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Dragi dărmăneșteni, 

În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru încrederea și susținerea dumneavostră, 
demonstrată prin procentul de peste 72% din dărmăneșteni ,cu care mi-ați încredințat în anul 
2020 noul mandat de primar al orașului Dărmănești. Acest lucru mă ambiționează să continui 
proiectele începute și să găsesc soluții și finanțare pentru altele noi.  

Raportul publicat în fiecare an, reprezintă pentru noi nu numai o obligație dar și o 
necesitate, în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției 
noastre. 

Prin această lucrare care este de fapt o radiografie pragmatică a activității Primăriei 
Orașului Dărmănești, punem la dispoziția tuturor celor interesați date concrete despre modul în 
care au fost folosiți banii publici. 

Anul 2020 a fost un an, în care principala grijă a autorității publice a fost sănătatea și 
asistența socială în contextul pandemiei COVID 19 provocată de coronavirus,reusind pe toata 
perioada pandemiei să mentinem starea de sanatate a cetatenilor în parametrii normali ( gradul 
de îmbolnaviri fiind sub 1% la 1000 de locuitori) 

Prioritar pentru anul 2020  au fost investițiile , finanțate din fonduri europene, 
guvernamentale și locale. Eforturile comune ale angajaților primăriei, ale aleșilor locali și ale 
întregii comunități dărmăneștene și-au arătat roadele. Unele dintre proiectele Primăriei orașului 
Dărmănești au fost finalizate, altele sunt în curs de derulare, iar unele sunt în primele faze de 
lucru, ceea ce ne aduce, an de an, tot mai aproape de ținta de a devenii ” una dintre cele mai 
frumoase localități din România”. 

Mulțumesc dărmăneștenilor pentru sprijinul și încrederea acordată, și doresc să îi asigur 
de întreaga mea implicare, muncă și onestitate, pentru comunitatea noastră. 

 
 

Cu deosebit respect, 
     Primarul Orașului Dărmănești 

                                   ing. Toma CONSTANTIN 
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CAPITOLUL 1 RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ 

ŞI DE MEDIU 

1. DATE GEOGRAFICE 

 

1.1. Istoric 
Continuitatea așezărilor umane în depresiunea Dărmănești este pusă în evidență de 

existența în zonă a așezărilor dacice pe vatra căreia s-a format apoi cultura aparținând perioadei 
de tranziție spre feudalismul timpuriu. Epoca migrațiilor este identificată cu precizie în 
depresiunea Dărmănești, în teritoriu migrând cumanii, tătarii și uzii, de la care se păstrează 
denumirea pârâului Uz. Invazia tătarilor a determinat populația stabilită la confluenţa pârâului 
Uz cu pârâul Bărzăuța să se retragă pe valea Uzului în amonte și pe valea pârâului Dofteana. 
După retragerea tătarilor populația a revenit și a pus bazele satului Dărmăneşti după numele 
conducătorului lor Dărman. 

Această așezare geografică a fost zona de primă destinație a emigranților din 
Transilvania ca urmare a persecuțiilor și stăpânirii inițial ungare, apoi austro-ungare. Astfel, s-a 
format satul Lapoș în perioada revoluției de la 1848, pe moșiile mănăstirești, ca urmare a 
secularizării averilor mânăstirești în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. În anul 1864 localnicii au 
fost împroprietăriți.  

Localitatea Dărmăneşti este atestată documentar de la 1546 printr-un act de împărțire 

(divizare) a averilor rămase în urma lui Ivănuș Tătar, între moștenitorii săi din Dărmănești și 
Brătulești, întărit la Cancelaria Moldovei de Voievodul Petru Rareș. Comuna Dărmănești este 
atestată după organizarea ținutului Trotuș la care a fost arondată. Existența comunei a fost 
confirmată de legea pentru împărțirea administrativ teritorială de la 1864 dată de domnitorul 
Alexandru I.Cuza. Toponimul Dărmănești apare înscris în hărțile vechi, din perioada Dimitrie 
Cantemir, alături de alte așezări. Friederich von Bawr (1781) a fixat Dărmăneștiul la gura râului 
Uz, fiind format din 11 gospodării plasate liniar pe partea stângă a râului Uz. Localitatea a 
cunoscut o evoluție în timp și spațiu, astfel încât în anul 1989 s-a numărat printre localitățile ce 
au dobândit statutul de oraș.  

Localitatea Lapoș a fost atestată documentar în anul 1737 cu ocazia înființării schitului 

Lapoș și arondat comunei Dărmănești în anul 1774.  
Localitatea Plopu a fost atestată documentar în anul 1436 când voievozii Iliaș și Ştefan 

îi dăruiesc lui Balea Plopescu satul Plopu de pe Trotuș. Apoi localitatea Plopu este cumpărată 
în anul anul 1518 de postelnicul Cosma Şarpe care îi dăruiește Mănăstirii Tazlău.  

Satul Poiana Uzului a fost atestat documentar la 1864 prin tabelele de împroprietărire 
și arondat la Dărmănești în anul 1887.  

Localitatea Sălătruc este atestată documentar tot în anul 1864 prin tabelele de 
împroprietărire din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, într-un document 
comercial dat de Alexandru cel Bun, sunt menționate drumurile ce legau Moldova cu 
Transilvania prin pasurile Oituz și Ghimeș cu puncte de vamă la Comănești, Târgu Trotuș și 
Bacău1.  

 

                                                             
1 Sursa datelor: Primăria Orașului Dărmănești 
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1.2. Așezare 
Situat în extremitatea vestică a județului Bacău, orașul Dărmănești face parte din Regiunea de 

dezvoltare Nord-Est, regiune care include județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și 

Vaslui. Orașul Dărmănești se învecinează cu:  

- la est: comuna Poduri și Berzunți;       

 - la vest: județele Harghita și Covasna; 

- la nord: comuna Asău și orașul Comănești;         

 - la sud: comuna Dofteana. 

 
Încadrarea în teritoriu 

Sursa: Planul Urbanistic General 
 
Conform Legii nr. 2/1989 și menținută prin Decret-lege nr. 38/1990, localitatea 

Dărmănești a fost declarată oraș. Satele care au fost arondate Dărmăneasca, Joseni, Păgubeni 

au devenit cartiere păstrându-și denumirea. Oraşul Dărmănești are o localitate componentă 

Sălătruc și două sate aparținătoare Lapoș si Plopu. Orașul s-a dezvoltat pe Valea Uzului pânâ 

la confluența cu râul Trotuș, al cărui afluent este. 
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1.3. Suprafața 
Suprafaţa teritoriului administrativ al orașului Dărmănești este de 27192,62 ha și este 

compus din localitatea componentă Sălătruc și 2 sate aparținătoare Lapoș și Plopu. 

1.4. Ape 
Din punct de vedere hidrografic teritoriul localității Dărmănești este situat în bazinul 

hidrografic al râului Trotuș, care traversează teritoriul administrativ de la NV la SE cu mai mulți 

afluenți. 

Pârâul Uz traversează teritoriul în cea mai mare parte de la vest la est. Pânza freatică 

înregistrează adâncimi diferite în funcție de formele de relief. Pârâul Uz pe teritoriul oraşului 

Darmănești primeşte pe dreapta afluenţii: Bărzăuța, Izvoarele, Secătura Farcului, Izvorul Alb, 

Groza, Tulburea, Pivniceri, Izvorul Negru, Sindrilie, iar pe stânga Bente,  Rata, Moghioroş, 

Coporaia, Nasolea, Rachitis 1, Rachitis 2, Plopu, Darman, Alunul, Pârâul  Tâlharului, Maftei, 

Sălătruc, Chitici, pârâul Campului și Boiștea. 

Râul Trotuș cu izvorul în Munţii Ciucului are o lungime totală de 162 km. Este unul din 

afluenţii principali ai Siretului, fiind al şaselea ca lungime, al patrulea ca bazin hidrografic şi al 

doilea ca debit multianual. Lacurile din bazinul trotuşean sunt puţin numeroase, cel mai 

important şi cel mai mare din zona trotuşeană fiind lacul de la Poiana Uzului, construit în anul 

1973 pentru a asigura alimentarea cu apă a localităţilor de pe valea Trotuşului până la Oneşti. 

Principalul afluent al râului Trotuș este Uzul care izvorăște din Munții Bodocului, curge pe o vale 

lungă de 45 km și se varsă în Trotuș la Joseni – Dărmănești. În Dărmănești există o stație 

hidrometrică care măsoară debitul maxim/minim/mediu lunar pe râul Uz.  

Principalele lacuri: Bălătău (baraj natural), Poiana Uzului (alimentare cu apă) și Lacul Pufu.  

Lacul Bălătău s-a format în anul 1883, prin bararea naturală a cursului Pârâului Negru 

datorită alunecării produse pe versantul drept al văii în locul ,,Rupturile de la Focul lui Ivan”. Este 

situat la altitudinea de 530m, la 3km de satul Sălătruc (Dărmăneşti) şi este declarat monument 

al naturii, prin apartenenţa sa la Rezervaţia Naturală Munţii Nemira, inclusă în reţeaua ecologică 

europeană. 

Lacul de acumulare Poiana Uzului este situat în apropiere de Sălătruc și are ca scop 

principal alimentarea cu apă și producerea de energie electrică. Barajul în spatele căruia s-a 

format lacul este un baraj cu contraforti, unul dintre puținele baraje de acest fel din România, 

are o înălțime de 84 de m, lungime de 507 m, iar lacul are o lungime de 3,75 km, o suprafață de 

334 hectare și un volum de 98 milioane metrii cubi. Adâncimea maximă a lacului este de 64,7 

m2. 

Lacul Pufu este cel mai vechi, se află pe teritoriul satului Plopu. S-a creat într-o excavație 

a scoarței pământului; are o adâncime de 3 m, o suprafață de aproximativ 2 ha și se menține 

mereu plin la o altitudine de 500 m față de nivelul mării pe dealul Poiana Stânei sau dealul 

Urzica. 

 

 

 

                                                             
2 https://www.turism-darmanesti.ro/ro/darmanesti/istoric.html 
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Rețeaua hidrografică a Trotușului 
Sursa: www.rowater.ro3 

 

1.5. Clima 
Regimul climatic este variat, condiționat de specificul treptelor de relief, astfel se pot 

distinge mai multe domenii climatice -  climatul munților, climatul zonei subcarpatice, climatul 

colinelor.  

Clima în depresiune este condiționată de peisajul geografic, de dispunerea reliefului în 

trepte, de terase, cu deschidere spre sud şi sud-estul bazinului, de baraj şi de Lacul Poiana 

Uzului dispus pe o suprafață de 400 ha. Depresiunea Dărmănești are un climat temperat 

continental, de adăpost, care se manifestă prin temperaturi de -5 până la +4 grade Celsius şi 

prin valoarea scăzută a precipitațiilor, 150-200 mm, ca urmare a maselor de aer ce coboară spre 

depresiune. In general, bazinul Dărmănești este caracterizat prin ierni blânde şi toamne lungi.  

În anul 2019, temperatura medie anuală, medie pe ţară, 10,9ºC, calculată din valorile 

înregistrate la staţiile meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, a 

fost cu 1,7 ºC mai mare decât normala climatologică (1981-2010). De remarcat că anul 2019 

este pe primul loc în topul celor mai călduroşi ani din perioada 1961-2019. În orașul Dărmănești, 

temperatura medie anuală a fost estimată conform datelor meteorologice înregistrate la stația 

meteorologică cea mai apropiată Târgu Ocna. Analiza evoluției temperaturii medii anuale, arată 

că în anul 2015, în orașul Dărmănești s-a înregistrat cea mai mare temperatură din toată 

perioada analizată (2011-2019) de 11,3ºC, iar în anul 2019 s-a înregistrat o temperatură de 

11,2ºC,  în creștere față de anii anteriori.  

Vântul predominant este cel din Vest. Direcţia vânturilor variază de obicei şi după anotimpuri, 

asfel: iarna bat vânturile de N-V şi N; primăvara și vara bat vânturile de SE şi S, iar toamna cele 

din S-V şi N-V. Apariţia norilor cumuliformi este legată de circulaţia brizelor. 

Cantitățile de precipitații sunt destul de reduse, 630-1000 mm/an, cu valori mai ridicate în 

lunile de vară (iunie – iulie) şi valori mai scăzute în lunile de iarnă - începutul primăverii (ianuarie 

– februarie – martie). Cea mai mare de cantitate de precipitații în perioada analizată s-a 

înregistrat în anul 2016, urmată de o scădere a cantității și ulterior de creștere în anul 2019.  

                                                             
3 Studiu privind inundațiile, schemă directoare și plan de investiții pentru râul Trotuș, Administrația Națională Apele 
Române, 2009 
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Tabel 1 Evoluția principalilor indicatori meteorologici 

Nr. 
crt. 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Temperatura medie anuală 
(0C) 

10.4 10.3 10.2 11.3 10.9 10.6 10.6 11.2 

2. Cantitatea totală de 
precipitații  atmosferice (l/m2) 

587.1 633.2 755.6 542.6 846.5 579.2 645.8 702.2 

3. Presiunea atmosferică medie 
(mb) 

987.6 987.1 988.2 989.7 988.1 988.3 988.3 987.6 

4. Umezeala relativă medie (%) 70 75 78 71 73 73 75 74 

5. Viteza medie a vântului (m/s) 2.3 2.2 2.1 - - - - - 

6. Grosimea medie a stratului de 
zăpadă în lunile de iarnă (cm) 

15 3.0 6.3 1.0 0.3 3.3 4.0 3.7 

7. Durata de strălucire a soarelui 
(ore) 

2510.
1 

2234.
3 

2086.7 2256 2038.
4 

2165.
4 

2003.4 2149 

Sursa: Centrul Meteorologic Regional Moldova, 27.10.20204 

Analiza principalilor indicatori meteorologici înregistrați la cea mai apropiată stație 

meteorologică, indică următoarele concluzii: grosimea medie a stratului de zăpadă a scăzut în 

anul 2019 la 3,7 cm, față de 4 cm cât era în anul 2018; durata de strălucire a soarelui a crescut 

de la 2003,4 ore, cât era în anul 2018, la 2149 ore în anul 2019, ceea ce  înseamnă un potențial 

ridicat pentru producerea de energie verde. Umezeala relativă a aerului a scăzut în anul 2019, 

comparativ cu anul 2018, iar cantitatea de precipitații a crescut în anul 2019 la 702,2 l/mp, 

comparativ cu anul anterior. Presiunea atmosferică medie a aerului s-a menținut constantă în 

ultimii 8 ani, cu mici variațiuni. 

1.6. Relief 
Orașul Dărmănești se caracterizează printr-un relief dispus în amfitreatru coborând 

în trepte dinspre rama montană înconjurătoare către albiile râului Trotuș și a pârâului Uz. 

După treapta montană formată din culmile Nemirei, Farcului, Ciucului și Lapoșului 

urmează, platformele mijlocie și inferioară create prin eroziune. Platforma mijlocie este 

reprezentată de plaiul Rugetului, Focul lui Ivan – 745 m,  Dealul Mare – 750m, Obcina 

Sălătrucului – 775m altitudine. Platforma inferioară este reprezentată de Dealul Măguricei -

526m, Deluceanu – 525m, Caraboaia – 561m, Lapoșului și Berzuntului. Ambele platforme fac 

trecerea de la formațiunile muntoase care înconjoară Bazinul Dărmăneștilor la cele trei terase 

create de-a lungul Trotușului și Uzului. Ultimele trei terase create de Uz și Trotuș sunt terasa 

superioară, cu înălțimea între 80 şi 110 m altitudine deasupra albiei Trotușului, reprezentată de 

Dealul Runcului, Ciungi, Măguricea, Caraboaia și Dealul Mare. Terasele mijlocii, între 50-80 m 

altitudine deasupra Trotuşului, sunt reprezentate de Lapoș, Măguricea, Caraboaia și Osoiul. 

Terasele inferioare, care se găsesc între 5-20 m altitudine și cele reprezentate de lunci la 5-6 m 

față de talvegul Trotușului și Uzului sunt cele mai favorabile așezărilor omenești. 

1.7. Flora și fauna 
Vegetaţia naturală este specifică atât zonei muntoase, cât şi celei deluroase cu păduri de 

conifere şi foioase. Vegetatia luncilor Trotuşului şi Uzului, aflată la până la 4-5 m altitudine faţă 

de talvegul apelor curgătoare, este compusă din arini, sălcii și pășuni cu ierburi diferite care se 

mențin verzi din aprilie până în  noiembrie, chiar și în lunile secetoase și se reface foarte repede 

după inundații. Următorul etaj de vegetaţie este vegetația agricolă, situată pe terasele până la 

                                                             
4 înregistrați la stația meteorologică Tg.Ocna, cea mai apropiată de zona localității Dărmănești 
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20 m față  de nivelul Trotuşului. Etajul următor este ocupat de fâneţe naturale și pășuni 

intercalate cu livezi, cu tufișuri de alun, arini  și copaci răzleți de carpeni, stejar, mesteacăn. 

Următorul etaj este ocupat de păduri care se întind pe 82,0% din suprafața totală a teritoriului 

administrativ al orașului Dărmănești. In etajul inferior al pădurilor, care ocupă terenurile de peste 

650 m altitudine faţă de nivelul mării, predomină stejarul, gorunul, carpenul, mesteacănul și 

fagul. Pe etajul imediat superior predomină fagul și bradul, continuând pe etajul următor 

bradul  și între 900 m și 1300 m altitudine domină molidul, iar pe crestele munților domină 

pășunile5. Diversitatea faunei din bazinul Uzului este determinată de relief, de condiţiile 

climatice, particularitățile solului și de învelișul vegetal.  

Dintre mamifere, prezente în zonă amintim: ursul brun - Ursus arctos, pisica sălbatică – Felis 

silvestris, râs - Lynx lynx, lup - Canis lupus, iar dintre rozătoare: veveriţa - Sciurus vulgaris şi 

Clethrionomys glareolus. Păsările cele mai frecvente trăiesc în jurul lacurilor şi sunt reprezentate 

prin: şorecarul comun - Buteo buteo, corbul - Corvus corax, huhurezul mic - Strix aluco, bufniţa 

- Bubo bubo, piţigoiul de brădet - Parus ater, piţigoiul de munte - P. montanus, forfecuţa - Loxia 

curvirostra, ciocănitoarea neagră - Dryocopus martius, gaiţa de munte - Nucifraga 

caryocatactes, auşel sprâncenat - Regulus ignicapillus, codobatura albă - Motacilla alba, 

codobatura de munte - M.cinerea, mierla de apă - Cinclus cinclus, fluierarul de munte - Actitis 

hypoleucos. 

Reptilele şi batracienii sunt reprezentaţi de şopârla de munte - Lacerta vivipara, vipera comună 

- Vipera berus, tritonul de munte - Triturus alpestris, tritonul carpatic – Triturus montandoni, 

broasca roşie de munte - Rana temporaria şi buhaiul de baltă cu burta galbenă -Bombina 

variegata. Dintre nevertebrate se întâlnesc: gândacul mare de scoarță al molidului - Ips 

typographus, Blastophagus piniperda, Blastophagus minor, Lymantria monacha, viespea mare 

- Sirex gigas, Carabus auronitens. Gasteropodele cele mai importante sunt reprezentate prin 

Ena obscura, Zenobiella vicina, Retinella nitidulla, Campylaea faustina şi Claustia dubia. Melci 

mai frecvenţi sunt Vitrea diaphona, Retinella pura, Oxychilus glaber - pe frunzare şi în poieni 

Pupilla muscorum, Helix lutescens şi Succinea oblonga. 

Peştii din lacuri sunt reprezentaţi de păstrăv - Salmo trutta fario, clean - Leuciscus cephalus, 

zglăvoacă - Cottus gobio şi boiştean - Phoxinus phoxinus6. Pe Uz, mai valoros este păstrăvul, 

iar pe Trotuș, cleanul, mreana și scobarii. Lacul Poiana Uzului a fost populat cu păstrăvi. 

 

1.8. Populația 
Evoluția numerică a populației din orașul Dărmănești în perioada 2012-2020 indică o tendință 

constantă de scădere a numărului de locuitori. Astfel, la 1 iulie 2020 orașul Dărmănești avea o 

populație de 14.577 locuitori, în scădere cu 0,39% față de anul anterior și cu 1,35% față de anul 

2012. Procentual, populația orașului reprezenta 1,98% din totalul populației județului Bacău 

(735.576 persoane), 0,37% din populația regiunii Nord-Est (3.977.469 persoane) și 0,06% din 

populația totală a României (22.142.153persoane). 

Analizând variațiile numerice ale populației în ultimii 9 ani se constată că vârful de populație a 

fost atins în anul 2015 (14.818 persoane), urmat de o scădere anuală, atingându-se punctul 

minim în anul 2020 (14.577 persoane).  

 

                                                             
5 https://orasuldarmanesti.ro/orasul-darmanesti/cadrul-fizico-geografic/ 
6 Planul de management al Rezervației naturale lacul Bălătău, www.mmmediu.gov.ro 
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Evoluția numerică a populației orașului Dărmănești 
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 20.03.2021 

Tendințele de scădere a populației de la nivelul orașului Dărmănești sunt în acord cu proiecțiile 

demografice realizate la nivel mondial și național, conform cărora, în varianta constantă, 

România ar urma să ajungă în anul 2060, la 11,0 milioane locuitori, iar populația județului Bacău 

la 531.388 persoane în 2013 și la 434.510 persoane în 20607. Îmbătrânirea populaţiei este un 

rezultat important al progresului social obţinut în diferite domenii: medicină, calitatea vieţii, 

reducerii mortalităţii în special la persoanele vârstnice, creşterea duratei medii a vieţii. În acelaşi 

timp, modificarea structurii populaţiei este determinată de scăderea semnificativă a natalităţii, 

astfel că se impun politici și măsuri care să crească numărul de locuitori. 

Conform prognozelor fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei, caracterizat prin 

reducerea numărului şi ponderii tinerilor în cadrul populaţiei rezidente totale, simultan cu 

creşterea numărului şi ponderii persoanelor vârstnice, se va accentua în timp. 

  

Variația anuală a populației în orașul Dărmănești 
Anul/Diferențe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr persoane 14.777 14.794 14.774 14.818 14.786 14.768 14.697 14.632 14.577 

Diferențe 2013 vs 2012 +17 persoane / 
+0,12% 

       

Diferențe 2015 vs 2014  +44 persoane/ 
0,30% 

     

Diferențe 2017 vs 2016   -18 persoane/ -
0,12% 

   

Diferențe 2019 vs 2018    -65 persoane/ 
 -0,44% 

 

Diferențe 2020 vs 2019     -55 
persoane/ 
-0,38% 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online, 20.10.2020 

                                                             
7 Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul anului 2060, Institutul Național de Statistică, 2017 
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Luând în calcul suprafața administrativă a orașului, densitatea populației este de 53,69 

persoane/km2, iar raportându-ne la suprafața intravilană a orașului, rezultă o densitate de 

1255,55 persoane/ km2.  

Analizând distribuția spațială a populației, se observă o densitate ridicată a populației în zona 

centrală și estică a orașului, respectiv zonele Dărmănești, Sălătruc, Lapoș Plopu, zone cu 

accesibilitate rutieră și feroviară, dar și cu facilități socio-economice. Cea mai mare suprafaţă 

22.128,81 ha (81,37%) din toată suprafața administrativă a orașului (27.196,08 ha) este ocupată 

cu păduri. 

