionare
2
1
22
Compartiment juridic
2
0
23
Compartiment resurse umane
1
1
24
Compartiment registrul agricol
3
2+1 Rap serviciu
suspendat
25
Compartiment relatii publice, documente,
2
1
arhiva
26
Cabinet primar
2
2
Total
118
78+3
cu rap. sau CIM
suspendat
Cabinete scolare
3
2
Asistenti pesonali
32
29

20.COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL
Activitatea functionarilor din cadrul Compartimentului Registrul Agricol consta 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 ;
60

- 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.
Biroul registrul agricol din cuprinde 5736 pozitii de rol in registrul agricol din care 5241 pozitii
de rol ale gospodariilor cu domiciliu in localitate si 495 poziţii de rol ale persoanelor cu domiciliu in
alte localitati.
În anul 2018 s-au efectuat 2080 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 36 atestate de producator si un numar de 12 carnete de
comercializare a produselor din sectorul agricol.
In aceasta perioada s-au eliberat aproximativ 10150 adeverinte de rol necesare solicitantilor la
diverse institutii (birou notarial, Judecatorie, politie, scoala, primării, cadastrare gratuita ) ,
S-au intocmit 40 contracte de arenda .
S-au intocmit 41 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.
S-au eliberat un numar de 302 Certificate de atestare a posesiei, parte din documentatiile
necesare intocmirii actelor de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor
S-au completat un numar de 192 exemplare anexa 24 pentru deschiderea procedurii
succesorale.(140 pentru camera Notarilor si 52 la cerere)
Registul agricol 2015-2019 in format hartie si electronic este completat scriptic aproximativ 85%.
Pe parcursul anului 2018 aproximativ 70 de persoane au solicitat audiente pentru rezolvarea
diferitelor probleme de registru agricol . Acestea au fost solutionate favorabil .

21.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE DOCUMENTE
ȘI ARHIVĂ
In cadrul
BIROULUI REGISTRATURA U.A.T. Darmanesti pe parcursul perioadei
03.01.2018 – 31.12.2018 s-au indeplinit urmatoarele atributii 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 directa 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
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S-a ridicat de la oficiul postal corespondenta zilnica;
Expedierea corespondentei Unitatii Administrativ Teritoriale a Oasului Darmanesti
gestionarea timbrelor postale necesare si expedierea corespondentei din afara institutiei;
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 .

22. CABINETE MEDICALE ȘCOLARE
Prin HCL 117/2018 personalul din cadrul Cabinetelor medicale școlare a fost inclus în Statul
de funcții și Organigrama UAT Orașul Dărmănești. La nivelul orașului Dărmănești, își desfășoară
activitatea 2 cabinete medicale școlare care au deservit în anul 2018 un număr de 384 preșcolari și
1545 elevi din școlile generale și Liceul de pe raza orașului.
Cele 2 cabinete medicale școlare își au locația astfel:
- 1 cabinet medical școlar cu 1 asistentă medicală în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.2
Dărmănești
- 1 cabinet medical școlar cu 2 asistente medicale în cadrul Liceului Tehnologic
Dărmănești
Misiunea Compartimentului Cabinete medicale școlare este acordarea asistenței medicale
preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ (grădinițe,
școli)

23. VIZITE DE LUCRU
În perioada 1-4 februarie 2018 am efectuat o vizita oficiala in Ucraina la invitația autorităților din
regiunea Odessa și Cetatea Alba împreună cu primarul municipiului Moinesti,orașului Tg.Ocna și Slănic
Moldova. Delegația a fost condusa de domnul ministru Viorel Ilie.
Discuțiile cu autoritățile locale și regionale din Ucraina au avut loc în prezenta Consulului general al
României la Odessa,excelenta sa domnul Emil Rapcea.
Temele abordate au fost deosebit de importante și au vizat atragerea de investitori , dezvoltarea potențialului
turistic ,creșterea potențialului de export și nu în ultimul rand dezvoltarea relațiilor culturale intre cele doua
state .
Un moment aparte am trăit la monumentul eroilor romani din primul război mondial ridicat de primarul
orașului Ismail .

În data de 07.03.2018 s-a semnat la Ministerul Dezvoltării Regionale contractul de finanțare pentru
asfaltarea străzilor Lapos și Livezi din orașul Dărmănești. Astfel peste 4.5 km de străzi care acum sunt
balastate vor fi asfaltate și modernizate , valoarea contractului depășind 5.4 milioane de lei.
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Tot în data de 07.03.2018 s-a semnat la București contractul prin care Orasul Dărmănești a devenit
proprietarul terenului pe care vom construi viitoarea sosea de centura.

- vizita elevilor Liceului Tehnologic Darmanesti in cadrul săptămânii " Școala altfel " . O experiență inedită atât
pentru noi cat si pentru cei care peste ani vor conduce destinele comunității noastre .

În data de 11 iunie 2018 , Orașul Darmanesti a devenit proprietarul imobilului în care a funcționat
" Clubul Rafinariei Darmanesti "
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În data de 11.09.2018 am semnat la ADR nord-est in prezenta domnului director Vasile Asandi
contractul de finanțare pentru modernizarea școlii Lapos. Astfel din fonduri europene vor fi investiții
peste (11 miliarde de lei vechi) 1.1 milioane de lei in lucrari de reabilitare și modernizare a clădirii școlii
precum și în modernizarea instalațiilor termice . Acest lucru confirma interesul autorității publice locale in
modernizarea si dezvoltarea învățământului local .