Structura populației pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2020, indică faptul că populaţia cu 
vârsta cuprinsă între 15 şi 59 de ani reprezintă segmentul majoritar în orașul Dărmănești, 
procentual atingând 61,64% din total. Procentul tinerilor, cei cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani, 
este de 18,26%, iar procentul vârstnicilor, cei peste 60 de ani, este de 20% .  

În analiza modului în care a evoluat structura populației pe grupe de vârste, cea mai accentuată 
scădere se observă în cadrul grupelor de vârstă cuprinse între 35-29 ani (s-a redus cu 75 
persoane comparativ cu anul 2018), între 0-4 ani (-72 persoane), între 60-64 ani (-49 persoane), 
între 20-24 ani (-38 persoane).  Cele mai mari creșteri ale populației în anul 2019, comparativ 
cu anul 2018, s-au realizat în cadrul grupelor de vârstă cuprinse între 50-54 ani (+88 persoane), 
între 30-34 ani (+45 persoane), între 15-19 ani (+28 persoane).  

Analizând structura populației din punctul de vedere al distribuției pe sexe, în anul 2020, se 
observă că ponderea populației de sex masculin este de 50,44%, iar cea a femeilor de 49,56%. 
Pondere mai mare a persoanelor de sex feminin se observă în grupele de vârstă 50-84 ani și 
peste 85 ani, fapt care denotă o speranță mai mare de viață pentru femei.  

Analiza piramidei vârstelor la nivelul anului 2020, arată că aceasta este de tipul “clopot”, 
specifică populației cu tendință demografică staționară, când apare un echilibru relativ între 
grupele de vârstă. Acest tip de piramidă evidențiază existența unei populații cu o pondere mai 
redusă de tineri, în cazul orașului Dărmănești procentul este de 18.26%, și o pondere mai 
ridicată de adulți și bătrâni (20% populația vârstnică). Aceste tendințe anunță prezența unui nivel 
scăzut al natalității și mortalității și accentuarea fenomenului de maturitate și îmbătrânire a 
populației, însă având în vedere că fertilitatea este relativ ridicată, se poate asigura un oarecare 
ritm de creștere a populației.  

 

Structura populației pe grupe de vârste și sexe în orașul Dărmănești, 2020 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Femei Bărbați
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Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 

Indicele de dependență demografică a populației dependente (cu vârsta cuprinsă între 0-14 

ani și în vârstă de 65 ani și peste) asupra populației în vârstă de muncă, analizat la nivelul anului 
2020, indică existența a 3,04 persoane active pentru fiecare persoană inactivă (tineri sau 
vârstnici).  

Indicele de dependență a persoanelor vârstnice, calculat ca raport între persoanele de 65 
ani și peste și populația în vârstă de muncă, cu vârsta cuprinsă între 15 – 64 ani, indică faptul 
că în anul 2020, în orașul Dărmănești, acesta era de 21,82%.   

Indicele de îmbătrânire demografică a populației reprezentat de numărul persoanelor 
vârstnice (de 65 ani şi peste) care revine la 100 de persoane tinere, cu vârsta cuprinsă între 0 - 
14 ani, confirmă tendința de îmbătrânire a populației. Procentual indicele este a crescut în 
perioada analizată de la 70,12% în 2014 la 80,17% în anul 2020.  

 

Indicele de dependență demografică/Indicele de îmbătrânire demografică/ 
 Indicele de dependență persoane vârstnice în orașul Dărmănești, 2019 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo-online 
 

Orașul Dărmănești este locuit de o comunitate multietnică, diversitatea reprezentând atât un atu 
competitiv, cât și o provocare în ceea ce privește asigurarea echității sociale. Un oraș armonios 
dezvoltat trebuie să faciliteze participarea tuturor cetățenilor la viața publică, să creeze 
oportunități de dezvoltare pentru aceștia și să elimine riscul segregării sociale. 

Structura etnică și confesională a populației din orașul Dărmănești era, conform 
recensământului din anul 2011, formată din următoarele comunități locale: romi (941 persoane), 
maghiari (10 persoane), germani (3 persoane), italieni (3 persoane). Din punct de vedere 
confesional, 77% din populație era de religie ortodoxă, 10% erau romano-catolici, 7% de religie 
penticostală8.  

Din perspectiva ultimei forme de învățământ absolvite, cea mai mare parte a populației avea un 
nivel de educație mediu (68,09% din totalul populației de 10 ani și peste). Un procent de 19,97% 
din total populație avea studii primare, 5,54% aveau studii superioare, 4,20% din populație era 
fără școală absolvită, iar 2,18% au absolvit instituții postliceale și de maiștri.  

 

                                                             
8 Recensământul Populației și al Locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
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1.9.Sănătate și protecție socială 

Unități sanitare 

Din punctul de vedere al unităților sanitare în orasul Dărmăneşti functionează 4 cabinete de 

medicină de familie, 2 cabinete stomatologice, 4 farmacii umane, 2 cabinete medicale școlare 

și un dispensar veterinar. In anul 2019 a fost construit și inaugurat Centrul medical din 

Dărmănești în zona Calea Trotușului, care are un medic de familie, un cabinet de analize, 

oftalmolog, ecograf, kinetoterapeut (toti medicii au spațiile închiriate). 

 

 

 

Centrul medical Dărmănești 
Sursa fotografiilor: Primăria Orașului Dărmănești 

În anul 2019 a fost implementat proiectul ”SALVĂM VIEȚI ÎNVINGÂND CANCERUL”, în 

parteneriat cu Spitalul Moinești și  susținut din bugetul local, în cadrul căruia au fost acordate 

vouchere pentru testarea depistării cancerului de sân și a cancerului colorectal. 

Compartimentul Cabinete Medicale Școlare, prin cele 3 cadre medicale, asigură asistență 

medicală pentru copiii care frecventează școlile gimnaziale, liceul, grădinița cu program prelungit 

și grădinița cu program normal din orașul Dărmănești, jud. Bacău. 
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Date statistice privind activitatea medicală desfășurată de către Compartimentul Cabinete 

Medicale Școlare pe parcursul anului 2019: 

 

În vederea îmbunătățirii calității spațiilor din cabinetele medicale ale doctorilor de familie de 
pe raza orașului Dărmănești, Primăria Dărmănești a efectuat investiții în ceea ce privește 
igienizarea și văruirea acestora. Au fost efectuate investiții în următoarele spații ale cabinetelor 
medicilor de familie: 

În anul 2018, din bugetul local a fost reabilitată clădirea în care își desfășoară activitatea 
medicală o parte din medicii de pe raza orașului Dărmănești (clădirea situată în stradă Popasului 
în care funcționează și grădiniță nr 1 aparținând Liceului Tehnologic Dărmănești); 

     

Reabilitare clădire situată în stradă Popasului, Dărmănești 
Sursa fotografiilor: Primăria Orașului Dărmănești 

 

În anul 2019, au fost realizate lucrări de reabilitare a clădirii în care își desfășoară activitatea 

medicală o parte din medicii de pe raza orașului Dărmănești (clădirea situată în stradă 

Dumbravei) 

    

Reabilitare clădire situată în stradă Dumbravei, Dărmănești 
Sursa fotografiilor: Primăria Orașului Dărmănești 

Servicii sociale existente la nivel local 

La nivel național, asistența socială este reglementată de Legea nr. 292/2011 și reprezintă 
ansamblul de instituții, programe, măsuri, servicii specializate de protejare a persoanelor, 
grupurilor, comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate, care datorită motivelor de 
natură economică, socială sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi 
proprii un mod decent de viață. 
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Valorile, regulile generale și principiile reglementate de legea asistenței sociale 
conturează sistemul național de asistență socială cu cele două componente, respectiv sistemul 
de beneficii de asistență socială și sistemul de servicii sociale. 

Beneficiile de asistență socială au un impact direct asupra beneficiarilor, acestea 
reprezentând sume acordate lunar persoanelor îndreptățite având ca scop combaterea riscului 
de sărăcie. 

Prestațiile sociale în bani sau natură sunt susținute de măsuri de redistribuție financiară 
și cuprind: alocațiile familiale, ajutoarele sociale și speciale către familii sau persoane, în funcție 
de nevoile și veniturile acestora. Alocațiile familiale se acordă familiilor cu copii și au în vedere, 
în principal, nașterea, educația și întreținerea copiilor. Ajutoarele sociale sunt prestații acordate 
în bani și în natură persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea 
nevoilor minime. Persoanele cu deficiențe fizice, senzoriale, psihice sau mentale beneficiază de 
ajutoare speciale. 

Serviciile sociale sunt definite ca fiind activitatea sau ansamblul de activități realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, 
în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune 
socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

 

Calitatea aerului 

În ultimii ani poluarea mediului înconjurător a atras atenția din cauza problematicii 

deosebite de complexe ridicate de producere unei cantității de poluanți organici și anorganici 

în aer, apă și sol. 

Calitatea aerului este factorul cel mai important în asigurarea dezvoltării durabile a unui 

oraș. Calitatea aerului atmosferic prezintă una din cele mai importante probleme a sănătăţii 

publice9. 

Poluarea atmosferică se manifestă atunci cand se modifică semnificativ concentrația 

unui component sau mai multor din cei existenți în atmosfera curată ai căror prezență 

afectează starea de sănătate a oamenilor și provoacă efecte asupra celorlalți factori de mediu. 

Pentru determinarea substanțelor sau amestecului de substanțe care modifică compoziția și 

proprietățile atmosferice se folosește termenul de emisii.  

Sursele de emisii sunt: 

- surse naturale (activitatea vulcanică); 

- surse antropice – surse mobile; 

                              - surse staționare; 

Poluarea urbană a aerului atmosferic se referă la poluarea care afectează, de regulă, 

populaţia din mediul urban sau din jurul oraşelor10.  

Principali poluații atmosferici conform Agenţiei Europene de Mediu sunt:  

- SO2 - dioxidul de sulf; 

- NOx - oxizii de azot (NO/NO2);  

- CO - monoxidul de carbon;  

- O3 – ozon;  

- COV -  compuși organici volatili; 

-  particule în suspensie (PM10 si PM2,5); 

                                                             
9 Burnett R.T. et all, 2014. An integrated risk function for estimating the global burden of disease attributable to ambient 
fine particulate matter exposure. Environ Health Perspect. 122 (4), 397-403. 
10 Friptuleac Gr., Lupu M., Bernic V, 2017. Estimarea rolului calităţii aerului atmosferic în etiologia bolilor cardiovasculare. 
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău. 1(53), 71-76 
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 - parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiunea, temperatura, radiația solară, 

umiditatea relativă și precipitațiile). 

Principala sursă staționară de poluare atmosferică în zona era Rafinăria Dărmănești (Rafinăria 

și-a sistat activitatea de producție la finalul anului 2003).  

Datorită localizării depresionare a orașului, care favorizează inversiunile termice, 

curenții de aer blochează compușii poluanți în apropierea suprafeței terestre, sporind astfel 

concentrația acestora în zonele cu stabilitate a curenților atmosferici. 

In prezent calitatea aerului în zonă este, în general, bună, nefiind surse de poluare ale 

aerului majore în apropiere, iar valorile indicatorilor specifici încadrându-se în limite normale. 

Calitatea aerului în Orașul Dărmănești față de alte orașe din Județul Bacău este dată și de 

zona montană dominată de Munții Nemirei și Ciucului.   

Cantitățile de substanțe poluante eliberate în atmosferă este influențată și de către 

autovehicule și echipamente care depind de tehnologia de fabricație a motorului, puterea, 

consumul de combustibil pe unitatea de putere, capacitatea motorului, dotarea cu dispozitive 

de reducere a poluării și de vârsta motorului/echipamentului. În motoarele termice se arde un 

amestesc de hidrocarburi, care se transformă în CO2 și H2O, care degajă o anumită cantitate 

de căldură care este transformată în lucru mecanic.  

În prezent, una dintre sursele majore de poluare a aerului la nivelul Orașului Dărmănești 

este reprezentată de traficul auto, responsabil de emisiile de noxe. 

Din acest punct de vedere se propune realizarea unei centuri de ocolire a localității, făcând 

legătura între str. Energiei (după intersecția pe partea dreaptă cu str. Crangului) și drumul 

național DN 12A (imediat înainte de podul rutier peste pârâul Uzul), ducând astfel la reducerea 

traficului greu ce emite cantități însemnate de emisii mobile poluante care trec prin localitate. 

Asigurarea evaluării calităţii aerului și monitorizarea indicatorilor de calitate este reglementată 

prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care prevede realizarea evaluării 

calității aerului prin măsurări în puncte fixe sau, după caz, prin modelarea matematică a 

dispersiei poluanților emiși în atmosferă11. 

 

Calitatea apei și solului 

“Poluarea apelor, reprezintă modificarea compoziției normale a acesteia peste o limită 

admisibilă care duce la alterarea proprietăților organoleptice, fizico-chimice, biologice, 

bacteriologice, radioactive și o face improprie pentru consum„12. 

Dezvoltarea socio-economică marcată de industralizarea rapidă și urbanizarea ineficient 

planificată au condus la acumularea de metale grele și poluanți organici în apă, aer și sol.  

Poluarea solurilor poate influența și calitatea apelor. Una dintre modalități este reprezentată de 

colectarea gravitațională a apei pluviale din zonele contaminate, de cursurile pârâurilor şi 

râurilor. Astfel, pot fi ameninţate sursele de apă potabilă pentru populaţie. O altă modalitate de 

poluare a solului şi a apelor o reprezintă depunerile de praf cu conţinut ridicat de metale grele 

şi alţi poluanţi. Tinând cont de faptul că solul este o resursă naturală, condiţionat regenerabilă, 

el este utilizat de om în diferite domenii ale economiei, constituind principalul mijloc de producţie 

în agricultură. Activităţile din sectorul agricol au impact major asupra mediului înconjurător 

asupra solului, prin sărăturarea şi deşertificarea pământurilor din zonele irigate şi compactizarea 

                                                             
11 https://www.calitateaer.ro/public/assessment-page/assessment-page/?locale=ro Accesat 19:09/26.11.2020 
12 Măicăneanu A, Beldean H, Stanca M, 2008. Zeoliții naturali: caracterizare și aplicații în protecția mediului, Editura Presa 
Universitara Clujean, 123-228, Cluj-Napoca 
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solului datorită folosirii maşinilor agricole grele şi poluării prin utilizarea excesivă a pesticidelor 

şi îngrăşămintelor chimice.  

Principala sursă de apă potabilă în Orașul Dărmănești o reprezintă Barajul Poiana Uzului 

construit între anii 1965 – 1973, fiind primul realizat din contraforți și al doilea din Europa de 

acest tip. Are înălțimea de 84 de m, lungimea de 507 m iar lacul are o lungime de 3,75 km, o 

suprafață de 334 hectare și un volum de 98 milioane metri cubi. Acest lac alimentează cu apă 

mai multe oraşe (Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna, Moineşti, Oneşti, Bacău) şi mai multe 

comune din judeţul Bacău.  

Astfel sursa de apă potabilă nu este ameninţată deoarece lacul de acumulare antropic 

este aflat pe cursul inferior al râului Uz, în amonte față de orașul Dărmănești. 

 

1.10. GOSPODARIREA DESEURILOR 
 Deșeurile municipale constituie totalitatea deșeurilor generate în mediul urban și rural din 

gospodării, instituții, unități comerciale (deșeuri menajere și asimilabile), deșeuri stradale 

colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, precum și deșeuri din construcții și 

demolări colectate de operatorii de salubrizare. 

Sistemul actual de gestionare a deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, 

transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații. 

În vederea colectării deșeurilor, orașul Dărmănești s-a asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și are încheiat un contract cu S.C. Romprest Service 

S.A., contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport 

deșeuri municipale, care efectuează colectarea selectivă și transportul către Stația de transfer 

Onești, administrată de ECO SUD SA. La nivelul județului Bacău s-a implementat proiectul „ 

Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, finanțat prin Program 

Operațional Sectorial Mediu, prin intermediul căruia orașul Dărmănești a beneficiat de 

îmbunătățirea calității serviciului public de salubrizare.  

Implementarea colectării selective a deșeurilor reciclabile prin amenajarea platformelor 

speciale: 52 seturi dotate cu 3 eurocontainere pentru deșeuri: Verde –sticlă; Galben – plastic; 

Albastru – hârtie + carton. Fiecare gospodărie este dotată cu europubele pentru deșeuri 

menajere. 

Selectarea se face conform graficului de salubrizare întocmit de comun acord de către 

U.A.T. Dărmănești și S.C. Romprest Service S.A.                                          

Informarea cetățenilor privind sistemul de gestionare a deșeurilor se face prin: afișe de 

informare, anunțuri și postări pe site-ul primăriei, înștiințări din „poartă în poartă”; sistem de 

monitorizare video la punctele de colectare. 

Se efectuează campanii de colectare a deșeurilor biodegradabile, deșeuri voluminoase, 

deșeuri de echipamente electrice, electronice (DEEE) și deșeuri periculoase din deșeuri 

menajere. 

Toate depozitele de deșeuri neconforme de pe teritoriul județului au fost închise și 

ecologizate. Depozitul de deșeuri neconform din localitate este închis și ecologizat prin 

implementarea proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul 

Bacău”, finanțat prin Program Operațional Sectorial Mediu. 

La sfârşitul anului 2019, exista un operator autorizat pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje - 

SC GOOD LUCK INDUSTRY CO.LTD SRL Dărmăneşti. 

Pachetul de măsuri privind economia circulară, adoptat de către Comisia Europeană în 

anul 2015, include un plan de acțiuni prevăzute pentru viitor, precum și patru propuneri de 

initiațive legislative pe deșeuri cuprinzând ținte pentru depozitare, reutilizare și reciclare care 
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trebuie atinse până în anul 2030 și vizează tranziția către economia circulară, stimulând 

competitivitatea globală, promovând creșterea economică sustenabilă cu emisii scăzute de CO² 

și crearea de noi locuri de muncă.  

Planul conține 54 de măsuri care să permită închiderea cercului în ciclul de viață al 

produselor: de la producție, consum, la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime 

secundare. In același timp, sunt prezentate cinci sectoare prioritare în care trebuie accelerat 

procesul de tranziție, de-a lungul întregului lanț valoric: materialele plastice, deșeurile 

alimentare, materiile prime critice, construcțiile și demolările, biomasa și biomateria. 

Un accent deosebit se pune pe reciclarea deșeurilor din materiale plastice, sens în care 

Strategia Europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară are ca ținte: 

 - Până în 2030, toate ambajale din materiale plastice introduse pe piața UE fie vor fi reutilizabile, 

fie pot fi reciclabile; 

-  Până în 2030, peste 50% din deșeurile de plastic generate vor fi reciclate, asigurând nivele 

foarte ridicate pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic; 

- Până în 2030, capacitatea de sortare și reciclare este de 4 ori mai mare față de 2015. 

În județul Bacău, conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, există un grad 

redus de colectare selectivă a deșeurilor și de reutilizare a acestora.  

 

CAPITOLUL 2. RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI 

2.1. SERVICIUL ECONOMIC 
 

Principalele activităţi desfăşurate  pe parcursul anului 2020 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 33/02.04.2020  si 

este format din : 

- VENITURI           26.801   mii lei 

- CHELTUIELI       25.605  mii lei 

- EXCEDENT          1.196    mii lei  

Au fost facute  9 rectificari de buget astfel : 

1. HCL   37/30.03.2020  ; 

2. HCL   46/30.04.2020  ; 

3. HCL   57/26.06.2020  ; 

4. HCL   70/04.08.2020  ; 

5. HCL   84/30.10.2020  ; 

6. HCL   99/28.11.2020  ; 

7. HCL 109/23.12.2020  ; 

 

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;  
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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 : 

BUGET LOCAL         mii lei 

DENUMIRE INDICATOR 
PROGRAM 

2020 
REALIZAT 

2020 
% 

TOTAL VENITURI (1+2+3) 30759,83 26801,26 87,13 

Venituri proprii 9848,2 9562,75 97,10 

Imp.venit transf.propr.imobil 5,3 3,9 73,58 

Cote si sume defalcate din impozitul 
pe venit 

4097 3932 95,97 

Cote defalcate din imp. pe 
venit 

2551 2409 94,43 

Sume alocate din cotele 
 defalcate 

1546 1523 98,51 

Imp.si taxe pe proprietate 2699 2694,45 99,83 

impozit pe cladiri 821 909,74 110,81 

PF 313 353,86 113,05 

PJ 508 555,88 109,43 

impozit teren 1777,9 1675,17 94,22 

PF 418,7 448,95 107,22 

PJ 1008,4 1018,45 101,00 

impozit teren extravilan 350,8 207,77 59,23 

taxe judiciare de timbru 51,6 63,55 123,16 

alte impozite si taxe pe proprietate 48,5 45,98 94,80 

Taxe pe utilizare bunuri 704,6 727,56 103,26 

impozit pe mijloace de transport 586,6 629,98 107,40 

PF 431,2 482,27 111,84 

PJ 155,4 147,72 95,06 

taxe si tarife pt. eliberare de licente 
si autorizatii 

118 97,58 82,69 

Alte impozite si taxe 54,6 49,93 91,45 

Venituri din concesiuni 430 344,35 80,08 

Donatii si sponsorizari 0 0 0,00 

Venituri din prestari servicii 236,7 240,18 101,47 

sume pentru asistenti medicali 190,3 202,64 106,48 

venituri prestari servicii ( gunoi 
ramasita) 

46,4 36,14 77,89 
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Taxe extrajudiciare de timbru 28 20,86 74,50 

Venituri din amenzi 350 309,72 88,49 

Alte venituri 9 3,95 43,89 

Taxe speciale - GUNOI 1000 1091,28 109,13 

Venituri din valoridicarea altor 
bunuri 

0,00 0,00 0,00 

SUBVENTII 4524,31 3273,31 72,35 

Incalzire cu lemne 25 10,79 43,16 

Subventii primite de la alte 
administratii PNDL 

3534,86 2804,59 79,34 

Sume primite de la bugetul de stat  
pentru finantarea unor programe  
de interes national 

596,3 216,64 36,33 

Subventii de la bugetul de stat pt. 
Decontarea ch.pentru carantina 

210,9 210,9 100,00 

Sume defalcate din TVA pentru pt. 
finantarea cheltuielilor 

2757 2694,63 97,74 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea  
bugetelor 

9859 9859 100,00 

Fonduri europene, din care:       

Sume primite de la UE 3747,2 1392,27 37,15 

 

              
 

ACTIVITATI 
AUTOFINANTATE      - venituri   

Denumire indicator Buget Incasat % 

  2020.00 31.12.2020   

TOTAL VENITURI (1+2+3) 914.99 905.40 98.95 

VENITURI DIN UTILIZAREA 
PASUNILOR 374.70 446.89 119.26 

VENITURI INVATAMANT 116.40 38.05 33.37 

VENITURI DIN PRESTARI 
SERVICII 296.00 354.27 119.68 

VENITURI DIN AMENZI 0 4.64 100.00 

VENITURI FINANCIARE 67.00 33.50 50.00 

SUME PRIMITE DE LA UE 60.89 28.05 41.57 
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CONTUL DE EXECUŢIE  CHELTUIELI    BUGET  LOCAL : 

Denumirea indicatorilor Cod Buget Plati   

  indicator anual efectuate 
% din 
plati 

TOTAL CHELTUIELI TOTAL 34119,83 25605,27 100,00 

Autoritati publice si actiuni externe 51,02 3188,20 2833,33 11,07 

Alte servicii publice generale 54,02 797,07 679,42 2,65 

Servicii publice comunitare de evidenta 
a persoanelor 

54.02.10 220,20 199,11 0,78 

Alte servicii publice generale 54.02.50 576,87 480,31 1,88 

Transferuri cu caracter general intre 
diferite nivele ale administratiei 

56,02 550,00 522,84 2,04 

Politie locala 61.02.03 516,30 504,59 1,97 

Invatamant 65,02 2783,40 2568,84 10,03 

Invatamant prescolar si primar 65.02.03 1849,94 1699,51 6,64 

Invatamant prescolar 65.02.03.01 180,61 180,11 0,70 

Invatamant primar 65.02.03.02 1668,78 1519,40 5,93 

Invatamant secundar 65.02.04 839,01 824,73 3,22 

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 554,31 543,69 2,12 

Invatamant secundar superior 65.02.04.02 284,70 281,04 1,10 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 95,00 44,60 0,17 

Sanatate 66,02 607,45 468,26 1,83 

Cultura, recreere si religie 67,02 1933,80 1660,46 6,48 

Servicii culturale 67.02.03 699,80 634,81 2,48 

Parcuri , zone verzi 67,02,05 1234,00 1025,47 36,19 

Asigurari si asistenta sociala 68,02 3947,16 2581,41 10,08 

Asistenta sociala in caz de boli si 
invaliditati 

68.02.05 2492,56 2362,03 9,22 

Ajutor social 68.02.15 160,00 118,80 0,46 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 

70,02 4456,35 2615,57 10,21 

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 1502,90 641,35 2,50 

Alte servicii in domeniile locuintelor, 
serviciilor si dezvoltarii comunale 

70.02.50 2953,45 1974,21 7,71 

Protectia mediului 74,02 1584,60 1480,71 93,44 

Actiuni generale economice, 
comerciale si de munca 

80,02 100,00 82,00 0,32 

Transporturi 84,02 13645,50 9607,83 37,52 
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CONTUL DE EXECUŢIE  CHELTUIELI    BUGET  AUTOFINANTATE  

 

Denumirea indicatorilor Cod Buget  Plati % 
  indicator anual efectuate din  

      total 
      plati 

        

TOTAL CHELTUIELI  1210.73 732.83 100.00 

Invatamant ( GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT 

 
65.10 

 
244.02 

 
132.83        18.25 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 

70.10 708.00 431.89 
58.93 

Agricultura, silvicultura, 
piscicultura si vanatoare 

 
83.10 

 
258.70 

 
168.10 

        
22.94   

 

Totalul SECTIUNII DE DEZVOLTARE  in anul 2020 a fost de 11.823,47 mii lei care reprezinta 

46.18  % din bugetul local centralizat  si 51.33 % din bugetul local fara cap. 65.02 -  

INVATAMANT .  

 

a. PRINCIPALELE OBIECTIVE DE  INVESTITII  REALIZATE IN ANUL 2020  : 

BUGET LOCAL        Mii lei 

 

       
  VALOARE  Realizat REST  DE       

DENUMIRE  OBIECTIV ACTUALIZATA pana la EXECUTAT Buget  

Realizat 

2020 

Total 

realizat 

  TOTALA 31.12.2019   2020     

ACHIZITIE , DEZVOLTARE  

PAGINA WEB www.orasuldarmanesti.ro 9,00 0,00 9,00 9,00 8,60 8,60 

B. LUCRARI IN CONTINUARE           0,00 

ACHIZITIE PROGRAME INFORMATICE 160,00 109,50 50,50 50,50 36,62 146,12 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 

OBIECTI-ULUI  SCOALA LAPOS DIN 

CARTIERUL LAPOS  1357,90 47,00 1310,90 1310,90 1164,88 1211,88 

ACHIZITIE CENTRALA TERMICA SCOLA 

GIMNAZIALA NR. 2 15,00   15,00 15,00 15,00 15,00 
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TOTAL 51,02 54,02 56,02 65,02 66,02 67,02 68,02 70,02 74,02 80,02 84,02
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AMENAJARE SPATIU VERDE TIP SCUAR 1322,00 88,00 1234,00 1234,00 1025,64 1113,64 

INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE VARSTNICE IN ORASUL 
DARMANESTI , JUD. BACAU 3637,00 118,00 3519,00 1294,60 100,58 218,58 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA   
A ORASULUI DARMANESTI 2020-2027 35,00   35,00 35,00 22,98 22,98 

ACHIZITIE GENERATOR PORTABIL DE 

CURENT 8,50   8,50 8,50 8,00 8,00 

EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC 
IN CARTIERUL PAGUBENI 28,00 3,00 25,00 25,00 10,00 13,00 

PLAN URBANISTIC GENERAL 203,00 86,00 117,00 117,00 75,75 161,75 

STUDII SI PROIECTE 520,00   520,00 520,00 432,13 432,13 

Cresterea eficientei energetice a 
blocurilor de locuinte in orasul 
Darmanesti 2258,00 1661,00 597,00 497,00 441,37 2102,37 

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de 
apasi apa uzata in judetul Bacau  - statie de 

epurare 1138,50 1098,50 40,00 40,00 23,82 1122,32 

ACHIZITIE STATII DE AUTOBUZ 80,00 0,00 80,00 80,00 38,46 38,46 

LUCARI DE INTRETINERE SI REPARATII 
STRADA ENERGIEI I :  1170,00   1170,00 1170,00 1082,00 1082,00 

LUCARI DE INTRETINERE SI REPARATII 
STRADA ENERGIEI II :  324,00   324,00 324,00 265,80 265,80 

LUCARI DE INTRETINERE SI REPARATII 

STRADA MUNCII  403,00   403,00 403,00 400,50 400,50 

LUCARI DE INTRETINERE SI REPARATII 
STRADA LALELEOR 88,00   88,00 88,00 76,85 76,85 

LUCARI DE INTRETINERE SI REPARATII 
STRADA ZEFIRULUI 55,00   55,00 55,00 40,61 40,61 

LUCARI DE INTRETINERE SI REPARATII 
STRAZILE PETROLISTILOR , GHIOCEILOR  
SI ALUNULUI 1180,00 0,00 1180,00 1180,00 1041,80 1041,80 

LUCRARI DE MODERNIZARE  STRAZILE 
POIANA SI TEIULUI 1906,00 0,00 1906,00 1906,00 1881,13 1881,13 

LUCRARI DE MODERNIZARE  STRADA 
MINERILOR 2581,00   2581,00 12,00 12,00 12,00 

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII 

TROTUARE SI RIGOLE STRADA ENERGIEI 723,00   723,00 723,00 644,60 644,60 

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII 
TROTUARE SI RIGOLE STRADA MUNCII 117,00   117,00 117,00 116,60 116,60 

SOSEA OCOLITOARE ORAS DARMANESTI 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

ACHIZIE TEREN PENTRU SENS 
GIRATORIU SOSEA OCOLITOARE 20,00   20,00 20,00 19,70 19,70 

REPARATII CAPITALE POD PESTE RAUL 

UZ IN CARTIERUL SALATRUC 115,00 0,00 115,00 115,00 112,84 112,84 

LUCRARI DE REPARATII RIGOLE SI CAI 

DE ACCES STRADA TEIULUI 348,00 0,00 348,00 348,00 337,20 337,20 

LUCARI DE INTRETINERE SI REPARATII 
STRADA NEMIRA I + II 218,00 0,00 218,00 218,00 178,90 178,90 

AMENAJARE PARCARI , TROTUARE  

ZONA RAFINARIEI II 58,50 41,50 17,00 17,00 16,20 57,70 

LUCRARI DE REABILITARE A 
INFRASTRUCTURII PE PARAUL 

DARMANEASCA 1644,00 88,00 1556,00 1036,00 0,00 88,00 

Modernizare drum de interes local  
LaposLivezi 5319,00 1476,00 3843,00 3843,00 2130,50 3606,50 

ACHIZITIE BETONIERA 500 L 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TOTAL GENERAL buget local 27076,40 4816,50 22259,90 16846,50 11796,06 16612,56 
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b. BUGET  AUTOFINANTATE 

 

DENUMIRE OBIECTIV 

BUGET  

2020 

TOTAL 

PLATI 

Achizitie panou informativ 30,00 27,80 

Sistem de supraveghere video 100,00 62,23 

TOTAL  90.03 

 

 La finele anului 2020 s-a inregistrat excedent  astfel : 

 Sursa A – buget local      +1.196,00 mii lei 

 Sursa E -  buget venituri proprii – autofinantate  +   172.56 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 2020 au fost eliberate un numar de 1189 certificate de atestare fiscala din care 939 

pentru persoane fizice si 250 pentru persoane juridice.  

 

Au fost acordate scutiri pentru 328 persoane fizice si 48 persoane juridice din care:  

 

A. PERSOANE FIZICE 

c.  251 persoane cu handicap gradul I si II de invaliditate;  

d.    58 veterani si vaduve de veterani de razboi . 

e.    11 persoane scutite conform Legii 227/2015; 

f.     3 persoane scutite conform OUG 82/2006; 

g.     5 persoane scutite conform OUG 79/2017; 

 

B. PERSOANE JURIDICE 

a. 40 persoane juridice conform Legii 227/2015; 

b. 8 persoane juridice conform Legii 571/2003. 

   

Au fost inregistrate un numar de 2359 procese verbale de  amenda, valoarea debitelor fiind 

de 1.448.656 lei. S-a incasat pana la data de 31.12.2020 suma de 226.211 lei. 

 

La data de 31.12.2019  s-a inregistrat ramasita in suma de 16.806.508,34 lei din care : 

h. 8.326.842,28 lei persoane fizice  

i. 8.479.666,06 lei persoane juridice  
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Au fost inscrise in evidenta  fiscala un numar 829 autovehicule (763 pentru persoane fizice 

si 66 pentru persoane juridice) si  au fost scazute (radiate) 581 autovehicule (503 pentru 

persoane fizice si 78 pentru persoane juridice). 

 

Au fost acordate bonificatii in valoare de 298.761 lei. 

 

 Au fost anulate accesorii aferente obligatiilor fiscale restante in valoare de 42.548,97 lei 

pentru persoane fizice si 46.039,17 lei pentru persoane juridice, conform O.G. nr. 69/2020  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri fiscale si HCL nr.68/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 

 

In evidenta fiscala figureaza 9.694  roluri din care: 8449 roluri persoane fizice si 493  

              roluri persoane juridice. 

 

Au fost intocmite un numar de 9 documentatii de specialitate in vederea promovarii  

de Hotarari de Consiliu Local : HCL 6/2020 – stabilire taxa salubritate pf, HCL7/2020 – 

stabilire taxa salubritate PJ, HCL 28/2020 – aprobarea plafonului pentru publicarea listei 

debitorilor pj,  HCL 68/2020 – acordare facilitati fiscale, 133/27.11.2020 – inregistrarea UAT 

Darmanesti in SNEP, HCL 145,146,147 – majorarea cu 500% a impozitelor pe cladirile si 

terenurile neingrijite, HCL 140/2020 – stabilirea nivelului impozitelor si taxelor pentru anul 2021. 

Au fost incheiate 54 contracte din care : 

a.   1 contracte cu cabinete medicale ; 

b.   4 contracte pentru locuinte ANL ; 

c.   7 contracte pentru pasuni si pajisti cosit ; 

d.   31 contracte pentru concesiuni ; 

e.   7 contracte chirii spatii comerciale ; 

f.   2 contracte inchiriere teren ; 

g.   1 contracte inchiriere loc de parcare  

h.    1 contract de comodat.  

 

 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 56  titluri executorii si somatii in valoare de 55.048,27 lei si a fost incasata 

suma de 16.807,60 lei din care : 

i. 15.885,60 lei de la persoane fizice ; 
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j. 922 lei de la persoane juridice ; 

In anul 2020 activitatea de executare silita a fost suspendata conform ordonantelor de urgenta 

emise de Guvernul Romaniei.  

 

2.2. 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. 

- Compartiment Investitii, receptii lucrari si derulari contracte, fond locativ si IT, 3 persoane. 

- Compartiment Cadastru si topometrie, 1 persoana. 

- Compartiment Achizitii publice, 2 persoane. 

   In anul de referinta 2020, activitatea serviciului, in cadrul Primariei Orasului Darmanesti  

s-a desfasurat în marea majoritate a timpului cu 3 posturi ocupate din cele 8 aprobate prin statul 

de funcții. 

In cadrul anului de referinta 2020, activitatea Serviciului Urbanism, amenajarea 

teritoriului, investiții – arhitect șef , a fost direct influentata de restrictiile impuse de starea de 

urgenta si de alerta, constituita la nivel national si local – din cauza pandemiei de COVID 19, in 

sensul reducerii activitatii investitorilor ce au solicitat documente specifice serviciului SUATIAS. 

 

 URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

In cadrul compartimentului mai sus mentionat, s-au desfasurat activitati reglementate in 

special de 2 legi specifice, respectiv Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii 

si Legea 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului. 

Din evidentele consemnate  in registrele de specialitate, in anul 2020  au fost emise un nr. 

total de  78 Cerificate de urbanism si 31 Autorizatii de construire/desfiintare,  

       Structura scopului pentru care au fost emise actele de autoritate mai sus mentionate, se 

prezinta astfel: 

 - 37 Certificate de Urbanism pentru construire/reabilitare/extindere/modernizare, etc. si 41  

Cerificate de Urbanism pentru alte scopuri (operatiuni notariale, bransamente, 

desfiintari/demolari, infrastructura, etc). 

 - 16 Autorizatii de Construire  pentru construire/reabilitare/extindere/modernizare, etc. si 15 

Autorizatii de Construire  in alte scopuri (bransamente, desfiintari/demolari, infrastructura, etc). 

        Suma colectata din achitarea taxelor aferente C.U. si A.C., regularizari si alte taxe specifice 

de urbanism, pentru anul 2020 a fost de 76219,94 lei (conform evidente compartiment ITL). 

Mentionam ca nr. cererilor pentru obtinerea actelor de autoritate locala, respectiv CU si AC au 

fost in usoara crestere fata de anul precedent, constatandu-se cresterea interesului 

beneficiarilor  /investitorilor de a respecta prevederile legale in domeniu. 

          La nivelul serviciului / compartimentului mai sus mentionat, s-a urmarit eliberarea celor 

doua tipuri de documernte, respectiv CU si AC, in termene de sub 5 zile calendaristice, fata de 

30 zile calendaristice-limita max. prevazuta de lege, in sprijinul cetatenilor orasului - de 

urgentare a obtinerii actelor de autorizare. 

          In stransa corelare cu specificul activitatii de urbanism si in conformitate cu prevederile 

legale privind receptia si intabularea imobilelor constructii, au fost eliberate si urmatoarele tipuri 

de documente: 
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- 11 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. 

- 26 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. 

- 16 Cerificate de edificare a constructiilor, in vederea intabularii acestora. 

- 12 Certificate de nomenclatura stradala 

- 23 Autorizatii bransamente electrice, model ITL 66 

- 9 Adeverinte de autodemolare, emise in vederea igienizarii fondului construit, aflat in stari 

de degradare avansata si care prezinta pericol public. 

- 12 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 

(miercurea), rezervata in special controlului in teritoriu si vizita in teren privind 

reclamatiile/petitiile si alte solicitari ale cetatenilor. Astfel, din cca. 91 cereri inregistrate la nivelul 

UAT, au fost solutionate si rezolvate pozitiv 73 situatii, restul fiind de competenta altor factori- 

instante judecatoresti, etc. 

      Deasemeni, din 15 cazuri transmise spre analiza Serviciului de urbanismprin programul de 

audiente PRIMAR, au fost rezolvate pozitiv  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: 

- Raport de Specialitate pentru atribuire terenuri in folosinta gratuita, inchiriere/concesionare 

terenuri. 

- Note Conceptuale si Teme de Proiectare pentru proiecte faza SF sau DALI. 

- Raport de Specialitate privind modioficarea/completarea domeniului public. 

- Raport de Specialitate privind dezmembrari/alipiri terenuri private UAT Darmanesti, etc. 

- Alte materiale suport pentru HCL/2020. 

O parte importanta a volumului de lucru aferenta Serviciului, in mod deosebit prin Arhitect-

sef, a fost alocata in cursul anului 2020, pentru realizarea unor corespondente/clarificari 

institutionale cu  Ministere centrale, ANCPI, OCPI BACAU, ISC, CJ BACAU, DELGAZ GRID , 

TRANSGAZ, CNADNR/SDN BACAU, ROMSILVA, C.N.I.  S.A. etc. 

. 

INVESTITII, RECEPTII LUCRARI si DERULARI CONTRACTE 

 

           In cadrul acestui segment de activitate, constituit ca parte din compartimentul 

Investiții,Recepții lucrpri și derulare contracte, cum a fost detaliat in introducere, au fost realizate 

actiuni avand drept scop promovarea si urmarirea investitiilor, acestea realizandu-se in baza 

diferitelor  programe de finantare – din bugetul local si altele decat de la bugetul local, precum 

si toate lucrarile rtealizate in regie proprie. 

Mentionam in continuare principalele proiecte de investitii ce au fost verificate de 

Compartiment: 

Urmarirea, controlul si receptionarea lucrarilor de investitii si/sau reparatii: 

 

- In cadrul contractului ACORD CADRU privind ,,LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII  
STRAZI IN ORAS DARMANESTI, JUDETUL BACAU”, au fost realizate urmatoarele lucrari: 
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 Strada ENERGIEI – sector cuprins intre str. Calea Trotusului si strada Mioritei – asternere 
6 cm. covor asfaltic BAPC 16 – Suprafata = 13.520 mp. si ridicare capace camine la cota 
asfaltului = 101 buc., 

 Strada ENERGIEI – sector cuprins intre strada Rafinariei si bolta CF fosta Rafinarie - 
asternere 6 cm. covor asfaltic BAPC 16 – Suprafata = 3.797 mp. si ridicare capace 
camine la cota asfaltului = 24 buc, 

 Strada ENERGIEI – sector cuprins intre bolta CF fosta Rafinarie si zona OS Lignum - 
asternere 6 cm. covor asfaltic BAPC 16 – Suprafata = 6.300 mp. 

 Strada MUNCII – sector cuprins intre str. Calea Trotusului si supermarket MEGA IMAGE 
asternere 6 cm. covor asfaltic BAPC 16 – Suprafata = 4.422 mp.  si ridicare capace 
camine la cota asfaltului = 73 buc, 

 Strada ALUNULUI, impietruire strada cu asternere 10 cm. asfalt binder si uzura ( 6 + 4 
cm.), - Suprafata = 3.023 mp, si ridicare capace camine la cota asfaltului = 4 buc, 

 Strazile PETROLISTILOR si GHIOCEILOR - impietruire strada cu asternere 10 cm asfalt 
binder si uzura ( 6 + 4 cm.), - Suprafata = 4.158  mp.si ridicare capace camine la cota 
asfaltului = 70 buc, 

 Strada NEMIRA – sector cuprins intre strada Energiei si strada Teiului - impietruire strada 
cu asternere 10 cm. asfalt binder si uzura ( 6 + 4 cm.), - Suprafata = 1.229 mp., 

 Strazile LALELELOR si ZEFIRULUI -  impietruire strada cu asternere 10 cm asfalt binder 
si uzura ( 6 + 4 cm.), - Suprafata = 808  mp., 

 Strazile POPASULUI si BUJORULUI - impietruire strada cu asternere 10 cm asfalt binder 
si uzura ( 6 + 4 cm.), - Suprafata = 4.184 mp., 

 Strada FORESTIERULUI - asternere 6 cm. covor asfaltic BAPC 16 – Suprafata = 3.420 
mp.   

 Strazile TEIULUI si POIANA - -  impietruire strada cu asternere 10 cm asfalt binder si 
uzura ( 6 + 4 cm.), - Suprafata = cca 8.250 mp., 
 

- Modernizare strazile Livezi si LAPOS, finalizate in proportie de 90%. – ASFALTARE+  

RIGOLE si SANTURI BETONATE + PODETE ACCES LA PROPRIETATI.  

- reabilitarea termica a 8 blocuri de locuințe DIN ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL 

BACĂ, Bloc 1/strada Alunului nr. 1, Bloc 1 BIS/strada Alunului nr. 1, Bloc 2/strada 

Ghioceilor nr. 2, Bloc 3/strada Chimiei nr. 155, Bloc 5/strada Chimiei nr. 153, Bloc 6/strada 

Rafinariei nr. 26, Bloc 7/strada Rafinariei nr. 28, Bloc 1 Centru/strada Muncii nr. 18 

- Inceperea executiei lucrarilor la Centru de zi pentru persoane varstnice, in cladirea 

fostului spital Darmanesti – LUCRARI DE CONSOLIDARE A STRUCTURII DE 

REZISTENTA PAVILIONULUI EXISTENT 

- Inceperea lucrarilor la Extindere retea electrica Podei - Izvorul Alb – respectiv 

proiectarea in fazele P.T +C.S.+ D.E. 

- Lucrari de intretinere si mentenanta electrica – lunar. 

- Finalizarea extinderii rețelei de gaze naturale Str. Triajului – 770 ml, Str. Fabricii 1 km 

- Alte lucrari de interes local, realizate in regie proprie UAT, detaliate in cadrul altor 

servicii/compartimente. 

2.  In cadrul acestei sectiuni de activitate, s-a asigurat suportul tehnic pentru realizarea 

tuturor documentatiilor tehnico-economice fazele SF, DALI, PTh, CS, Detalii de executie,  in 

mod concret legate de suportul topografic, atestarea domeniului public, avize, etc. 

Aceste proiecte finalizate in anul 2020, in diferite stadii de executie, au fost verificate si 

receptionate prin grija SUATIAS – respectiv arhitect-sef. 

 

09.04.2020 
S-a finalizat turnarea stratului de uzură pe drumurile laterale în cadrul proiectului de 
modernizare a străzilor Lapos si Livezi precum și amenajarea podetelor de acces la 
proprietati și betonarea rigolelor. 
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30.07.2020 

S-a asfaltat strada Energiei -DJ123 .Finanțarea a fost asigurată din bugetul local. 

 

            

27.07.2020 

S-a finalizat  reabilitarea podului peste râul Uz situat în cartierul Salatruc . 
Proiectul a fost finanțat din bugetul local , lucrările fiind executate de angajații primăriei. 
 

    
 

 

11.08.2020 

A fost asfaltată strada Muncii ,din zona gării până la sensul giratoriu din centrul 

orașului. Proiect finanțat integral din bugetul local        
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04.08.2020 – 17.11.2020 

Asfaltarea străzilor Poiana și Teiului, proiect finanțat integral din bugetul local        

          

 

         
 

 

 

 

 

Lucrări de reparații - amenajare rigole și căi de acces str. Teiului 
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22.09.2020 

Au fost amenajate pe o lungime de 1 km ,tortuare și rigole pentru preluarea apelor pluviale 

,precum și lucrări de ridicare la cota a caminelor de canalizare pe strada Muncii. 