În data de 27.09.2018 un nou contract de finantare a fost semnat la AFIR Iași. Este vorba despre
reabilitarea pârâului din cartierul Darmaneasca care va fi amenajat cu protecții din beton și gabioane pe o
lungime de aproximativ 1000 ml. Am promis cetățenilor din acest cartier in campania electorala ca vom
rezolva acest obiectiv. Am obținut finantarea si sper ca anul viitor investiția sa poata fi finalizată.

- 28 Octombrie 2018 a fost sfintită Catedrala " Sfinții împărați Constantin și Elena " din Darmanesti

-În data de 12.noiembrie 2018 împreună cu delegația României am participat la ceremonia de comemorare a
eroilor romani din primul Război Mondial inhumati in cimitirul din Dieuze
- Franța.
Am avut onoarea să aprind o lumânare la căpătâiul unui erou roman al cărui nume il port .
Memorie veșnică eroilor romani.
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- Sâmbătă 17 noiembrie 2018 unul din cei mai mari filosofi ai neamului românesc ne-a vizitat localitatea. Este
vorba despre Mihai Șora . Din delegație au facut parte si scriitoarea Luiza Șora precum și ambasadori ai
cinematografiei românești : Irina-Margareta Nistor , Andrei Giurgia si Ileana Popovici.
La cei 102 ani de viață Mihai Șora a ramas placut impresionat de tradiția " Ursului de la Darmanesti " precum
și de " Diamantul din Carpați " - Barajul de la Poiana Uzului.
În semn de apreciere primarul orașului Darmanesti a oferit diplome de excelență oaspeților.

În luna decembrie a fost acordată distincția de cetățean de onoare al orașului
Dărmănești Sorei Fabiola Compostela (sora buni) în semn de înaltă prețuire pentru întreaga
activitate în sprijinul comunității dărmăneștene și Distincția de vrednicie Preotului Daniel Prepeliță
în semn de apreciere pentru sacrificiul, răbdarea și munca depusă la construirea Catedralei ” Sfinții
Împărați Constantin și Elena”
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-

Tot în luna decembrie 2018 a fost și evenimentul Căsuța lui Moș Crăciun”

23.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 următoarele spațiile cabinetelor
medicilor de familie:
1.Din bugetul local a fost reabilitată clădirea în care își desfășoară activitatea medicală o parte din
medicii de pe raza orașului Darmanesti. Este vorba despre clădirea situată în stradă Popasului în care
funcționează și grădiniță nr 1 aparținând Liceului Tehnologic Darmanesti . A fost amenajată și o
parcare modernă care sa raspunda nevoilor cetățenilor precum și împrejmuirea locației cu un gard
metalic nou.
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1. Lucrari de realibitare a clădirii în care își desfășoară activitatea medicală o parte din
medicii de pe raza orașului Darmanesti. Este vorba despre clădirea situată în stradă
Dumbravei

2. Construirea si amenajarea Centrului medical din Dărmănești in zona Calea Trotusului

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 .
Biserica Sfîntul Gheorghe din Cartierul Poiana – sprijinit financiar pentru modernizarea acoperișului
și interiorului
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Biserica din cartierul Păgubeni – achitat integral lucrările de mobilier interior (strane) și pictură
interioară

Biserica Adormirea Maicii Domnului -din cartierul Plopu – sprijinit financiar în construirea capelei
mortuare

BisericaSfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Cartierul Lapoș – sprijinit financiar la modernizarea
constuiri gardului de împreșmuire a cimitirului și amenajarea unei parcări
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Biserica Izvorul Tamaduirii – sprijin financiar pentru refacerea casei prasnicale

Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena – construirea porții de acces în incinta cimitirului
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Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel – sprijin financiar pentru consturirea clopotniței

Biserica Catolică Preasfânta Inimă a lui Isus – sprijin financiar pentru achiziționarea unui teren în
vederea extinderii cimitirului
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Lucrări începute în anul 2018 și finalizate în 2019
- Asfaltarea străzilor Caprioarei și Stadionului din zona Coloniei vechi. Modernizarea acestor străzi a

început în 2018 când am refăcut peste 1 km de trotuare la standarde europene. Finanțarea este
asigurată din bugetul local.

-Amenajare centură ocolitoare a orașului Dărmănești

- Lucrări de consolidare a drumului din cartierul Plopu ,drum afectat de inundațiile produse în anii
anteriori de pârâul cu acelasi nume. Finanțarea lucrărilor a fost asigurată din bugetul local iar
lucrarea a fost executată de angajații primăriei.
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ACHIZIȚII AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE IN 2019
-

Parcul auto al UAT Darmanesti s-a înnoit prin achiziționarea unei camionete de 3.5 tone,
cabină dubla, basculabila, achitata integral din bugetul local .

- achiziție în 2019 a unui utilaj pentru marcaje rutiere. Angajații primăriei au început execuția
marcajelor rutiere pe străzile orașului, costurile fiind mult mai reduse comparativ cu ofertele firmelor
de profil .

Vă asigur că și în anul 2019, activitatea mea și a administrației publice locale de la
Dărmănești se va concentra pe continuarea proiectelor de dezvoltare locală.
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