                 

16.09.2020 

A fost turnat covorului asfaltic pe strada Alunului, cartierul Poiana. Proiect finanțat 

integral din bugetul local. 

               

 

 

02.10.2020 
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A fost turnat covor asfaltic pe strazile Ghioceilor și Petroliștilor, proiect finanțat integral 

din bugetul local        

             

           

18.11.2020 

Amenajarea pe o lungime de doi km a trotuarului , a acceselor la proprietăți precum si a 

rigolelor de colectare a apelor pluviale pe strada Energiei . 

                     

24.11.2020 

S-a asfalt pe DJ 123 (str. Energiei) pe tronsonul situat între intersecția cu strada Rafinariei 
si intersecția cu șoseaua de centura, strada Lalelelor si str. Nemira (partial ,tronsonul 
situat între strada Energiei și strada Teiului). 
Finanțarea este asigurata din bugetul local. 
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            CADASTRU SI TOPOGRAFIE: PROGRAMUL NAȚIONAL DE ÎNREGISTRARE 

SISTEMATICĂ (PNCCF) 

In cadrul compartimentului mai sus mentionat, activitatea s-a desfasurat pe urmatoarele  

paliere: 

1. s-a continuat actualizarea documentatiilor cadastrale, pentru bunurile ce apartin domeniului 

public al localitatii - respectiv strazi, scoli, drumuri locale, PADURI, PASUNI, etc. Aceasta 

activitate este absolut necesara in vederea implementarii proiectelor de dezvoltare locala, 

care impun asigurarea unor amlasamente publice pentru obtinerea finantarilor. 

2. s-a continuat identificarea si actualizarea documentatiilor cadastrale pentru unele terenuri 

ce apartin domeniului privat al localitatii, terenuri care au fost atribuite gratuit, concesionate 

sau inchiriate solicitantilor, dupa caz. 

3. PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU si CARTE FUNCIARA (PNCCF), program 

national de cadastrare a terenurilor extravilane,  prin care la niveluL UAT Darmanesti, au 

fost realizate masuratori prin – prin prestatori de specialitate,  finalizandu-se astfel inscrierea 

gratuita  in evidentele OCPI  a lucrarilor receptionate( posesie/proprietate terenuri) 

Deoarece, in cadrul activitatilor de identificare a imobilelor (terenuri extravilane), in cursul 

anului 2020 s-au inregistat unele deficiente, respectiv nu s-a reusit prezenta posesorilor la 

recunoastrea terenurilor, putem aprecia ca lucrarile de cadastrare sistematica realizate in 

cursul anului 2020, au avut un grad redus de indeplinire. 

In acest context, unele contracte cu OCPI BACAU, precum si cu 2 prestatori. 

 

În cadrul Compartimentului investiții, recepții lucrări și derulări contracte, fond 
locativ, IT atribuțiile în domeniul Tehnologiei Informației activitatea constă în  coordonarea 
administrării Sistemului Informatic prin: 



35 
 

 Instalare fizică stații de lucru și configurare software (instalare/dezinstalare); 

 Conectare la rețeaua de calculatoare hardware și software; 

 Instalare și configurare imprimante hardware/software și asigurarea întreținerii și 
schimbarea consumabilelor pentru imprimante (nivel de bază) și contactează firma contactată 
pentru mentenanță; 

 Asigură instruire și asistență pentru persoanele care folosesc sistemul informatic, 
aplicațiilor de bază și a perifericelor din rețea; 

 Stabilește normele de utilizare în Primărie a tehnicii de calcul și comunicații și a 
aplicațiilor, urmărind să asigure securitatea rețelei locale și a datelor; 

 Realizează procedurile de back-up/stocare/siguranță de date; 

 Administrează și gestionează, din punct de vedere tehnic, resursele implicate în 
realizarea obiectivelor informatice: hardware, software, comunicații și prezintă propuneri; 

 Asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme 
specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând 
ca exploatarea aplicației să fie corectă, integrală și la termen; 

 Face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate și asigură 
instalarea și punerea în funcțiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâți; 

 Contribuie la perfecționarea sistemului informatic în conformitate cu necesitățile impuse 
de sistemul informațional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor 
de rutină și utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii de calcul 
și al legislației cu care lucrează compartimentele de specialitate; 

 Asigură administrarea site-ului internet al Primăriei și se preocupă de actualizarea 
acestuia; 

 Gestionează conturile și adresele de poștă electronică; 

 Avizează tehnic produsele informatice (programe și aparatură) achiziționate; 

 Întocmește documentația necesară achiziționării de bunuri și servicii pentru dezvoltarea 
sistemului informatic. 

1. Aplicații informatice 
În anul 2020 s-a semnat un contract de servicii de mentenanță și asistență tehnică cu S.C. 

INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL pentru următoarele aplicații informatice: AvanTax, AvanTax 
Venituri, Modul Patrimven (ANAF), ANL Manager - Modul Închirieri, AvanRegis, AvanUrbis, 
AvanMap, AvanDoc (Modul Registratura, Modul de Urmărire a documentelor și Modul de 
arhivare electronică), Servicii de Back up baze de date, aplicații implementate în cadrul 
Serviciilor și Compartimentelor din cadrul U.A.T. Orașul Dărmănești.  

Investiția în valoare de 58.890 lei (fătă T.V.A.) a fost necesară în vederea asigurării de 
servicii de asistență software și mentenanța sistemului informatic integrat, astfel încât toate 
compartimentele, toți beneficiarii sistemului și toate nivelele de conducere să aibă într-un timp 
cât mai scurt informațiile necesare activității curente sau procesului decizional, cu un grad sporit 
de acuratețe. 

2. Stații de lucru și rețea 
La începutul anului 2020, în cadrul primăriei orașului Dărmănești era un număr de 48 de 

calculatoare din care: 
- 2 servere de date 
- 15 stații de lucru cu sistem de operare Windows XP 
- 17 stații de lucru cu sistem de operare Windows 7 
- 14 stații de lucru cu sistem de operare Windows 10 
Datorită evoluției tehnologiei și imposibilității utilizării multor aplicații conform cerințelor 

actuale a fost necesar achiziționarea de noi stații de lucru și upgradării a unor sisteme existente. 
Astfel s-au achiziționat un număr de 10 stații de lucru tip desktop (unitate centrală, monitor, 
periferice, licență Windows 10) și 3 laptopuri.  

Cu mici învestiții în echipamente consumabile și licențe de soft s-au recuperat și actualizat 
3 stații de lucru din cele înlocuite care au fost redate în folosință iar alte 8 stații de lucru au 
beneficiat de actualizarea sistemului de operare și aplicații uzuale. 

Astfel înlocuire și actualizarea sistemelor învechite și nefuncționale au adus un mare plus 
în ceea ce privește viteza de lucru a utilizatorilor care folosesc sistemul informatic. 
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Valoarea totală a investiției a fost de 25.884 lei fără TVA  
 
3. Back-up/stocare/siguranța datelor 
În ceea ce privește back-upul, stocarea și siguranța datelor s-au achiziționat 2 sisteme 

NAS (Network-attached storage), servere de fișiere pentru stocarea datelor informatice cu 
acces individual sau pe grupuri de clienți. Au fost montate în paralel, unul principal și unul 
secundar. 

Pe aceste sisteme se stochează toate informațiile electronice din cadrul primăriei și se face 
back-up periodic automat la cele doua servere aflate în cadrul rețelei.  

Accesul se face cu usseri și parole individuale pentru fiecare utilizator, pe serverul de date 
păstrându-se un istoric al activității fiecăruia. 

 
Valoare investiție: 6500 lei fara tva  
 
3. Portal web www.orasuldarmanesti.ro 
Având în vedere accesul restricționat și existența numeroaselor disfuncționalități a 

portalului vechi www.orasuldarmanesti.ro și datorită interfeței învechite, a sistemului de realizare 
a site-ului necompatibil cu tehnologia actuală, nepermițând actualizare de funcții, s-a achiziționat 
un nou portal web cu o nouă identitate vizuală și noi funcții ce permit o navigare mult mai ușoară 
a utilizatorului și administratorilor.  

Structura site-ului a fost realizată conform legislației în vigoare și conform necesității 
compartimentelor din cadrul instituției. 

Astfel s-au implementat toate cerințele legislative actuale (spre exemplu GDPR și 
Monitorul Oficial Local: conform OUG 57/2019), s-au implementat politici în domeniul 
transformării digitale actuale, conform Autorității pentru Digitalizarea României și este în curs de 
implementare Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând 
cardul bancar. 

Noul portal web are o interfață ușor de folosit atât pentru utilizatori (beneficiari) cât și pentru 
persoanele care îl administrează. Portalul poate fi accesat ușor atât din browserele de PC cât 
și de pe dispozitivele mobile. 

Utilizatorii au acces la toate informațiile și formularele legislative în vigoare și au 
posibilitatea de a se înscrie în audiențe, de a depune cereri/formulare sau de a trimite petiții (cu 
atașament de fișiere). 

Pe partea de administrare există un administrator principal care poate crea operatori cu 
acces limitat, doar pe compartimentele de interes. 

Prin contract s-au achiziționat și servicii de găzduire, backup zilnic și securitate, servicii 
care asigură o bună funcționare a portalului la viteze mari de accesare.  

O dată cu implementarea noului portal au fost create și 25 de adrese de e-mail securizate, 
pe același domeniu. Astfel se asigură o tranzacție securizată a informațiilor și datelor cu caracter 
personal. 

Valoare investiție 8600 lei fără TVA. 

2.3. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 
 

In decursul anului 2020 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. 

- S-a asigurat activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea 
procedurilor de achizitie publica, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte 
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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: 

- 1 contract de furnizare produse impartit in 3 loturi in valoare de 263.602.88 lei 
-     1 contract de furnizare produse: motorina cu o valoare de 210.000,00 lei fara TVA. 
 La nivelul UAT Darmanesti, in anul 2020 au fost initiate un numar de 8 proceduri simplificate, 
defalcate dupa cum urmeaza: 
- Contracte lucrari: 
 
a)Executie lucrari privind obiectivul ,, Amenajare spatiu verde tip scuar, oras Darmanesti, judetul 
Bacau, in valoare de  839.943,38 RON; 
b) Execuție „Lucrări de modernizare strada Teiului si strada Poiana, in Orașul Dărmănești, 
județul Bacău”, in valoare de 1.573.585,44 RON; 
c) Lucrari de reparatii si intretinere strazi in Orasul Darmanesti, judetul Bacau, in valoare de 
4.290.531,00 RON; 
d) executie lucrari privind obiectivul „Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice, in orasul 
Darmanesti, judetul Bacau”, in valoare de  2.431.949,69 Ron; 
e) lucrari de intretinere si reparatii trotuare si rigole, strada Energiei, orasul Darmanesti, judetul 
Bacau, in valoare de 586.269,39 RON; 
f) Lucrari de constructie a infrastructurii de prevenire si protectie impotriva inundatiilor pe paraul 
Darmaneasca, oras Darmanesti, judetul Bacau”, in valoare de 838.592,54 RON; 
 

-    Contracte servicii :  
a) Servicii de proiectare pentru intocmire, actualizare DALI pentru obiectivul:Modernizare Strada 
Minerilor, in orasul Darmanesti, jud. Bacau’’, in valoare de 10.000 lei 

 
- Contracte produse:  

a)Achizitie materiale de constructie si articole conexe in valoare de 263.602,88 lei; 
b)Motorina Euro 5 in valoare de  210.000,00 lei 
  Alte contracte derulate la nivelul UAT Darmanesti in anul 2020: 

- Uleiuri si lubrifianti in valoare de 8.590,90  lei 
- Produse iluminat in valoare de 85.000,00 lei 
- Paza fond forestier in valoare de 95.907,00 lei 

- Combustibili auto alimentati pe baza de carduri in valoare de 74.036,00 lei 
- Intretinere iluminat in valoare de 80.000 lei. 
-    Servicii de asigurare de raspundere civila auto in valoare de 5.944,69 lei.  

        -   Achizitie Strategie de Dezvoltare Locala a Orasului Darmanesti 

-   Au fost derulate un numar total de 437 achizitii, dintre care 162 notificari de atribuire si 
274 prin intermediul catalogului SEAP in: 
o 344 achiziti de bunuri/produse  
o 13 achizitii de lucrari  
o 80 achizitii de servicii  

-  Pentru derularea procedurilor si incheierea contractelor de achizitie publica au fost intocmite 8 
strategii de contractare. 

- S-au avizat 451 referate de necesitate si 1654 de facturi privind achizitia de bunuri servicii si 
lucrari. 

- Au fost incheiate 36 contracte de inchiriere si 36 acte aditionale pentru locuinta ANL. 
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- Au fost incheiate 6 contracte de inchiriere a unor spatii comerciale si 5 acte aditionale pentru 
contractele de inchiriere. 

- In relatia cu alte institutii ale statului si persoane fizice si juridice au fost elaborate un numar de 
32 adrese, 39 comunicari si 30 raspunsuri. 
 Au fost intocmite un numar de 17 referate privind emiterea unor dispozitii. 

2.4. 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 2020 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 in evaluare  

Nr. Denumire proiect Valoarea totala a 
proiectului 

Bugetul local Finantare 

1.  Construire si dotare corp nou - 
Scoala Gimnaziala nr 1 din Orasul 
Darmanesti, judetul Bacau 

4.213.852,60 lei 102.776,83 lei POR 

2.  Cresterea eficientei energetice a 
Liceului Tehnologic din Orasul 
Darmanesti, Judetul Bacau - 
Corpurile C1, C2, C3 si C10. 

6.733.412,25 lei 1.481763,80 
lei 

POR 

3. Dotarea elevilor din Orasul 
Darmanesti cu tablete scolare pentru 
desfasurarea in bune conditii a 
activitatilor didactice in contextul 
pandemiei de covid-19 

1.502.168,86 lei 30.043,37 lei  POC 

 

 

2. Proiecte in implementare  

 

Nr. Denumire proiect Valoarea totala a 
proiectului 

Bugetul local Finantare 

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

3.636.744,45 lei 
 

916.418,82 lei POR 

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

5.319.717,71 lei 469.366,71 lei PNDL 

3. Lucrari de constructie a 
infrastructurii de prevenire 
si protectia impotriva 
inundatiilor pe Paraul 
Darmaneasca, Oras 

1.462.556,82 lei 952.888,97 lei AFIR 



39 
 

Darmanesti, Judetul 
Bacau 

4. Modernizarea 
CENTRULUI CULTURAL 
NEMIRA, situat in orasul 
Darmanesti, str. Chimiei 
nr.148, Jud. Bacau 

10.643.447,44 211.268,82 lei POR 

 

Proiecte propuse spre finantare 

Nr. Denumire proiect Valoarea totala a 
proiectului 

Bugetul local Finantare 

1.   Creşterea eficienţei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei la 
obiectivul  Scoala Gimnaziala Nr.2 
Oras Darmanesti, Str. Chimiei 
Nr.62, Judetul Bacau 

3.507.379,74 915.294,20 AFM 

2.  Rezervatia Naturala Lacul Balatau 
Situsul Natura 2000 ROSCI0047 

25.000.000,00 - POIM 

3.  Achiziție buldoexcavator în vederea 
dotării Serviciului Administrarea 
Domeniului Public și Privat din 
cadrul UAT Orașul Dărmănești, 
județul Bacău 

437.284,76  243.331,22   Gal Valea 
Muntelui si 

Bugetul 
local 

 

Proiecte finalizate:  

Nr. Denumire proiect Valoarea totala a 
proiectului 

Bugetul local Finantare 

1. Cresterea Eficientei 
Energetice a blocurilor 
de locuinte din orasul 
Darmanesti 

2.258.462,89 lei 
 

- 60 % din valoarea 
eligibilă va fi finanțată prin 
Programul Operațional 
Regional 
   - 40% din bugetul 
beneficiarului 

Contributie 

beneficiar 707.406, 

31 lei; 

Contributie 

proprietari  

517.161,47 lei; 

POR 
 

2.  Cresterea eficientei 
energetice a obiectivului 
Scoala Lapos, din 
cartierul Lapos, orasul 
Darmanesti, judetul 
Bacau 

1.357.861,33 lei 271.850,14 lei POR 

3. Amenajare spatiu verde, 
tip scuar, oras 
Darmanesti 

1.321.871,47 lei 66.917,40 lei POR 

 

3. Activitatile desfasurate pentru depunerea proiectelor si date despre proiecte 

- Achizitia Documentatiei tehnico economice ce va contine: studii, documentatie de avizare 
lucrari de interventie /studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, audit energetic, expertiza 
tehnica si studiul geotehnic; 
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- Obtinerea certificatului de urbanism; 
- Supunerea spre aprobarea Consiliului Local al orasului Darmanesti, a indicatorilor tehnico-
economici faza-DALI/SF si Devizul General; 
- Scrierea cererii de finantare si a bugetului proiectului; 
- Aprobarea bugetului proiectului, a surselor de finantare si a cofinantarii prin Hotarare de 
Consiliu Local Darmanesti; 
- Prezentarea propunerii de proiect în forma finală primarului şi semnarea documentelor legale 
de către acesta. 
- Finalizarea dosarului Cererii de finantare ce va contine si documentele justificative solicitate 
de finantator, semnate, stampilate si in nr. de exemplare, conform cerintelor din Ghidul 
solicitantului; 
 

Proiecte în implementare și finalizate 
 

”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. 
 Imbunatatirea cadrului de viata, a aspectului estetic al orasului Darmanesti prin 
amenajarea unui spatiu verde acoperit de covoare de gazon, arbori si arbusti, utilat cu mobilier 
urban adecvat, iluminare ambientala si fantana arteziana care infrumuseteaza peisajul. Procesul 
de amenajare a peisajului cuprinde, asadar, actiuni vizand punerea in valoare, refacerea si 
ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora in vederea devenirii cat mai agreabile pentru 
procesul de recreere. 
   Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie are o suprafata de 2040 mp: 
- Spatiu verde creat –18848,04 mp 
- Alei pietonale – 122.40 mp 
- Fantana arteziana – 10,18 mp 
- Grup sanitar – 2,42 mp 
- Perete fantana arteziana grup sanitar – 7,90 mp 
- Cismea stradala – 1 buc 
- Plantare arbori si arbusti-33 buc din care: 
- Artari rosii – 13 buc 
- Cedru chinezesc – 1 buc 
 Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii in valoare a spatiului 
neutilizat si abandonat si a crearii in zona a unui loc de recreere, promenada, joaca pentru 
locuitorii orasului Darmanesti. In prezent pe terenul propus pentru amenajare se afla cativa 
arbori fructiferi si iarba.  Zona inierbata este neingrijita, cuprinsa de vegetatie spontana.  

 

VALOAREA PROIECTULUI : 1.321.871,47 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 25.644,63 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN - POR 
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”Cresterea Eficientei Energetice a blocurilor de locuinte din orasul 
Darmanesti” 

 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor 

din orasul Darmanesti si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta 

energetica a blocurilor de locuinte. 

Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si lucrarile 

propuse in cadrul proiectului, respectiv: 

- Reabilitare termica a 8 blocuri de locuinte, din orasul Darmanesti, jud. Bacau, cu un numar 

total de 92 apartamente; 

- Inbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate; 

- Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice; 

- Reducerea consumurilor pentru incalzire. 

Atingerea obiectivului general si realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, prin 

implementarea activitatilor si obtinerea rezultatelor prevazute la nivelul acestuia, se aliniaza cu 

prioritatile nationale curente, in concordanta cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei care 

stabileste prioritatile de investitii publice de dezvoltare si Strategia Energetica Nationala, care 

include obiectivul de imbunatatire a eficientei energetice. 

          VALOAREA PROIECTULUI : 1.912.652,66 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 878.757,55 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN - POR 
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”Creșterea eficienței energetice a obiectivului Școala Lapoș, din cartierul 

Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău” 
 
      În prezent clădirea nu este racordata la sistemul centralizat de termoficare, folosind 

încălzire prin centrală termică pe lemn. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare 

este semipermanent, funcționând după un program educațional de luni-vineri (între orele 8-

16), minim 8 luni pe an. În acest spațiu se desfășoară în prezent activități sociale, de educație 

și învățământ.         

     Reabilitarea termică a școlii Lapoș duce la creşterea participării elevilor la procesul 
educaţional prin prezenta elevilor la ore, prezența ce pe viitor va avea ca rezultat un nivel crescut 
al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii de la nivel local va duce la rezolvarea 
problemei şomajului în rândul tinerilor.      
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii și profesorii de la Școala generală Lapoș. Grupul țintă 
include 64 elevi de vârstă gimnazială, copii preșcolari și activează 15 profesori. Se estimează 
ca odată cu crearea noilor condiții de învățare superioare, numărul elevilor va crește, deoarece 
în cartierul Lapoș este un efectiv de circa 16 preșcolari care urmează a studia în cadrul școlii în 
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viitor. De asemenea, există posibilitatea și dorința înscrierii unui număr de copii din cartierele 
învecinate. 
     Reabilitarea termică a școlii Lapoș duce la creşterea participării elevilor la procesul 
educaţional prin prezenta elevilor la ore, prezența ce pe viitor va avea ca rezultat un nivel crescut 
al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii de la nivel local va duce la rezolvarea 
problemei şomajului în rândul tinerilor. Pe termen lung, beneficiarii indirecți ai proiectului sunt 
toți locuitorii orașului Dărmănești. 
 

VALOAREA PROIECTULUI : 1.094.261,46 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 21.338,10 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN - POR 

 

  
 

Infiintare Centru de zi pentru persoane varstnice in orasul Darmanesti, judetul Bacau 
 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele 
vârstnice prin înființarea unui Centru de zi. 

     Obiective specific ale proiectului: 
     Consiliere și suport psihologic, social și juridic desfășurat în cabinete de specialitate (cabinet 
psihologic, juridic etc.). Consilierea psihosocială poate fi individuală și de grup și este asigurată 
de către un medic specialist psiholog. 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. 
      Investiția propusă presupune înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în 
orașul Dărmănești în Strada Dumbravei nr. 7. Lucrările principale pentru realizarea acestui 
centru de zi presupune reabilitarea, transformarea si modernizarea construcției existente sub 
denumirea de Pavilion interne corp C3 aflata în prezent în stadiu avansat de degradare, dotarea 
cu echipamente, aparatura și mobilier necesar, achiziția unui mijloc de transport în vederea 
asigurării accesului persoanelor vârstnice cu probleme locomotorii sau cu dezabilități la serviciile 
și activitățile Centrului de zi. 
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     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. Proiectul fiind in implementare. 

 
VALOAREA PROIECTULUI : 2.720.325,63 lei 

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

 

 

 

 
 

”Lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 
inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, orașul Dărmănești, județul Bacău” 

 Obiectul investiției: lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 
inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, oraș Dărmănești, județul Bacău, prevede lucrări pentru 
apărarea împotriva inundațiilor și evitarea pagubelor produse de viituri pe teritoriul localității 
Dărmăneasca tranzitat de pârâul Dărmăneasca, prin: 

- punerea în siguranță a locuințelor aflata în sectorul studiat și a drumului național DN 12A; 
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- mărimea secțiunii albiei minore prin reprofilarea acesteia în scopul realizării unei secțiuni 
capabile să tranziteze debitul corespunzător cerințelor normativelor în vigoare și al Strategiei 
naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung 
- protejarea malurilor în zonele expuse la eroziuni la viituri; 
- asigurarea unei pante longitudinale care să nu aducă la afluiri ale patului albiei; 
- completarea și asigurarea stabilității lucrărilor de regularizare a albiei realizate anterior. 
Regularizarea scurgerii solide și lichide a cursurilor de apă, se poate realiza prin lucrări 
executate în albie, care nu modifică esențial regimul natural de scurgere (variații de nivel, pante, 
viteze, etc.) denumită regularizare în curent liber. 
 

VALOAREA PROIECTULUI : 700.261,65 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 153.388 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN - PNDL 

 

 

 

 
 

”Modernizare drumuri de interes local – str. Livezi si str. Lapoș, din cartierul 
Lapoș, oraș Dărmănești, jud. Bacău” 
Axa de finantare: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL) 
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     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 

 

 
 
 

 
 

”Modernizarea CENTRULUI CULTURAL NEMIRA, din Oraşul Dărmăneşti, 
Jud. Bacău” 

 Proiectul Modernizarea Centrului Cultural Nemira, prin obiectivele propuse vine pe un 
fond de necesitate, deoarece in oras nu exista un spatiu destinat promovarii valorilor zonei, 
promovarii culturii, dezvoltarii socio-culturale ce poate aduce un plus populatiei orasului. Imobilul 
studiat se afla intr-o stare precara, motiv pentru care nu este posibila utilizarea si valorificarea 
acestuia la capacitate maxima.  
 Printre beneficiile importante ale realizarii proiectului se numara implicarea tinerilor si 
copiilor intr-o activitate constructiva, benefică lor atât fizic (mişcarea este bună pentru sănătate), 
cât şi personal (disciplina, noi abilitaţi) şi comunitar (incluziune, comunciare mai bună între 
copii). Activitatea Centrului Cultural trebuie să fie în primul rand o ocazie pentru tinerii şi copiii 
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din comună de a-şi ocupa timpul liber cu activitati care să îi ajute sa se dezvolte şi să le crească 
şansele pentru o viaţă mai bună.  
 Din cauza faptului ca spatiul de functionare al cladirii nu satisface conditiile de confort 
higrotermic, participantii la activitatile culturale desfasurate in aceasta incinta acuza disconfort 
termic si umiditate ridicata. In acest sens, s-au prevazut masuri de anvelopare a cladirii 
(termoizolare fatada, planseu peste sol, acoperis, schimbarea tamplariei), reabilitarea 
instalatiilor termice (instalarea unei centrale termice eficienta energetic), reabilitarea instalatiilor 
electrice (iluminat normal, iluminat de siguranta, curenti slabi, semnalare si alarmare incendiu), 
reabilitarea instalatiilor sanitare (amenajare grupuri sanitare femei, barbati, persoane cu 
dizabilitati), amenajari interioare (scari, pardoseli, pereti, tamplarie), amenajari exterioare 
(amenajare acces prin realizarea unei rampe pentru persoanele cu dizabilitati, conectarea 
cladirii la reteaua de apa, la reteaua de canalizare), amenajarea unei parcari pentru autoturisme 
si autocare, reabilitarea strazii Rafinariei. Aceste masuri duc la respectarea cerintelor 
fundamentale conform normelor in vigoare. 
Se propune dotarea Centrului Cultural la standarde europene cu echipamente si mobilier aferent 
cladirilor cu specific cultual si educational. Proiectul este sustenabil prin insasi specificul 
obiectivelor propuse.  

Obiectivele acestui proiect sunt dezvoltarea calității și a atractivității educației, realizarea 
unui spaţiu pentru desfăşurarea  activităţilor culturale, sală multimedia, muzeu, bibliotecă, ceea 
ce va duce la creşterea numărului de promotori culturali din localitate şi la diversificarea activităţii 
culturale deoarece aceasta va avea un loc unde să se desfăşoare, se vor realiza serbări, 
evenimente, expoziţii, întâlniri festive precum şi alte manifestaţii de ordin cultural din cadrul 
localitătii, stimularea înfiinţării de ansambluri folclorice, grupuri de muzica şi dans, care să 
permită locuitorilor de pe raza oraşului practicarea în cadru organizat a diferitelor discipline 
sportive şi de divertisment. 

 
VALOAREA PROIECTULUI : 10.643.447,44 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 211.268,82 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN – POR 

 

 
          

   Proiecte propuse spre finanțare 
 
”Construire si dotare corp nou - Scoala Gimnaziala nr 1 din Orasul Darmanesti, 

judetul Bacau” 
 
 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale, atat la 

nivel national, cat si la nivel regional.  
 Proiectul presupune construirea si dotarea unui corp de scoala nou in cartierul Bratulesti 
din orasul Darmanesti, jud. Bacau, avand ca scop dobandirea de cunostinte pe parcursul vietii, 
scaderea ratei de abandon scolar, cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii 
si a invatamantului obligatoriu, cresterea gradului de accesibilitatea copiilor provenind din medii 
defavorizate (in special de etnie roma) la invatamantul obligatoriu. Avand in vederea faptul ca in 
cartierul Bratulesti exista o insuficienta a spatiilor de invatamant, iar natalitatea in comunitatea 
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roma din zona a crescut in ultimii ani, se justifica construirea unui corp nou de scoala, avand 8 
sali de clasa si spatii conexe de specialitate, precum si dotarea acestuia conform standardelor 
europene. 

Reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, o rata mai mare de absolvire 
a invatamantului obligatoriu si cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie. 
Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltării nationale, deoarece determina in mare 
masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand 
premisele, pe termen lung, pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. 
Avand in vedere tendintele demografice negative actuale, profilul educational al populatiei este 
o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. 

 
 
VALOAREA PROIECTULUI : 4.213.852,60 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 102.776,83 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN – POR 

 
”Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic din Orasul 
Darmanesti, Judetul Bacau - Corpurile C1, C2, C3 si C10” 

 
Cladirile care fac obiectul acestui proiect fac parte din campusul Liceului Tehnologic 

Darmanesti, jud. Bacau. Astfel imobilele care sunt aferente obiectivului sunt urmatoarele: corp 
C1 - numar cadastral 61355-C1, corp C2 - numar cadastral 61355-C2, corp C3 - numar cadastral 
61355-C3, corp C10 - numar cadastral 61355 - C10.  
 Corpul C1 are destinatia de unitate de invatamant scolar si adaposteste sali de clasa, un 

cabinet, un atelier, laboratoare, o sala de lectura, cabinet psihologic, cabinet medical si alte 
spatii specifice destinatiei sale. Categoria de importanta este normala.  Cladirea C1 este 
alcatuita din trei corpuri alaturate. Primul corp a fost edificat in anul 1971, celelalte doua fiind 
alaturate in perioada imediat urmatoare (pana la inceputul anilor 1980). Suprafata construita a 
cladirii este 1038 mp. Suprafata construita desfasurata existenta a cladirii este de 314 mp. 
Regimul de inaltime este D(partial)+P+2E.  
 Corp C2 are regim de inaltime Parter+Etaj si adaposteste grupurile sanitare ce deservesc 

corpul C1, cu care comunica atat la parter cat si al etaj. Asupra acestei cladiri nu se intervine cu 
lucrari de arhitectura si rezistenta. Se vor executa doar lucrari de instalatii, in vederea cresterii 
eficientei energetice. Categoria de importanta a Corpului C2 este normala. Cladirea dateaza din 
anul 2007. Suprafata construita existenta a cladirii este de 77 mp. Suprafata construita 
desfasurata existenta este de 231 mp.  
 Corpul C3 are destinatia de unitate de invatamant scolar, cu un regim de inaltime Parter. 

Cladirea adaposteste sali de clasa si cai de circulatie. Categoria de importanta NORMALA. 
Cladirea dateaza din anul 1932, conform actelor de proprietate. Suprafata construita existenta 
a cladirii este de 441 mp. Suprafata construita desfasurata existenta este de 441 mp.  
 Corpul C10 adaposteste centrala termica. Asupra acestei cladiri nu se intervine cu lucrari 

de arhitectura si rezistenta. Se vor executa doar lucrari de instalatii, in vederea cresterii eficientei 
energetice. Categoria de importanta a cladirii normala. Constructia este executata in anul 2007, 
conform extrasului de carte funciara. Suprafata construita existenta este de 40 mp. Suprafata 
construita desfasurata existenta a cladirii este de 40 mp. Cladirile care fac obiectului acestui 
proiect nu sunt monumente istorice si nici nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice 
sa in arie protejata. Concluziile raportului de audit eneregetic: Corp C1 si Corp C3: In urma 
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analizei termoenergetice si a auditului efectuat s-a stabilit ca aceste cladiri, in situatia existenta 
se inscriu in clasa D de eficienta energetica, rezultand necesitatea adoptarii unor solutii de 
reabilitare atat la nivelul constructiei (prin termoizolarea fatadelor, a planseelor, schimbarea 
tamplariei, etc.) cat si propuneri / recomandari pentru cresterea eficientei enerfetice a instalatiilor 
functionale din cladire (incalzire, apa calda menajera, iluminat, etc.). Lucrarile de reabilitare 
termica la anvelopa cladirii in scopul cresterii performantei energetice vor respecta prevederile 
legislatiei in vigoare. Arhitectura: se propun lucrari de executie a finisajelor interioare si 
exterioare, utilizandu-se materiale de calitate, adecvate functiunii cladirii.Instalatii: se propun 
lucrarii de instalatii sanitare, instalatii canalizare, instalatii termice, instalatii electrice, instalatii 
de protectie impotriva paratrasnetului, instalatii detectie si avertizare la incendiu, instalatii de 
desfumare, instalatii pentru hidranti, instalatii fotovoltaice.  

  Beneficiarii directi ai proiectului sunt elevii si profesorii din cadrul Liceului Tehnologic din 
Orasul Darmanesti, jud. Bacau. Se estimeaza ca odata cu crearea noilor conditii de invatare 
superioare, numarul elevilor va creste, deoarece va exista dorinta unor elevi din localitatile 
invecinate sa frecventeze cursurile unui liceu tehnologic reabilitat. Realizarea acestui proiect, 
va duce la cresterea participarii elevilor la procesul educational prin prezenta a unui numar cat 
mai mare al elevilor la ore. Acest fapt va duce pe termen lung, la cresterea nivelului 
competentelor profesionale ale elevilor liceului tehologic, astfel incat tranzitia de la scoala la 
piata muncii, va fi una mai usoara, decat este in prezent. Acest fapt, va duce la rezolvarea 
problemei somajului in randul tinerilor. beneficiarii indirecti ai proiecctului sunt toti locuitorii 
orasului Darmanesti, judetul Bacau. In acest caz, solicitantul finantarii nerambursabile (UAT 
Orasul Darmanesti), nu concide cu entitatea ocupanta a cladirii (Liceul tehnologic Darmanesti). 

VALOAREA PROIECTULUI : 6.733.412,25 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 1.481.763,80 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN – POR 

 

”Dotarea elevilor din Orasul Darmanesti cu tablete scolare pentru 
desfasurarea in bune conditii a activitatilor didactice in contextul pandemiei 
de covid-19” 
 Obiectivul general al proiectului il reprezinta dotarea elevilor din Orasul Darmanesti, 
judetul Bacau cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor 
scolare, precum si a altor echipamente / dispozitive electronice, astfel incat orele de pregatire 
din timpul activitatilor didactice sa se poaa desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al 
elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu 
coronavirusul SARS-COV-2, fapt ce ar pune in pericol desfasurarea in conditii normale a tuturor 
activitatilor didactice necesare procesului de invatamant. Acest obiectiv vizeaza interesul 
strategic national, acela de asisgura in bune conditii desfasurarea activitatilor didactice in anul 
scolar 2020 - 2021, respectiv de a asigura desfasurarea serviciului public de educatie. 

In cadrul proiectul intitulat "Dotarea elevilor din Orasul Darmanesti cu tablete scolare 
pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor didactice in contextul pandemiei de 
COVID - 19", grupul tinta este reprezentat de elevii si cadrele didactice din unitatile de 
invatamant din localitatea Darmanesti, judetul Bacau. Astfel, la finalul implementarii acestui 
proiect, unitatile de invatamant din Orasul Darmanesti, judetul Bacau, vor fi dotate cu 
urmatoarele echipamente:  

-tablete pentru elevi - 764 bucati;  
-laptop profesori - 66 bucati;  
-sistem desktop + monitor - 7 bucati;  
-camera web - 44 bucati; 
 -camera web conferinta - 9 bucati; 
-proiector - 48 bucati;  
-ecran proiectie - 34 bucati;  
-ecran proiectie - 14 bucati;  
-tabla interactiva - 3 bucati; 
 -tableta grafica - 104 bucati; 
 -sistem all in one - 7 bucati;  
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-sistem management dispozitive - 12 bucati;  
-router wireless -7 bucati. 

Grupul tinta in cadrul proiectului este: dotarea a 764 elevi cu tablete scolare si dotarea a 66 
profesori cu calculatoare tip laptop. De asemenea 104 profesori (inclusiv cei care vor primi 
echipament de tip laptop) vor fi dotati cu tablete grafice. Elevii si profesorii din cadrul grupului 
tinta fac parte din unitatile de invatamant din Orasul Darmanesti, jud. Bacau:  
-  Liceul Tehnologic Darmanesti, Str.Muncii, nr.11; 
 - Scoala Gimnaziala Plopu Darmanesti, Str. Plopu, nr.332; 
 - Scoala Gimnaziala Nr. 3 Darmanesti Str. Tineretului, nr.1; 
 - Scoala Gimnaziala Nr. 2 Darmanesti Str.Chimiei, nr. 62. 

VALOAREA PROIECTULUI : 1.502.168,86 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 30.043,37 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN – POR 

 

”Creşterea eficienţei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la 
obiectivul Scoala Gimnaziala Nr.2 Oras Darmanesti, Str. Chimiei Nr.62, 
Judetul Bacau” 
 Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de 
învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea 
performanţei energetice a acestora, respectiv: 

 îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu 
peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; precum şi a altor 
elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirii; 

 introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, 
distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a 
sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea 
căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea 
echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

 utilizarea surselor regenerabile de energie; 
 implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei 

energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea, 
întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui 
tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de 
confort interior); 

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea 
normelor şi reglementărilor tehnice; 

 optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică cu unităţi individuale sau 
centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de 
aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în 
spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

 orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea 
circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate 
consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor 
la faţade etc.). 

VALOAREA PROIECTULUI : 3.507.379,74 lei 

FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 915.294,20 lei 

PROIECT FINANTAT PRIN – AFM 

 

”Rezervatia Naturala Lacul Balatau si Situsul Natura 2000 ROSCI0047” 
Activităţile specifice acţiunilor din cadrul POIM vor fi urmatoarele:  
 Activitatea legată de elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA);  
 Activităţile implicate în proiect, pentru asigurarea unui management adecvat al ariilor 

naturale protejate sunt:  
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 sesiuni de instruire (seminarii, grupuri de lucru etc.) având ca scop creşterea competenţelor 
personalului din structura de management a unei arii protejate sau a unei autorităţi cu 
responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (dacă aceștia au calitatea de solicitant sau 
partener în proiect) în vederea asigurării stării favorabile de conservare a  

 habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară sau naţională, inclusiv acțiuni de schimb 
de experiență;  

 crearea sistemelor informatice pentru sectorul protecţia naturii, achiziţia de echipamente şi 
instrumentarul necesar structurii responsabile pentru administrarea / asigurarea 
managementului ariei protejate în vederea îndeplinirii obiectivelor de protecţie şi 
conservare a speciilor şi habitatelor şi monitorizării stării de conservare favorabilă a 
habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică de interes comunitar/naţional;  

 achiziţia de laboratoare mobile sau mijloace de transport destinate activităţilor specifice de 
menţinere şi conservare a ariilor protejate (cu respectarea prevederilor art. 11 din HG nr. 
399/2015 privind privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020), doar în cazul ariilor protejate care sunt 
gestionate prin structuri de administrare special constituite, conform OUG nr. 57/2007, 
inclusiv ANANP;  

  activități de colaborare cu entități internaționale, ca urmare a obligațiilor ce derivă din 
anumite convenții și acorduri locale/naționale/internaționale încheiate de entități din 
România în scopul schimbului de experiență și al îmbunătățirii managementului ariilor 
protejate în România.  
 

VALOAREA PROIECTULUI : 25.000.000,00 lei 

FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 0 lei 

PROIECT FINANTAT PRIN – POIM 

 

”Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Serviciului Administrarea 
Domeniului Public și Privat din cadrul UAT Orașul Dărmănești, județul 
Bacău” 
  
Obiectivul general al investiției constă în achiziția unui buldoexcavator în cadrul Serviciului 

Administrarea Domeniului Public și Privat. Cu ajutorul utilajului care se va achiziționa se vor realiza 
atât servicii specifice de gospodărire cât și în activități de intervenții în cazul apariţiei situatiilor de 
urgență, care va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere economic cât și din punct de 
vedere social. 

Necesitatea investiției 

          Utilajul propus a se achiziționa prin proiect va fi folosit pentru diverse lucrări care se 
desfășoară pe raza UAT Orașul Dărmănești astfel: 
Activități de intervenție în situații de urgență: 
- deblocarea drumurilor în caz de înzăpezire; 
- îndepărtarea copacilor căzuți sau a materialelor care ar bloca traficul pe drumurile publice; 
- evacuarea pământului și a pietrişului rezultat după ploi puternice; 
- participarea la acţiuni de salvare în caz de inundaţii. 
Activități specifice de gospodărire  
- decolmatare și profilare şanţuri de pământ; 
- încărcat, descărcat diverse materiale (inclusiv materiale rezultate în urma operaţiunilor de 
igienizare a spatiilor publice); 
Oportunitatea investiției 

    Prin accesarea fondurilor disponibile lansate de  GAL VALEA MUNTELUI ,solicitantul UAT 
Orașul Dărmănești poate absorbi valoarea maximă eligibilă în cuantum de 33.097,00 Euro și se 
incadrează în categoria beneficiarilor eligibili deoarece se află pe teritoriul acoperit de SDL al 
GAL Valea Muntelui. 
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VALOAREA PROIECTULUI : 437.284,76 lei 

 FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL: 243.331,22 lei 

 PROIECT FINANTAT PRIN – Gal Valea Muntelui și Buget local 

 
Numarul total al documentatiilor de specialitate in vederea promovarii unor Hotarari ale 

Consiliului Local, precum si a Dispozitiilor emise de primarul orasului Darmanesti, in anul 2020  
Hotărâri ale Consiliului Local – 15 
Dispozitiile emise de primarul Orasului - 8 

2.5. 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 anul 2020, 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 
8 sunt în activitate din anul 2008,  unul din anul 2013 și  unul din anul 2018. 

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 12 ore, între 07.00-19.00 şi 19.00-

07.00. 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; 
 procesele-verbale de constatare a contravenţiilor completate corect; 
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 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;   

 au 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; 
-  restricționare acces în primărie conform OMAI  privind covid – 19 SARS COV-2. 
 - S-au verificat un număr de 1200 de persoane care erau în carantină/izolare. 
- 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(17) acţiuni de însoţire în teren a personalului din cadrul Asistenţei Sociale; 
- au fost executate 45(16) acţiuni de însoţire în teren a personalului din cadrul Compartimentului 
Executări Silite; 
- a fost asigurată ordinea şi liniştea publică la târgul săptămânal, participând şi la taxarea 
agenţilor comerciali; 
- s-a asigurat permanenţa la Centrul de informare turistică, în lipsa personalului angajat; 
- s-a asigurat fluidizarea traficului auto pe drumurile publice cu ocazia diferitelor activităţi 
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, în număr de 85 de 
sancțiuni 

4. Pe linia disciplinei în construcţii şi afişajului stradal: 
- zilnic a fost verificat iluminatul stradal, au fost 230(70) de anunţuri către cei responsabili imediat 

ce s-au constatat nereguli în acest sens; 

 au fost identificate un număr de 177 (67) de immobile neîngrijite sau care sunt în diferite 
faze de degradare; 

 au fost identificate un număr de 97(45)construcţii fără autorizaţii legale de construire. 
4. protecţia mediului: 

- zilnic, activităţi de patrulare în zonele unde se depozitează deşeuri; 
- S-au aplicat sancțiuni contravenționale în număr de 40 
- 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 mai au fost înmânate cetăţenilor 920 înştiinţări privind igienizarea şi toaletarea 

terenurilor din faţa proprietăţilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice. 
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5. activitatea comercială: 
- au fost verificate autorizaţiile de funcţionare la 141 de societăţi comerciale; 
- au fost verificate documentele de provenienţă a mărfii persoanelor juridice care 
comercializează produse în târgul săptămânal. 
- conform prevederilor HCL nr. 65 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Târgului Săptămânal, s-a interzis accesul în târgul săptămânal 
persoanelor care comercializează produse de încălţăminte şi îmbrăcăminte second-hand şi nu 
expuna marfa pe tarabe sau o abandonează la sfârşitul zilei de târg. 

6. sancţiuni aplicate: 

a) avertismente: 99 în anul 2020  
b) amenzi contravenţionale: 150 în cuantum de 65500 lei în anul 2020,  
c)  Sancțiuni contravenționale: 60  pe lg. 55/2020 privind portul măști  80.000 lei   
d)   Avertismente pe legia 55/2020 un număr de 160 p-v 

2.6. COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA 
 
  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.         
 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. 

-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 specializata in vederea elaborarii documentelor privind protectia impotriva 
exploziilor pentru statia de distribuire a carburantilor. 

-au fost luate masuri necesare in vederea organizarii si functionarii corespunzatoare a 
Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca la nivel de unitate. 

-a fost elaborat Programul de instruire-testare  a instruirii periodice suplimentare, conform 
prevederilor Hotararii nr.767/2016 pentru modificarea si completarea actelor normative din 
domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

-au  fost luate masurile necesare in vederea furnizarii catre 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. 

-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. 
 

2.7. 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; 
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-pregatirea cadrelor didactice, prescolarilor si elevilor; 
-pregatirea poulatiei neincadrate in munca. 

 

         In cursul anului 2020 activitatea compartimentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul 
Primariei orasului Darmanesti si-a desfasurat activitatea conform,, Planului de pregatire in 
domeniul Situatiilor de Urgenta pe anul 2020” avizat de catre Inspectoratul Judetean 
Mr.Constantin Ene al judetului Bacau. 
 Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor  constituie o activitate permanenta 
care se bazeaza in principal pe obiective planificate conform graficului si tematicilor stabilite 
pentru un raspuns in timp util in cazul producerii unor situatii de urgenta. 
 Obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta in perioada 2020: 

- perfectionarea si specializarea membrilor comitetului local pentru situatii de urgenta, 
centrelor operative, serviciilor voluntare, pentru a fi in masura sa participe la prevenirea, 
limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta produse pe timp de pace sau razboi. 

- apropierea activitatii preventive de cetatean si comunitate pentru crearea unei culturi a 
prevenirii, prin cunoasterea diferitelor tipuri de riscuri specifice si a masurilor de prevenire 
a acestora, precum si a comportamentului adoptat in cazul producerii lor. 

 
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 

S-a realizeazat 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. Prin Hotararea nr.73 
din data de 25.09.2019 a fost stabilita indemnizatiile personalului angajat si voluntar pentru 
timpul efectiv de lucru prestat la interventie si celelalte activitati prevazute in proframul 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Darmanesti. 
 
Pregatirea in unitatile de invatamant  
S-a desfasoarat 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 2020 a fost intocmit si inaintat spre  aprobare: 
Planul de evacuare in Situatii de urgenta; 
Planul de pregatie in domeniul Situatiilor de urgenta pentru anul 2020; 
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. 

Au fost efectuate mai multe tratamente de dezinfecție, atât pe perioada de stare de 
urgență declanșată la nivelul țării, cât și ulterior, tratamente care au fost aplicate atât pe 
domeniul public al orașului Dărmănești, în parcuri de joacă, locuri de promenadă, căi de acces, 
trotuare, prin intermediul personalului propriu și utilizând substanțe dezinfectante aprobate și 
avizate de Ministerul Sănătății. 

18.03.2020 

Primăria Orașului Dărmanești a început dezinfectarea străzilor, spațiilor publice și a trotuarelor 
din oraș, prin igienizarea și dezinfectarea spațiilor din incinta primăriei. Măsura vine în scopul 
de a preveni răspândirea Covid 19. 
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Dezinfecția scărilor de bloc și a spatiilor publice din localitate 

    

 
Ajutoare materiale acordate familiilor care au avut afectata gospadariile în urma 
incendiilor: 

 
 In decursul anului 2020 prin Hotarare de Consiliu Local au fost acordate ajutoare de urgenta  
familiilor care au avut gospodaria afectata în urma incendiilor : 
-GHILESCU STEFAN          -5000 lei 
-BARBU P. GHEORGHE   - 3000 lei 
-PODEANU GHEORGHE   -3000 lei 
-DOCAN NICOLETA          -3000 lei    
Situatia interventiilor desfasurate de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in 
decursul anului 2020. 
- localizare si stingere incendiu -  pensiune 
- localizare si stingere incendiu –6 gospodarii 
-localizare si stingere incendiu –VEGETATIE FORESTIERA-  Magurice 
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2.8 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 sanatati i 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. 

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. 

2.9 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 aprobat prin HCL 

40/30.03.2020, numărul de posturi prevăzute în cadrul compartimentului este de- 2 post de 
execuție din care 1 post ocupat. 

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. 
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 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. 

Prin atribuțiile pe care le are, structura de audit intern exercită o activitate distinctă și 
independentă de activitățile desfășurate în cadrul primăriei și nu este implicată în niciuna din 
activitățile pe care le auditează sau în implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern al 
entității și elaborarea procedurilor specifice de control intern, cu excepția celor de audit intern. 

Activitatea Compartimentului Audit Public Intern în anul 2020 s-a desfășurat în baza Legii 
nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor 
Cartei auditului intern și a normelor proprii de audit intern - actualizate în conformitate cu 
Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1086 din 11 decembrie 2013 . 

Normele proprii privind desfășurarea activității de audit intern la nivelul  Primăriei Orașului 
Dărmănești sunt aprobate de ordonatorul principal de credite - Primar și avizate favorabil de 
Serviciul Audit Intern din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași .  

Totodată Compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Dărmănești 
își exercită atribuțiile privind efectuarea misiunilor de audit cu respectarea normelor de conduită 
etică, prevăzute de Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobată prin Legea 
nr.7/2004. 
 În cadrul Compartimentului de Audit se desfășoară activități de audit public intern pentru 
a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt 
transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și 
eficacitate. 

Pentru anul 2020, Compartimentul Audit Intern a elaborat Planul de audit anual cât și cel 
strategic pe o perioadă de trei ani .Planul anual a fost însoțit de referatul de justificare și a fost 
respectată data de întocmire a acestuia prevăzută în cadrul procedural. 

Elaborarea și aprobarea de către Primar a Planului multianual întocmit pentru 
perioada 2021-2023 în data de 23.11.2020 ,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 

Planul de audit pe anul 2021 a fost elaborat în data de 23.11.2020, cu respectarea 
structurii prevăzute de legislația în vigoare, acesta fiind aprobat de Primarul Orașului 
Dărmănești.  

Planul de audit pe anul 2020  a fost elaborat în data de 28.11.2019, 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 2020 Conform Planului anual de audit public intern 18577/16.10.2020 la nivelul 

Compartimentului de audit public intern din cadrul Primăriei Orașului Dărmănești, au fost 
planificate și realizate un număr de 3 misiuni de asigurare la nivelul ordonatorului principal 
de credite , respectiv :  

- Auditarea activităților specifice Serviciului Urbansim, amenajare teritoriu, investiții 

- Auditarea activității specifice privind starea civilă 

- Administrarea, consecionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică și proprietate 
privată a unității administrativ teritorială 

1. Auditarea activităților specifice Serviciului Urbanism, Amenajare Teritoriu, Investiții 
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Scopul misiunii de audit public intern 

Scopul este de a da asigurări în ceea ce privește pertinența sistemelor de control intern 

instituite în activitățile specifice Serviciului Urbanism, Amenajare Teritoriu și a modului de 

desfășurare a acesteia în conformitate cu cadrul legislativ și normativ, și de a contribui la 

îmbunătățirea acestor activități. 

Obiectivele misiuni de audit intern 

1) Organizarea și funcționarea structurii 
2) Activitatea privind emiterea certificatelor de urbanism 
3) Activitatea privind emiterea autorizațiilor de construire/desființare 
4) Activitatea privind regularizările de taxe ale autorizațiilor de construire 
5) Activitatea de participare în comisiile de receptie 
6) Modul de arhivare a documentelor emise 
7) Stadiul implementării sistemului de control intern managerial 

2. Auditarea activității specifice privind starea civilă 

Scopul misiunii de audit public intern 

Scopul misiunii de audit public intern este de a da asigurări în ceea ce privește pertinența 

sistemelor de control intern instituite în activitățile specifice Compartimentului de stare civilă și 

a modului de desfășurare a acesteia în conformitate cu cadrul legislativ și normativ , și de a 

contribui la îmbunătățirea acestor activități. 

Obiectivele misiuni de audit intern 

1) Stabilirea obiectivelor și activităților din cadrul Serviciului 
2) Stabilirea sarcinilor și responsabilităților din cadrul Serviciului 
3) Evaluarea conformității și aplicarea normelor legale în ceea ce privește întocmirea,evidența 

și eliberarea actelor de stare civilă 
4) Stadiul implementării sistemului de control intern managerial 

3. Administrarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a unității 

administrativ teritoriale, vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

privată a orașului Dărmănești 

Scopul misiunii de audit public intern 

               Scopul a fost de a examina responsabilităţile asumate de către personalul de 

conducere şi de execuţie cu privire la organizarea şi realizarea activităţilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor în mod eficient şi eficace, respectiv: 
- de a identifica şi evalua riscurile semnificative aferente activităţilor  desfăşurate la nivelul 

structurii auditate; 

- de a furniza o asigurare independentă şi obiectivă în ceea ce priveşte funcţionalitatea 

sistemului de control intern managerial ataşat activităţilor auditate. 

Obiectivele misiuni de audit intern 

1)Administrarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor, proprietate publica a U.A.T. 

Orașul Dărmănești ; 

2)Vanzarea,concesionarea sau inchirierea bunurilor,proprietate privata a U.A.T. Orașul 

Dărmănești; 

3) Evaluarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial 

În urma constatărilor din cele  3 misiuni de audit numărul recomandărilor auditorului au fost: 
 

Nr
. 

Temele misiunilor de 
audit intern și 

Numărul recomandărilor echipei de audit intern 

primit
e 

implemen
tate 

implementat
e parțial 

neimplement
ate 
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cr
t 

obiectivele principale 
ale acestora 

(dar, în 
termen de 

implementa
re) 

1. Auditarea activităților 
specifice Serviciului 
Urbanism, Amenajare 
Teritoriu, Investiții 

48 18 30 0 

2. Auditarea activității 
specifice privind starea 
civilă 

18 18 0 0 

3. Administrarea, 
concesionarea sau 
închirierea bunurilor 
proprietate publică a 
unității administrativ 
teritoriale, vânzarea, 
concesionarea sau 
închirierea bunurilor 
proprietate privată a 
orașului Dărmănești 

74 0 0 74 

 Total recomandări 140 36 30 74 

 

 În anul 2020 au fost înaintate spre aprobare Primarului 3 rapoarte ale misiunilor 
de audit și Raportul privind activitatea de audit desfășurată de compartimentul de audit 
pentru anul 2020, care a fost transmis către DGRFP Iași și Curtea de Conturi Bacău. 

 În cursul anului 2020 nu au fost cereri de audiențe și petiții înregistrate care să fie 
adresate Compartimentului Audit ,și nici întocmite documentații de specialitate în vederea 
promovării unor Hotărâri ale Consiliului Local . 

 

2.10. COMPARTIMENT COMERCIAL 
 
 Desfasurarea activitatilor economioce pe teritoriul orasului Darmanesti de catre agentii 

economici, persoane fizice sau juridice, in spatii proprietate privata si/sau proprietate publica a 
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 inregistrate 2  radieri ale unor intreprinderi 

individuale/intreprinderi familiale/societati comerciale, 1 societate comerciala-insolventa, 1 
suspendari de activitate pe o perioada de 3 ani. 

Pe raza localitatii noastre sunt autorizate>  
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- 200societati comerciale,  
- 17 Intreprinderi Familiale,  
- 37 Intreprinderi Individuale,  
- 6 Persoane Fizice Autorizate. 

Numarul total de cereri pentru audiente si petitii inregistrate in semestrul II – 2020:  
0 (nici una). 
 Au fost întocmite şi tarnsmise 20  înstiinţări agenţilor economici care nu au depus 

documentaţia necesara în vedera autorizării sau reautorizării sau pentru clarificarea situaţiei. 
S-au efectuat 25 actiuni de control ale activitatilor unitatilor de pe raza localitatii noastre, 

dintre care: 
- 10 S.C., Î.I, Î.F. verificate existenţa documentaţiei de mediu, repectiv Autorizaţia 

A.P.M.; Contractele de rumeguş; 
- 15  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. 110/23.12.2019 
 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. 

- 9 verificări pentru diverse probleme: deschiderea unor magazine noi sau închidere 
unor puncte de lucru. 

Am verificat si am raspuns sesizarilor persoanelor fizice si juridice. Am acordat consultata 
persoanelor solicitante in legatura cu desfasurarea activitatilor economice si procedurile pentru 
obtinerea diferitelor autorizatii si acorduri, am verificat legalitatea actelor. 

Am organizat o actiune tematica imperuna cu inspectorul zonal al Directiei sanitar 
veterinare si pentru siguranta alimentelor si un reprezentatnt al Politiei orasului Darmanesti  in 
scopul  verificarii unor unitati de alimentatie publica si comert cu amanuntul de produse 
alimentare si nealimentare. 

In ceea ce priveste activitatea de control in targul saptamanal,  se efectueaza verificari in 
fiecare joi a fiecarei saptamani, de cele mai multe ori formandu-se echipa mixta: reprezentant 
birou comercial si un agent al Politiei locale si cand situatia o impune, impreuna cu un lucrator 
al Politiei Romane, care de altfel ne solicita atunci cand este cazul, pentru verificarea 
documentelor care intra in competenta compartimentului control comercial.  

În anul 2020 nu au fost întocmite documentaţii de specialitate în vederea promovării unor 
Hotărâri ale Consiliului Local şi nici cereri pentru audienţe şi petiţii înregistrate la compartimentul 
comercial. 

2.11.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR 

DĂRMĂNEŞTI 

 

                        În cursul anului 2020 activitatea S.P.C.L.E.P. Dărmăneşti a fost asigurată de 
Vieru Lorica-şef 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 183 radiograme, dispoziții, ordine, îndrumări 
de la D.J.E.P. și DEPABD București. 
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         2. În această perioada au fost primite  1192 cereri pentru eliberarea actelor de identitate 
ca urmare a expirării, pierderii, eliberării pentru prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani. Dintre 
acestea 27 cereri au fost pentru eliberarea cărților de identitate provizorii. 
         3. Cererile primite pentru stabilirea reședinței au fost 115. 
         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 78 acte  
de naştere, 43 acte căsătorie şi  a 279 persoane decedate primite prin corespondenţă de la 
compartimentele de starea civilă.                                                        
         6. În cursul anului 2020 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  nu au fost trimise   invitaţii persoanelor care nu  
s-au prezentat  pentru eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirarii celor anterioare,  
şi nici  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-158                
         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   158 persoane în  
Registrul Electoral 

2. Cereri primite în vederea eliberării certificatelor de stare civilă-371 
3. Au fost întocmite un număr de 230 acte de stare civilă 
4. Comunicări de mențiuni la actele de casătorie și deces-633 
5. Au fost întocmite și transmise buletine statistice-230 
6.  comunicări la actele înregistrate și la divorțuri-349 
7. Extrase uz oficial acte căsătorie – 152 
8. Borderouri comunicare persoane decedate-36buc/158 persoane 
9. Extrase pentru uz oficial întocmite și transmise-204 
10. Anexa 24 pentru Camera Notarilor Publici-158 
11. Anexa 24 la cerere- 52 
12. Extrase solicitate de alte institutii-23 
13. Extrase pentru casatoriile încheiate -43 
14. Extrase la divorturi – 19 
15. Extrase la decese- 158 
16. Anexa 24 la OCPI – 79 
17. Comunicari la nastere-234 
18. Comunicari primite si operate -142 
19. Transcriere nașteri-29 
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 . 
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2.12.SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 
Serviciul Administrarea domeniului Public si Privat  are in subordine trei  formatii de reparatii si 

intretinere: 

- Formatia de reparatie si intretinere in domeniul igienei publice, salubrizarea localitatii, 

1+6 persoane.In anul de referinta 2020 aceasta formatie a fost compusa din trei 

persoane.  

- Formatia de reparatie si intretinere in domeniul intretinerea si reparatia strazilor si 

trotuarelor, mobilierului stradal, semnalizare rutiera si pietonala, 1+6 persoane. 

- Formatia de reparatie si intretinere a mijloacelor fixe si de inventar ce apartin 

domeniului public si privat al Orasului Darmanesti precum si intretinerea si reparatiile 

in scolile din Orasul Darmanesti, 1+6 persoane. 

 Principalele activitati desfasurate pe parcursul anului 2020 au fost: 

1. Reabilitare Gradinita din cartier Pagubeni 
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2. Confectionare 5 statii de autobuz pentru transportul public local de calatori 
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3. Extindere retea apa potabila(180 ml) pe Strada Luncii in cart Joseni. 

                

 

 

 

4. Activitati de debitat si asezat lemne de foc pentru scoli din localitate, executie 

 trotuare acces pentru elevi si cadre didactice, asamblare mobilier scolar. 
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5. Extindere retea apa potabila pe Strada Uzinei in cartier Salatruc(60 ml). 
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6. Extindere retea apa potabila (185 ml) pe Strada Bradului in cartier Bratulesti. 
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7. Extinderea retelei de canalizare(160ml) pe strada Calea Trotusului(Mascas). 

                

 

8. Asigurarea unui spatiu optim de invatamant la Gradinita din cartier Salatruc 
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9. Reparatie imprejmuire la centrul de zi si la baza sportiva. 

 

         

10. Amenajare rigola pluviala si trotuar pe strada Chimiei colt cu strada Stadionului 
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11. Reparatie punte peste raul uz in zona Gîrlita Morii 

 

 

 

12. Construit pod peste raul Uz in cartier Salatruc 
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13. Construit pod peste raul Uz în zona Picoi distrus în urma inundațiilor 

             

 

14. Efectuarea de marcaje rutiere, montaj limitataori de viteza si semne de 

circulatie. 
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15. Reparatie drum pe Strada Uzinei in cartier Salatruc. 
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16. Amenajare parcare pe spatiul din fata dispensarului din cartier Darmaneasca. 

    

              

17. Montaj stalpi ornamentali pentru iluminatul public local pe Strazile: Chimiei, 

Energiei, Muncii si Poiana.  
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                                                     .  

18. Executie rigola pluviala in cartier Poiana in zona bisericii Sf. Gheorghe. 

      

 

19. Construit casa sociala in cartier Salatruc pe strada Barajului beneficiar Gabor 

Ionelia. 
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20. Balastare si reparatie strazi 

În anul anul  2020 au fost achiziționate cca. 670  tone sorturi din piatră concasata. 

Materialul a fost folosit  pentru intretinerea  si reparatiile strazilor din Darmanesti, 

conform programului anual de intretinere  

 

Nr crt. Cartier Nume Strada Lungime 

Strada 

 

1 Triaj Triaj Cca. 1250 

ml 

 

2 Joseni Luncii 

Primaverii 

1000 ml 

600 ml 

 

3 Pagubeni Plopului 

Izvorului 

1600 ml 

500 ml 

 

4 Lapos Lapos 1200 ml  

5 Plopu  1300 ml  

 6. Boistea Stejarului 500 ml  

Minerior 600 ml  

7. Salatruc  900 ml  
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.      
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21. Desfundat podete, subtraversari, rigole si santuri: Canal deversor 

Darmaneasca, str. Minerilor, str, Energiei, Chimiei,Valea Uzului, Paraul 

Dogarului, Str. Chimiei, Plopu, Bujorului. Decolmatări cursuri de apa, rigole, 

podete   
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22. Pregatirea sectiilor de votare pentru alegerile pentru senat si camera deputatilor 

din 06.12.2020. 

      

23. Intretinere spatii verzi si activitati de plantare puieti. 
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24. Intretinerea drumurilor pe timp friguros, lucrari de deszapezire si imprastiere 

material antiderapant. 

 

         

25. Receptionare, depozitare in magazie si distribuire ajutoare umanitare pentru 

populatia defavorizata. 
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26. Participare la lucrari de pregatire si organizare a raliului Darmanesti viteza in 

coasta.  

 

27. Confectionare si montare ornamente pentru iluminatul festiv. 

     

 

 

28. Reabilitarea podului peste raul Uz in zona Artenie –bolta cf. 
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29. Lucrari de intretinere si curatenie a domeniului public si privat al UAT Orasul 

Darmanesti  

O parte din lucările efectuate de angajații Serviciului Administrarea Domeniului Public 

și privat, in special cele legate de activitatile de curatenie si decolmatare au fost realizate 

împreună cu beneficiarii de ajutor social. 

                

      

30. Lucrari administrtative reabilitare intretinere la cimitirele eroilor din primul 

razboi mondial de la Valea Uzului. 
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2.13.C.N.I.P.T. Dărmănești ȘI CULTURĂ 
În cursul anului 2020, au fost  organizate evenimente cu respectarea măsurilor de 

distanțare în vederea prevenirii infectării cu virusul COVID-19 și cu măsrule impuse la nivel 

național( în perioada  15 martie – 15 mai a fost instituită stare de urgență și 16 mai – 31 

decembrie stare de alerta). 

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 la următoarelor activități:  

24.01.2020 
Ceata ursilor din Darmanesti,a sărbătorit Unirea Principatelor Române în inima Romaniei 
,la Sfântul Gheorghe. A fost o manifestare care a pătruns adânc în inima si constiinta 
românilor. 
Ursii de la Darmanesti, pastratori ai tradițiilor neamului românesc au răspuns invitației 
Asociației Calea Neamului si impreuna am sărbătorit aniversarea a 161 de ani de la Unirea 
Principatelor Romane la grupul statuar al marelui Voievod Mihai Viteazul din Municipiul 
Sfântul Gheorghe . 

 

       
 
29.05.2020 
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La monumentul eroilor din centrul orașului, la cel din cartierul Lapos, la Cremenea sau 
la Cimitirul internațional de la Valea Uzului au avut loc slujbe de pomenire a celor care 
s-au jertfit pentru libertatea noastră cu prilejul Zilei Eroilor 

 

              

08.06.2020 

De "Sfânta Treime ", împreună cu preoții și creștinii iubitori în Hristos am urcat dealul 
Laposului si ne-am rugat la Troita Sfintei Treimi din Plaiul Mănăstirii. 
Acest colț de rai a fost ales de Dumnezeu pentru ctitoria Mănăstirii cu hramul Sfânta 
Treime în anul 1734 . 
Mijlocitorul domnului a fost atunci călugărul Ioil ,mare pusnic care s-a nevoit în munții 
Neamțului.  
Astăzi din zidurile frumoasei mănăstiri au rămas doar ruinele , dar catedrala nevăzută 
ridicată de glasurile miilor de rugatori dăinuie peste ținutul Laposului . 
 
 

    

În perioada 07 – 08 august ,  a  fost organizată, in pareteneriat cu ACS RALY TEAM etapă 

din Campionatul Național de Viteza in Coastă – TROFEUL VALEA UZULUI; 
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 În perioada 27-28 august a fost organizată prima ediție a Festivalului Internațional 

de Bluess- BLUESS IN THE GARDEN, desfașurată la Complexul Sportiv UZU 

                          

 

În perioada 27-28 august în aceeași locație(Complexul Sportiv Uzu) a avut loc  cea de-a 

treia ediție a Târgului Gospodăriilor de Produse Montane ,,La Porțile Nemirei - tradiții și 

obiceiuri”, eveniment marca ,,Fabricat în Dărmănești”, organizat  autoritățile locale și 

GAL Valea Muntelui.         
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29.08.2020 
Am sărbătorit familiile din Darmanesti care au împlinit 50 de ani de impreuna conviețuire. 
Cinste lor , pentru noi sunteți exemple demne de urmat , sunteți icoane vii . 

 

                     

În data de 18 septembrie au fost organizate manifestări sportive prilejuite de Săptămâna 

Mobilității Europene; 

                

              

În data de 25 octombrie, au fost organizate manifestări comemorative la Monumentele 

Eroilor, prilejuite de Ziua Armatei Române; 

                               

 

 

În data de 01 decembrie, au fost organizate manifestări comemorative prilejuite de Ziua 

Națională a României; 
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2.14.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. 

  Targul este autorizat in fiecare an. 
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 ( este inchis pe perioada nedeterminata), conf.HG 
348/2004, ordinul ANSVSA nr. 45/2010 actualizat –Privind evolutia si extinderea Pestei 
Porcine africane pe teritoriul Romaniei. 
  Branzeturi: comercializare lapte, produse lactate. 
Activitatea desfasurata de catre personalul din cadrul biroului implica urmatoarele: 
     Deschiderea targului in fiecare zi de joi la ora 6:00, cu echipa mixta , taxarea tuturor   
comeciantilor la intrarea in targ conform H.C.L. NR.140/21.12.2020, asigurarea de locuri, 
tarabe pentru comercializarea produselor , cantare pentru verificare. 
    Se asigura suport si rezolvare pentru orice solicitare venita din partea producatorilor , 

comerciantilor privind activitatea din cadrul targului. 
   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,iar cand situatia o impune, impreuna cu un lucrator al 
Politiei Romane.  

    În fiecare săptămână se efectuează activităţi de curătenie şi igienizare în sectorul 
brânzeturi folosindu-se soluţii specifice impuse de legislaţia în vigoare. 

Trimestrial se face dezinsectie / dezinfectie  cu firma autorizata Serviciul Public de 
Rotectia Plantelor Bacau, prin SEAP–referat, comanda si deviz lucrari excutate.                     
Acestea se afiseaza la sectorul Branzeturi. 

 
    Administratia pietei detine de un numar de: 
- 20 de cantare din care 6 sunt functionale si verificate metrologic anual de catre 

Biroul Roman de Metrologie–Laboratorul din Bacau si 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.  
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     In urma solicitarilor de inchiriere loc /taraba in targ s-au verificat doumentele (CI, 
Certificat de producator, Certificat de inregistrare) si s-au incheiat contracte de inchiriere pe 3 si 
6 luni cu posibilitate de prelungire. 

      Au fost incheiate 8 contracte de inchiriere / acte aditionale in valoare de = 3996,00 lei, 
pentru locuri/tarabe producatorilor sau comerciantilor constituiti in societati comerciale, 
intreprinderi familiale, intreprinderi individuale sau persoane fizice autorizate. 

 
   Sumele incasate lunar in targul saptamanal in anul 2020, au fost: 

 IANUARIE – 14.258 LEI 

 FEBRUARIE – 10.682 LEI 

 MARTIE – 7.410 LEI 

 APRILIE – inchis pandemie 
Avand în vedere prevederile legii 55/2020 -privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și în urma aprobării  DECRETUL nr. 195 din 16 
martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României si masurile impuse prin 
ordonanta militara de catre  MAI, incepand cu data de 18.03.2020 a fost suspendată timp de o 
lună activitatea targului saptamanal 

 MAI – 2.656 LEI 

 IUNIE – 15.622 LEI 

 IULIE – 20.815 LEI 

 AUGUST – 15.046 LEI 

 SEPTEMBRIE – 17.453 LEI 

 OCTOMBRIE – 16.745 LEI 

 NOIEMBRIE – 15.510 LEI 

 DECEMBRIE – 11.202 LEI                                                                                                  

                        Total 2020 = 147.399 LEI  

2.15.COMPARTIMENT PADURE SI PĂȘUNI 
 

In anul 2020 activitatea principala dupa finalizarea amenajamentului silvic pe suprafetele 

din fondul forestier a fost punerea in aplicare a tratamentelor silvice prin punerea in valoare a 

masei lemnoase conform amenajamentului silvic in vigoare. 

A fost incheiat Contract de paza fond forestier si servicii de silvicultura conexe cu SC 

OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL –aferent anului 2020.  

In scopul 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 2020 activitatea esentiala si de maxima importanta este paza fondului forestier . 

pentru desfasurarea unei activitati silviculturale la cel mai inalt nivel.  

In decursul acestei perioade, respectiv incepand cu luna martie au fost executate lucrari de 

punere in valoare  pe suprafetele de teren din  fondului forestier rezultand o cantitate de 3490 

mc de masa lemnoasa care a fost scoasa la licitatie de 3 ori ( anunturi)  fara a fi adjudecata. 

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. 
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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. 

Au fost efectuate lucrari de curatare si igenizare a pasunilor cu persoanele care detin 

contract de inchiriere pe aceste suprafete in scopul mentinerii  intr-o stare cat mai buna a 

covorului vegetal. 

In luna martie au fost realizate doua campanii de impadurii cu puieti de salcam si molid 

primiti ca sponsorizare de la Directia silvica Bacau, care au fost plantati in zonele cu teren 

degradat din punctul Pagubeni si Paraul Darmaneasca. 

Toate aceste santiere de impaduriri au fost realizate cu forte proprii cu salariati din cadrul 

primariei asistati de personal calificat din partea Ocolului Silvic Lignum. 

Plantatiile noi infiintate vor fi urmarite in tot decursul anului fiind monitorizate si intretinute 

cu lucrari de descoplesire si in acelasi timp protejate pentru a nu fii pasunate de ovine.  

Se are in vedere pentru anul in curs identificarea altor suprafete degradate pentru 

impadurirea acestora in scopul evitarii si stoparii eroziunii solului pe aceste suprafete degradate. 

Se urmareste de asemenea igenizarea tuturor suprafetelor de pasune care nu au contract 

de inchiriere, acestea fiind prinse intr un program de reabilitare a pasunilor.  

In acest sens s-au facut acte aditionale la toate contractele de inchiriere pasuni in total de 82, 

care aveau termenul scadent anul 2020. 

Toate lucrarile silvice de regenerare si conservare a fondului forestier au fost facute 

conform amenajamentului silvic pentru toate suprafetele din fondul forestier proprietate privata 

a orasului Darmanesti. 

2.16.BIROU TRANSPORT DESERVIRE PARC AUTO 
 Birou Transport Deservire Parc Auto a funcționat conform organigramei cu un număr de 

7+1 posturi ocupate. 

 În anul 2020 parcul auto al orașului Dărmănești s-a înnoit cu următoarele echipamente: 

   -    Echipamente de mica mecanizare: generator curent cu, cabluri de sudura, in valoare de 

8000,04 lei; betoniera cu capacitate de 350 litri in valore de 3200 lei, rotopercutor SDS-plus cu 

acumulatori Makita in valoare de 585 lei; masina cu percutie cu acumulatori Makita in valoare 

de 1314 lei; aparat de sudura in sistem invertor 5-180 A DEKA MASTRO 518 HD in valoare de 

2362 lei, aplicator de seminte si ingrasaminte la pretul de 270,0 lei, polizor unghiular 125 mm 

si un rotopercutor Bosch. 

 Cu aceste echipamente personalul propriu a executat lucrari de intretinere si reparatii a 

drumurilor si cladirilor apartinand domeniului public si privat al UAT Orasul Darmanesti, podul 

de peste raul Uz din Salatruc, constructie casa sociala in cartier Salatruc, extinderi retea apa 

potabila si canalizare, intretinerea spatiilor verzi,etc. 
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- Panou informativ montat in piateta din fata primariei in valoare de 27801,79 lei. 

 

- Maturator stradal Metal Technik MT-02 in valoare de 27801,79 lei atasat tractorului din 

dotare, este folosit la activitati de curatenie a drumurilor din localitate. 

                    

 

             Aceste echipamente, alaturi de restul de echipamente si vehicule din dotarea Orasului 

Darmanesti au fost implicate in activitati de reparatii si intretinere drumuri, lucrari de 

deszapezire,reabilitarea de cladiri apartinand domeniului public, constructii de poduri, podete, 

decolmatari, activitati de curatenie a domeniului public si privat al UAT Orasul Darmanesti. 

 În anul 2021 se intenționează achiziția unui autoturism prin Programul Rabla 2021, un 

autogreder și mașini pentru prelucrarea lemnului, care vor fi folosite de către Serviciul 

Administrarea domeniului public și privat al UAT Orașul Dărmănești.  
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2.17. SECRETARUL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI 
A. Obiectivul activității Secretarului general al UAT: 

 avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului 
precum si  hotărârile consiliului local; 

 participă la ședințele consiliului local; 
 asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și 

primar, precum și între aceștia și prefect;  
 coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a 

dispozițiilor primarului,; 
 asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele 

interesate a actelor prevăzute la lit. a); 
 asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, 

comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și 
redactarea hotărârilor consiliului local;  

 asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate 
ale acestuia; 

 poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv și Statutul asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia 
funcționează; 

 poate propune primarului  înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor 
ordinare ale consiliului local; 

 efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a 
consilierilor locali; 

 numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de 
ședință, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

 informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu 
privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului 
local; 

 asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și 
ștampilarea acestora; 

 urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte 
consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de 
ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face 
cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

 certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; 

 alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de catre 
consiliul local sau de primar, după caz;  

 Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. 
(1) și (2), secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește funcția 
de ordonator principal de credite pentru activitățile curente. 

 Secretarul general unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la 
cererea părților, următoarele acte notariale: 

 legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de 
către autoritățile administrației publice locale de la nivelul orașelor a beneficiilor de asistență 
socială și/sau serviciilor sociale; 

 legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub 
semnătură privată. 

B. Sinteza activității pe anul 2020 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsnrt/ordonanta-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii?d=2020-08-04
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tenby/legea-nr-246-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii?d=2020-08-04
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969467&d=2020-08-04#p-291969467
https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=29475766&d=2020-08-04#p-29475766
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968882&d=2020-08-04#p-291968882
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968882&d=2020-08-04#p-291968882
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968883&d=2020-08-04#p-291968883
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 Număr de dispoziții emise și transmise Instituției Prefectului – Județului Bacău pentru a 
fi efectuat controlul de legalitate – 668 dispoziții conform Registrului de evidență a 
dispozițiior emise de Primarul orașului Dărmănești; 

 Număr de Hotărâri emise, evizate și transmise către Instituția Prefectului- Județul Bacău 
pentru a fi efectuat controlul de legalitate – 148 hotărâri, conform Registrului de evidență a 
hotărârilor adoptate de Consiliul local al orașului Dărmănești; 

 
În anul 2020, autoritatea executivă a orașului Dărmănești a urmărit în permanență 

ducerea la îndeplinire a atribuțiilor deliberative și executorii prevăzute de Legea 215/2011 privind 
administrația publică locală, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și actele normative 
apărute în cursul anului curent, prin care se stabilesc sarcini pentru autoritățile locale. 

Secretarul general al orașului a întocmit pentru fiecare ședință de consiliu convocatorul 
pe care l-a adus la cunoștința consilierilor locali, stabilind prin acesta ordinea de zi a ședințelor, 
problema analizată și data desfășurării acestora. Totodată au fost întocmite pentru fiecare 
proiect de hotărâre supus aprobării Consiliului Local, rapoartele de specialitate de către 
compartimentele de resort din cadrul UAT Orașul Dărmănești. 

Dezbaterile din cadrul ședințelor de consiliu au fost consemnate în procese-verbale care 
au fost semnate la finalul ședințelor de catre presedintele consiliului local și contrasemnate de 
catre secretarul general al UAT Orașul Dărmănești. 

Cele 148 de hotărâri aprobate de Consiliul Local Dărmănești au fost înaintate de către 
secretarul unității administrativ teritoriale către Instituția Prefectului –Județul Bacău în vederea 
obținerii vizei de legalitate.  

În baza prevederilor legale, secretarul general al UAT Orașul Dărmănești, în cursul anului 
2019, a vizat pentru legalitate un număr de 668 dispoziții care au vizat în principal următoarele 
domenii: asistență socială, resurse umane, achiziții publice, urbanism, proiecte, licitații,etc. 

Cele 668 dispoziții au fost înregistrate într-un registru special și s-a urmărit periodic 
modul de executare. 

 
 Pe rolul instantelor de judecata au fost un numar de 126 dosare, avand ca obiect al 

actiunilor uzucapiuni, contestatii la executare, obligatia de a face, anulare pv, etc.   
  

2.18.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. În anul 2020 Biroul a funcționat cu 3 
dintre cele 6 posturi alocate. 

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, Biroul de 
asistenţă socială desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi în 
dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de 
familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea 
drepturilor copilului. În acest scop activitatea este centrată pe următoarele aspecte: 

a) intreprinde toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor de risc care 
pot determina separarea copilului de părinţii săi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor 
abuzive ale parinţilor şi a violenţei în familie, identificând şi evaluînd situaţiile care impun 
acordarea de servicii şi prestatii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind 
planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare, prin dispoziţie; 

b) la sesizarea oricărei persoane fizice şi juridice, sau autosesizare, analizează şi 
evaluează situaţia copiilor aflaţi în dificultate, din unitatea administrativ-teritorială, precum şi 
modul de respectare a drepturilor acestora; 

c) la sesizare, monitorizează copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale 
identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea 
stabilirii identităţii lor, în colaborare cu instituţiile competente; 
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d) realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit 
precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare; 

e) asigura consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire 
la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si 
asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

f) monitorizarea modului de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi 
sintetizarea atelor şi informaţiilor relevante, atribuţie relevantă pentru monitorizarea dreptului 
copilului de a fi protejat împotriva exploatării prin muncă, exploatării sexuale şi traficului de copii; 

f) identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii 
pentru prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi realizarea activităţii de prevenire a 
separării copilului de familia sa, atribuţie relevantă pentru identificarea copiilor la risc de 
exploatare prin muncă,evaluarea acestor situatii şi realizarea planului de servicii pentru aceşti 
copii, familie şi persoane importante pentru copil; 

g) trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau 
neglijare la locuinţa lor şi se informează despre felul în care aceştia sunt îngrijiţi, despre 
sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţarea şi pregătirea lor profesională, acordând, 
la nevoie, îndumările necesare ; daca in urma vizitelor efectuate, se constata că dezvoltarea 
fizica, mentala, spirituală, morală sau socială a copilului este primejduită, se va sesiza de îndată 
D.G.A.S.P.C. 

h) face demersuri pentru responsabilizarea şi sensibilizarea membrilor familiei astfel încât 
să pregătească reintegrarea familială a copiilor care beneficiază de o masură de protecţie 
specială, în cel mai scurt timp şi în cele mai bune condiţii; 

i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsura de 
protectie specială şi a fost reintegrat în familia sa, întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de 
minum 3 luni; 

j) urmăreşte asigurarea şi aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente 
pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală dar care nu răspunde penal; 

k) urmăreşte asigurarea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de 
alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent; 

l) colaboreaza cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul 
protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

m) colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele 
tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun; 

n) identifica, monitorizează şi ţine evidenţa copiilor ai caror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinatate, realizand raportul de evaluare initială; 

o) asigură acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte posibilităţile legale 
de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinatate, în vederea asigurării protecţiei 
fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară; 

p) eliberează dovada prin care se certifică faptul că, părinţii care pleacă la muncă în 
străinatate şi au copii în întreţinere; 

r) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu 
reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului. 

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 
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şi Protecţia Copilului Bacău; 
- anchete sociale şi răspunsuri ca urmare a sesizărilor unor diverse instituţii; 
c) întocmirea şi tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor constatate în teren; 
întocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei în vigoare, în termen legal; sesizarea 
în scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor în conformitate cu prevederile legale, către instituţiile 
de competenţă, acolo unde este cazul; 
d) primirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece 
2019-2020;  
e) primirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu gaze pe perioada sezonului rece 2019-2020 , precum şi efectuarea 
anchetelor sociale conform prevederilor legale. 
a) Venit minim garantat  

Nr. Crt. Venit minim Garantat 2020 

1 DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 324 

2 DOSARE NOI 53 

3 DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR)  29 

4 DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 63 

5 DOSARE SUSPENDATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 37 

6 DOSARE RELUATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 27 

7 ANCHETE SOCIALE 612 

 
 
Prestaţii acordate în anul 2020 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 
nr.beneficiari 

CHELTUIT 
(RON) 

1. Ajutor lemne – beneficiari  
ajutor social 

324 dosare 93960 lei 

2. Ajutor înmormântare 13  beneficiari 2950 lei 

3. O.U.G. 70/2011 (lemne) 129 dosare 13604/lună 

4. Ajutor de urgenţă 15 beneficiari  2550 lei 

5. Ajutor de urgenţă prin HCL 5 beneficiari 17570 lei 
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Tabel privind evidenţa anchetelor sociale efectuate în intervalul ianuarie/decembrie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 număr 

reintegrarea copilului în familie 0 

prevenirea separării copilului de familie 32 

instituire/schimbare măsură de protecţie 5 

 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020: 
1. efectuarea unui număr de 125 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 

Tipul de anchetă socială nr. de anchete sociale în 

intervalul ian.  –  dec. 

2020 

Anchete sociale pentru copii care necesită evaluare/reevaluare medicală 41 

Anexa la ancheta sociala – factori de mediu 41 

Anchete sociale pentru adulti cu handicap care necesită evaluare/reevaluare medicală  125 

Plasamente sau reevaluarea plasamentului la o familie de asistenţi maternali profesionişti 25 

Anchete sociale pentru copiii pentru care s-a solicitat evaluarea/reevaluarea măsurii de 

plasament la familia extinsă (rude până la gradul IV) sau persoane 

65 

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

centre rezidenţiale; 

14 

Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară sau profesor de sprijin 16 

Anchete pentru achiziţionare calculator conform Lg.279/2004 4 

Anchete pentru burse medicale 0 

Anchete sociale pentru obţinerea de burse sociale                                          4 

Anchete sociale pentru Programul naţional „Bani de liceu” 25 

Anchete sociale judecatorie şi parchet 32 

Anchete sociale pentru instituirea tutelei 6 

Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului 

(cazuri de abuz sau neglijare) 

24 

Anchete sociale efectuate familiilor copiilor aflaţi în situaţie de risc 24 

Anchete sociale pentru instituirea plasamentului în regim de urgenţă 5 

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) 

8 

Adrese către Serviciul de Probaţiune pentru minori care au săvârşit infracţiuni 8 

Anchete sociale pentru incalzire 45 

Adrese către instituţii din judeţ/ţară (poliţie, şcoli, medici de familie, licee, AJPIS, DGASPC) 150 

Rapoarte de monitorizare  32 

Rapoarte Consiliul Comunitar Consultativ 12 

Rapoarte către DGASPC Bacău ( fişe trimestriale şi lunare) 16 

Cereri pentru audienţă  12 

Dispoziţii emise de primar(ASF, VMG, indemnizaţii, consiliu comunitar, bani gradiniţă) 520 

Fişa de observaţie pentru copiii care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate                                                                                                                      21 
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handicap în centre de recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău precum şi reevaluarea 
persoanelor deja internate; 
3. efectuarea evaluărilor pentru un număr de 29 asistenţi personali angajaţi de către Primăria 

oraşului Dărmăneşti; 
4. întocmirea a 103 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 2 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: 
· 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 62 sesizări ale unor persoane sau instituţii de stat 
(DGASPC, Instituţia Prefectului – judeţul Bacău). 
 
 
Alocatia pentru susţinera familiei (complementară şi monoparentală) 

Nr. Crt. Alocaţie pentru susţinerea familiei (complementară şi 
monoparentală) 

2020 

1 DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 303 

2 DOSARE NOI 63 

3 DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR)  52 

4 DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 67 

5 ANCHETE SOCIALE 620 

 
 
b)  Alocaţia de stat 

Alocaţie de stat 2020 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI) 230 

ADEVERINŢE DE NEGAŢIE CĂTRE ALTE PRIMĂRII 1 

 
c)Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Dosare primite 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 67 
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d) Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap 

Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap Dosare  

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 95 

 
e) Stimulent educational 

Tichete social grădiniţă Dosare  

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 94 

 
ALTE ACTIVITATI: 
 
POAD 2019 – 2021 

In cursul anului 2020, Biroul de Asistenta Sociala a distribuit in trei transe  produse 
de igiena si ajutoare alimentare din cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor 
defavorizate POAD 2019 – 2021, dupa cum urmeaza: 

-  4432 pachete produse de igiena(distribuite in doua transe); 
- 2216 pachete cu produse alimentare. 

 
MASTI DE PROTECTIE 

Conform O.U.G. nr. 78/2020, la nivelul orasului Darmanesti prin Biroul de Asistenta Sociala  
s -au distribuit masti de protectie pentru 2277 de persoane,  din urmatoarele categorii:  
a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 
b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în 

baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, 
reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată 
prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare; 
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile 
sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU COPIII DEFAVORIZATI 
 

Conform O.U.G. nr. 133/2020, la nivelul orasului Darmanesti prin Biroul de Asistenta Sociala  
s-au preluat dosare pentru un numar de 748 de elevi, care provin din familii defavorizate si care 
vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. 

 
TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU MESE CALDE 

 
Conform O.U.G. nr. 115/2020, la nivelul orasului Darmanesti prin Biroul de Asistenta Sociala  

s -au  distribuit la domiciliul beneficiarilor un numar de 45 de carduri pentru mese calde. 
Conform O.U.G. nr. 115/2020, prin intermediul Programului operațional ajutorarea 

persoanelor defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care 
beneficiază de sprijin material prin mese calde, pensionarii cu venituri echivalente indemnizației 
sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani, precum și persoanele fără adăpost. 
 
PRODUSE DE IGIENA PRIN PROGRAMUL ROMACT  
 

S-au distribuit un numar de 430 pachete produse de igiena, prin programul ROMACT . 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223959
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223959
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223964
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209219
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209219
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/106510
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210804
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210804
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Programul ROMACT,  urmărește îmbunătățirea capacității autorităților locale de a 
dezvolta și implementa politici și servicii publice care să se adreseze tuturor, inclusiv populației 
rrome . 
 PACHETE ALIMENTARE SI DE IGIENA, CONFORM H.C.L. nr.36/30.03.2020 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău, 
Nr.36/30.03.2020, privind aprobarea unor măsuri de protecţie sociala pentru persoanele 
vârstnice şi alte categorii de persoane vulnerabile aflate în situatie de risc cu domiciliul in 
oraşul Dărmăneşti,  s-au distribuit 1800 de  pachete alimentare si de igiena. 
  Au fost achiziționate și distribuite 1800 pachete cu produse alimentare și de igiena pe 
care angajații primăriei împreună cu un grup de voluntari le-au distribuit cetățenilor.  
Au beneficiat de aceste pachete următoarele categorii de persoane: 
- persoane cu pensii până în 1000 lei. 
- persoane cu handicap gradul I și II . 
- veteranii de război și văduvele acestora.  
- titularii dosarelor de VMG . 
- persoanele izolate sau carantinate la domiciliu fără resurse financiare.  

 
1. Biroul de Asistenta Sociala impreuna cu grupul constituit al pensionarilor din orasul 

Darmanesti, a organizat in data de 01.10.2020, sarbatorirea “ Zilei internationale a 
persoanelor varstnice.” 
 

   
 

2. Finalizare proiect umanitar “ Casa de Craciun”, realizat cu sprijinul Consiliului Local 
Darmanesti si a donatiilor unor oameni de afaceri din orasul Darmanesti. 

   
 
Beneficiarii acestui proiect au fost familia Gabor, din orasul Darmanesti. 
Cazul familiei Gabor a fost in atentia Biroului de Asistenta Sociala, este o familie 

monoparentala (tatal fiind decedat). Familia Gabor are 5 copii cu varste cuprinse intre 4 si 11 
ani, toti frecventeaza cursurile scolare. 

Mama se ocupa singura de cresterea si ingrijirea celor cinci copii 
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 2.19.COMPARTIMENT RESURSE UMANE 
 
Compartimentul resurse umane este subordonat direct Secretarului general al  oraşului 

si are în componentă  un număr de 1 funcţie publica de executie- inspector,  vacantă din luna 
martie 2019. 

Atribuţiile personalului din cadrul compartimentului presupune următoarele  activităţi : 

- 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, promovări în grad profesional) şi le supune spre aprobare; 

- întocmeste lucrările necesare pentru numirea în funcţii publice, încetarea raporturilor de 
serviciu, încadrarea , promovarea, transferul, detaşarea, numirea temporară, cu delegaţie în 
funcţii de conducere, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractelor de muncă, pentru 
personalul din aparatul propriu, funcţionari publici sau  personal contractual; 
- Organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante îndeplinind toate formalităţile şi 
respectând legislaţia în domeniu; 
- notifică ANFP privind organizarea concursului de ocupare a unor funcţii publice de execuţie, 
completează  notificarea ce se publică pe site-ul ANFP, privind datele şi   condiţiile specifice de 
participare; 
-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, 
- urmăreste actualizarea  fişelor  postului şi a  atribuţiilor de serviciu pentru personalul din 
subordine  
- în baza organigramei aprobate, întocmeşte statul de funcţii, respectând criteriile de gradare şi 
nomenclatoarele de funcţii etc; 

Principalele obiective propuse si realizate in domeniul  resurselor umane                               
in perioada  01.01.2020-31.12.2020 : 

 Procesul de instruire profesională: salariatii   au participat la cursuri de perfectionare  
online. 

 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 65% .La funcţii 
publice 62%; la funcţii contractuale  67% 

 In perioada de referinta s-au constatat  incetari de contracte de munca/raport de 
serviciu:2  
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 S-au intocmit documentatii pentru   transfer  in interesul serviciului 1. 

 S-au intocmit documenţatii privind acordarea  gradatiilor  de salarizare la un nr de  3  
salariaţi 

 S-au organizat concursuri de recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice si 
contractuale  

din cadrul aparatului de specialitate: 3 concursuri din care  3 concursuri au dus la ocuparea 
postului scos la concurs. 

 La nivelul compartimentului   s-a elaborat sau s-a raspuns la un numar de  15 adrese, 
situatii sau statistici 

 S-au  intocmit un numar de    185  adeverinte de salariat.S 

 S-a intocmit un numar de  164    referate si dispozitii 

 S-au vizat un numar de   165   cereri de concediu 

 Respectarea codului de conduita : In perioada raportata  nu a fost  sanctionat disciplinar  
nici un salariat.  

 In luna iunie 2020 s-au inregistrat 64 declaratii de avere si de interese care au fost postate  
pe site-ul institutiei, respective  înaintate ANI,  având termen de păstrare 5 ani. Deasemenea in 
luna noiembrie 2020 au fost inregistrate alte 19 declaratii de avere si interese, ale persoanelor 
alese in urma scrutinului din 27 septembrie 2020 

 S-au inregistrat   14  cereri privind locurile de munca disponibile in cadrul Institutiei, care  
au fost solutionate  prin participarea la concursuri a celor interesati, sau prin incadrari ca asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap. 

 Cariera functionarilor publici, motivarea performantei profesionale prin promovare. 
In anul 2020  s-a organizat concurs  pentru  promovarea  in grad profesional,  pentru un nr de  
6  functionari publici. Acestia au realizat punctajul necesar promovării in grad profesional  
imediat superior 

 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,   
iar modificarile referitoare la functionarii publici  in programul informatic al ANFP. 

 S-au intocmit 83 evaluări generale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului si din subordinea CL. 

 Dosare profesionale:   
Au fost intocmite  3 dosare profesionale funcţionarilor   numiţi în funcţii publice;  sunt  actualizate  
permanent toate dosarele funcţionarilor , in baza actelor administrative primite. 

 Referitor la asistentii personali:  
Având în vedere încheierea    contractelor pe durata determinată, la mare parte din asistent ii 
personali,  s-au operat   11 incetări ale contractelor şi   9 reincadrări. Pentru aceste operatiuni 
s-au intocmit, referate, dispozitii şi CIM , care au fost  introduse in programul REVISAL în 
termenul prevăzut de legislaţia în vigoare 

 Salariile  platite în anul 2020, au fost stabilite pe baza coeficientilor aprobati de CL, cu  
exceptia asistentilor medicali din cadrul Cabinetelor medicale scolare, ale caror salarii sunt 
suportate de DSP.  

 In anul 2020 s-au acordat vouchere de vacantă, precum si  indemnizaţie de hrană  
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, în cuantum de 347 lei brut pentru luna 
lucrată integral. 

SITUATIA SALARIAŢILOR  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE                                        
al  UAT DARMANESTI  la data de 31.12.2020 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu/birou/compartiment Nr. posturi 
aprobate 03.2020 

Nr. posturi 
ocupate 2020 

1 Administrator public 1 0 

2 Secretar UAT 1 1 
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3 Serviciul economic             12             10 

4 Serviciul urbanism, amenajarea teritoriu, 
investitii-arhitect sef 

8 4 

5 Serviciul politie locala 15 10 

6 Serviciul administrarea domeniului public si 
privat 

22 17 

7 Serviciul public comunitar local de evidenta 
a persoanelor 

8 3 

8 Biroul asistenta sociala 6 3 

9 Birou activitati autofinantate 6 3 

10 Birou transport-deservire parc auto 10             10 

11 Compartiment proiecte, strategii de 
dezvoltare si promovare 

3 1 

12 Compartiment protectie civila 1 0 

13 Compartiment serviciul voluntar pentru 
situatii de urgenta 

5 5 

14 Compartiment managementul sistemelor 
integrate si mediu 

1 0 

15 Compartiment audit 2 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 1 0 

23 Compartiment resurse umane 1 0 

24 Compartiment registrul agricol 3 3 

25 Compartiment relatii publice, documente, 
arhiva 

2 2 

26 Cabinet primar 2 2 

              Total 120 79                                 

 Cabinete scolare 3 3 

 Asistenti pesonali  30 28 

 

2.20.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 ;  

      - efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor 

care se adreseaza cu diferite probleme referitoare la terenuri agricole locuinte si anexe 

gospodaresti  

    - solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate ; 
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    - colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor  probleme 

curente si colaborarea cu diferite institutii( directia de statistica, oficiul de cadastru, directia 

agricola, poliţia, prefectura,serviciu finante publice, serviciu de evidenta a populatiei, etc; 

     -predarea  documentelor la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor 

întocmite în conformitate cu Legea  nr. 16/1996, a Arhivelor nationale. 

Registrul agricol Dărmănești cuprinde 5816 pozitii  de rol in registrul agricol din care  5271 

pozitii  de rol ale gospodariilor cu domiciliu in localitate si 545 poziţii de rol  ale persoanelor cu 

domiciliu in alte localitati.  

   În anul 2020 s-au efectuat 1401 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 7 atestate de producator  si un numar de 4 carnete de 

comercializare a produselor din sectorul agricol. 

In aceasta perioada s-au eliberat aproximativ 10350 adeverinte de rol necesare solicitantilor 

la diverse institutii (birou notarial, Judecatorie, politie, scoala,  primării, cadastrare gratuita ) ,  

S-au intocmit  26 contracte de arenda . 

S-au intocmit 39 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 361  Certificate de atestare a posesiei, parte  din documentatiile 

necesare   intocmirii actelor de vanzare  cumparare, donatie, certificate de mostenitor 

 S-au  completat   un numar de  204   exemplare  anexa 24 pentru deschiderea 

procedurii succesorale.(  158   pentru camera Notarilor si  46   la cerere) 

    Pe parcursul  anului 2020 aproximativ 50 de persoane au solicitat audiente pentru 

rezolvarea diferitelor probleme de registru agricol . Acestea au fost solutionate favorabil 

 

2.21.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE DOCUMENTE 

ȘI ARHIVĂ 
 

In cadrul  Compartimentului Relații cu publicul documente și arhivă al U.A.T. ORASUL 
DARMANESTI pe parcursul perioadei  03.01.2020 – 31.12.2020 obiectivele principale ale 
activității compartimentului au vizat: creșterea calității actului administrativ, prin utilizarea 
eficientă a resurselor, servicii de calitate orientate către cetățean, desfășurarea unei activități 
transparente și eficiente, cu respectarea cadrului legal, implicarea cetățenilor în procesul de 
luare a deciziilor, creșterea încrederii cetățenilor în actul administrației publice locale, asigurarea 
și facilitarea accesului la informațiile de interes public; comunicarea cât mai promptă și eficientă 
cu cetățenii, întocmește raportul anual privind informațiile de interes public, reducerea fluctuației 
de personal; combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, obiective care s-au 
realizat prin următoarele mijloace (indicatori de performanta): 

- Asigurarea accesului rapid la informații atât pentru rezolvarea unor probleme sociale 
și de interes general, cât și pentru rezolvarea unor probleme legate de administrația publică 
locală. 

- Facilitarea participării directe a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul 
administrației publice locale. 
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- Scurtarea timpului și a efortului afectat de cetățeni rezolvării problemelor pentru care 
se adresează Primăriei Orașului Darmanesti. 

- Eficientizarea programului de lucru cu publicul al serviciilor și compartimentelor din 
cadrul Primăriei Orașului Dărmănești. 

Gradul de realizare a acestor indicatori a fost de 100%. 
Ca si misiune a acestui compartiment este de a crea o comunicare bazată pe principiile 

transparenței, corectitudinii și imparțialității între instituție și cetățean, într-o manieră legală, 
profesională, eficientă și echitabilă. 

Astfel, activitatea acestui compartiment in anul 2020 s-a pliat pe următoarele direcții 
principale: relația cu cetățeanul, relația cu mass-media, relația cu societatea civilă și imagine 
publică, informare și promovare, asigurarea liberului acces la informațiile publice, asigurarea si 
funcționalitatea canalelor de comunicare între Primăria și cetățeni, mass-media și alte 
organisme (pagina web a Primăriei, publicarea unui Buletin Informativ etc.), rezolvarea, 
asigurarea, comunicarea în eventualele situații de criză prin colaborarea cu serviciile/direcțiile 
din cadrul instituției. 

Programul de lucru cu publicul s-a stabilit astfel încât să se poată prelua din 
partea cetățenilor un volum cât mai mare de solicitări, respectiv de luni pana joi între 

orele 08.00 și 16.30 si vineri 08.00 si 14.00. 
S-a procedat la: afișarea și publicarea Buletinului informativ al instituției publice, care 

cuprinde informațiile de interes public, comunicare din oficiu, prevăzute la art.5, din 
Legea nr.544/2001; întocmirea și afișarea Rapoartelor de evaluare și rapoartelor de 

activitate anuale pentru Legea 52/2003 și Legea 544/2001; întocmirea și afișarea raportului 
anual privind informațiile de mediu; afișarea proiectelor de act normativ, la afișier și pe site-ul 
primăriei și gestionarea propunerile, opiniile și observațiile persoanelor. 

A asigurat depunerea și ridicarea coletelor Primăriei Orașului Dărmănești, înregistrarea 
si depunerea actelor care se trimit prin Posta Romana. A realizat informarea cetățenilor 
cu privire la natura serviciilor oferite de Primăria Orașului Darmanesti. 
S-a asigurat rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public, organizarea și 

funcționarea punctului de informare-documentare și s-au primit solicitările privind informațiile de 
interes public având în acest sens un registru special. 

In cursul anului 2020, inspectorul a oferit informații și a îndrumat cetățenii – în medie 
30-35 persoane/zi. De asemenea, a redactat fluturași informativi cu actele necesare pentru 
diverse documentații care se adresează serviciilor U.A.T. Orașul Darmanesti si s-a informat cu 
privire la noutățile legislative intervenite în diferitele domenii în care Primăria și Consiliul Local 
au atribuții. De asemenea, a realizat afișe, anunțuri cu diferite informații de interes cetățenesc 
și s-a îngrijit de distribuirea acestora. Pe tot parcursul anului, acesta a desfășurat o activitate 
prin care a încercat să stimuleze interesul și dezvoltarea cunoștințelor solicitanților prin oferirea 
de informații cu privire la activitatea Consiliului Local și a Primăriei, contribuind astfel la crearea 
unei atmosfere de respect și înțelegere pentru acestea. 

În atribuțiile funcționarului din cadrul acestui compartiment intră si gestionarea 
corespondentei , înregistrarea corespondentei cu alte instituții cat si cererile primite de la 
cetățeni in total pe anul 2020 fiind in număr de 23414  și urmărirea modului de soluționare al 
acestora, precum și a panoului de afișaj al Primăriei. Astfel, in cursul anului 2020 au fost 
expediate 1024 de scrisori simple si 13450 de scrisori cu confirmare de primire prin Posta 
Romana, restul răspunsurilor fiind trimise prin posta electronica, sau a u fost înmânate personal 
cetățenilor. 

A procedat la afișarea a unui număr de 32 publicații de vânzări imobiliare. 
Strict legat de relația cu publicul este colaborarea cu serviciile primăriei privind 

colectarea informațiilor pentru audiențe, înscrierea și participarea efectivă la audiențe. În 
anul 2020 în audiență la Primarul Orașului s-au înscris aproximativ 50 persoane, fiind 

obligați in perioada situației de urgenta si alerta sa suspendam programul de audienta. Un 
instrument util de comunicare directă si eficientă cu cetățenii a fost, de asemenea, Telefonul 
Cetățeanului – 0234356656 – operat de funcționarul public din acest compartiment – telefon la 
care cetățenii care au sunat semnalând diverse situații, numărul apelurilor ridicându-se la 
aproximativ 20 zilnic. În funcție de natura problemei ridicate, au fost întocmite note de serviciu 
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către compartimentele de specialitate sau, după caz, s-au soluționat pe loc. De asemenea, ca 
instrument in relația cu publicul am folosit si pagina de internet a primăriei, 
www.primariaorasuldarmanesti.ro. 

Pe aceasta pagina sunt prezentate informațiile de interes public; de asemenea, sunt 
postate anunțuri și comunicate de presă, în vederea unei bune informări a cetățenilor în ceea 
ce privește activitatea instituției, precum și informații utile privind serviciile publice, Consiliul 
Local si alte servicii ale administrației publice locale. 

Referitor la liberul acces la informații publice, in cursul anului 2020, au fost înregistrate  
21 solicitări în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. S-a 
primit un număr de 15 cereri de la  persoane fizice si 6 cereri au fost depuse de persoane 
juridice. La aceste cereri au fost formulate răspunsuri si au fost transmise prin poșta electronică 
sau  prin Posta Romana in funcție de opțiunea solicitantului. Aceste solicitări au vizat informații 
privind rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public pentru ultimii anii, gestionarea banilor publici, susținerea învățământului 
preuniversitar. În anul 2020 nu au fost înregistrate reclamații administrative. 

In ceea ce privește Relația cu societatea civilă, Serviciul de Relații cu Publicul a 
desfășurat activitatea de publicitate aferentă dezbaterilor publice organizate în baza Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală. De asemenea, Serviciul 
Relații cu Publicul Documente și Arhivă a contribuit în anul 2020 la organizarea unor dezbateri 
publice. 

Primăria, cu sprijinul Compartimentului de Relații Publice a desfășurat, in cursul anului 
2020, diverse activități în colaborare cu unitățile de învățământ din oraș si satele aparținătoare 
– evenimente culturale și sportive, dar și campanii de conștientizare a tinerei generații față de 
valorificarea patrimoniului cultural, precum și a importanței menținerii unui mediu sănătos. 

Activități desfășurate în cadrul Compartimentului Arhivă: 
1.  Primirea/predarea la arhivă pe bază de inventar de la compartimentele aparatului 

propriu al Primăriei – 216 dosare. 

2.  Efectuarea de copii la aparatul  Xerox la solicitarea cetăţenilor – în valoare de 
aproximativ 6000 lei. 

3.  Indosarierea în cutii de carton, pe termene de păstrare,a dosarelor primite de la 
compartimentele din cadrul Primăriei ( Contabilitate, Administratia Locală, Urbanism, Stare 
Civilă,  Asistenta sociala, Impozite şi taxe, Registratură, Registrul agricol) -  370  dosare. 
4.  Eliberare de adeverinţe şi copii solicitate de cetăţeni pentru dobîndirea unor drepturi în 
conformitate cu legile în vigoare – 223 adeveriţe. 
5.   Eliberarea/consultarea documentaţiilor de specialitate aflate în arhivă ce au fost puse la 
dispoziţia celorlalte compartimente din cadrul primăriei în vederea promovării unor Hotărări ale 
Consiliului Local, precum şi a Dispoziţiilor emise de primarul oraşului Dărmăneşti, sau 
întocmire proiecte  – 132 dosare. 
6.  Toate cererile şi petiţiile înregistrate la compartiment  Arhivă au fost soluţionate. 

Și pentru anul 2021, ne propunem găsirea de noi modalități de implicare a cetățenilor în 
luarea deciziilor la nivelul administrației, astfel ca preocupările, nevoile și valorile cetățenilor sa 
fie încorporate procesului de luare a deciziilor în cadrul administrației publice locale. 

 
 
 

2.22. CABINETE MEDICALE ȘCOLARE 
  
În anul 2020 cabinetele medicale scolare din orașul Dărmănești au asigurat asistenta medicala 
pentru copiii scolarizati, dupa cum urmeaza: 

NR.CRT INSTITUTIA DE INVATAMANT NR.COPII INSCRISI CABINETE 
MEDICALE 

1. Liceul Tehologic Darmanesti       -Gimnaziu= 203 
    -Liceu si seral =223 

-Profesionala=80 

Da, As. 
Constantin M 
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      -Primar =257  

2. Gradinita cu program normal Prescolari=96  

3. Gridinita cu program prelungit 
“Ursuletul Martinel” 

Prescolari=73 Da, As. Rastoaca 
L 

4. Scoala Gimnaziala nr.2 -Elevi=335 
-Prescolari=62 

Da, As. Simon M 

5. Gradinita Salatruc Prescolari=30  

6. Scoala Gimnaziala nr.3 -Elevi=145 
-Prescolari=20 

 

7. Scoala Gimnaziala nr.1 Bratulesti -Elevi=162 
-Prescolari=95 

 

8. Scoala Gimnaziala Plopu -Elevi=88 
-Prescolari=40 

 

9. Scoala Gimnaziala Lapos -Elevi=39 
-Prescolari=20 

 

10. Gradinita Pagubeni Prescolari=17  

             
Compartimentul Cabinete Medicale Scolare prin cele 3 cadre medicale a asigurat in anul 

2020 asistenta medicala pentru copiii care frecventeaza scolile gimnaziale, liceul, gradinita cu 
program prelungit si gradinita cu program normal din orasul Darmanesti, jud. Bacau. 
             Date statistice privind activitatea medicala desfasurata de catre Compartimentul 
Cabinete Medicale Scolare pe parcursul anului 2020: 

-1985 copii scolari si prescolari inscrisi in anul 2020 
-nr. Tratamente=1306 
-bilant /masuratori=373 
-triaj copii dupa fiecare vacanta=5075 
-nr. Controale privind respectarea conditiilor de igiena : -bloc alimetar=110 
 -spatii invatamant=30 
-educatie sanitara=73 ore 

 
             In anul 2020 s-a asigurat asistenta medicala prin termometrizare si triaj epidemiologic 
la examenele nationale clasa a-VIII-a si examenele de bacalaureat calasa a-XII-a. 
 

2.23. VIZITE DE LUCRU ȘI CONTRACTE SEMNATE 
19.03.2020 
A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor de extindere a rețelei de gaze pentru 
încă un pachet de 6 străzi. Este vorba de străzile: Gării, Luncii, Primăverii, Rachitis , 
Fabricii și Triajului.  Valoarea lucrărilor este de 860.000 lei ,Delgaz cofinantand 584.333 
lei . 
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06.05.2020 
Prefectul Judetului Bacau , domnul Liviu Miroseanu a efectuat o vizita de lucru in orasul 
Darmanesti . 
Au fost analizate masurile privind respectarea legislatiei in vederea combaterii "Covid 
19" precum si stadiul implementarii la nivelul localitatii a proiectelor finantate din fonduri 
europene,guvernamentale si locale . 
 

    
 
 
 
16.06.2020 
A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția rețelei de curent pentru zona " 
Valea Uzului-Coada Lacului " . 
Este una dintre cele mai mari investiții făcute în parteneriat de către UAT Orașul 
Darmanesti si Delgaz, investiție care depășește 1 milion de euro.  
După demersurile făcute pentru asfaltarea drumului DJ 123 , aceasta investitie foarte 
importanta reprezintă calea spre declararea zonei ca "Statiune turistică de interes local” 
Proiectul asigură construirea unei rețele de medie si joasa tensiune , lucru absolut 
necesar pentru dezvoltarea urbanistică a zonei . 
Speram ca prin investițiile făcute în orașul Darmanesti, în perioada următoare să asistăm 
la o dezvoltare durabilă a turismului, punând astfel în valoare patrimoniul natural de o 
valoare inestimabilă. 
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02.07.2020 
O delegație a renumitului cotidian francez "Le Monde " condusă de jurnalistul Jean-
Baptiste Chastand, a vizitat orașul Darmanesti.  
Discuțiile s-au purtat în incinta Cimitirului Internațional de la Valea Uzului , temele 
abordate vizând printre altele tratatul de la Trianon sau modul cum înțelegem sa ne 
cinstim eroii.  
Împreună cu colegii mei am reprezentat cu cinste comunitatea , invocând valorile 
neamului românesc ,existența milenară pe aceste teritorii precum și dorința de a preda 
generațiilor viitoare zestrea moștenită de la strabuni. 

                      
 

21.09.2020 

Am avut onoarea sa avem în vizita la Darmanesti pe Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor 
domnul Costel Alexe. 
Vizita a avut caracter de lucru și s-a desfășurat la Barajul Poiana Uzului.  
Temele discutate au fost de un real interes , vizând noi investiții în modernizarea prizelor 
de apa , reabilitarea albiei raului Uz sau pașii ce trebuie parcurși pentru declararea 
orașului Darmanesti statiune turistica de interes local. 
Este singurul ministru de resort care a vizitat orasul Darmanesti si barajul Poiana Uzului 
in ultimii 26 de ani. 
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2.24.SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTE 
      

   În vederea îmbunătățirii calității spațiilor din cabinetele medicale ale doctorilor de familie de 

pe raza orașului Dărmănești, Primăria Dărmănești a efectuat investiții în ceea ce privește 

igienizarea și văruirea acestora.  

  

În data de 01.04.2021 s-a deschide Centrul de Vaccinare anti-covid19 din Dărmănești, care  

funcționează în Căminul Cultural Plopu, sat Plopu. Centrul deservește in special cetatenii din 

orașul Darmanesti si comuna Dofteana. 

        

                 
       

  Și în anul 2020 Primăria Orașului Dărmănești a susținut copii cu rezultate remarcante din cadrul 

comunității dărmăneștene și a asigurat gratuit desfășurarea actului de învațămînt prin punere la 

dispoziția elevilor a unui mijloc de transport. 

   Au fost acordate în cursul anului 2020 de către Primăria Orașului Dărmănești copiilor care 

frecventează cursurile Liceului Tehnologic Dărmănești, Școlii Gimnaziale nr. 2, Școlii 

Gimnaziale nr. 3 și Școlii Gimnaziale Plopu un număr de 57 de burse de merit și 94 de burse 

sociale în valoare totală de 15.700 lei. De asemenea au fost recompensați 5 șefi de promoție 

din cadrul unităților de învățământ de pe raza UAT Orașul Dărmănești pentru performanțele 

deosebite cu suma de 1000 ron.  

 
13.02.2020 
Elevii din cartierul Bratulesti , au începând din luna februarie transportul asigurat gratuit 
pentru desfasurarea actului de învățământ , cu un mijloc de transport modern.  
Beneficiarii sunt peste 110 elevi ai Școlii nr 2 Dărmănești precum si ai Liceului Tehnologic 
Darmanesti. 
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   În data de 31.12.2020 au fost premiati copii cu rezultate remarcante din cadrul 
comunității dărmăneștene. 
Doi tineri sportivi de excepție ai Darmanestiului au fost premiati cu diplome de excelenta 
și premii în bani . 
Este vorba despre: 
- Stoica Georgelia , vicecampioana europeana la juniori 2020 ,proba de 4 +,canotaj. 
- Sandulescu George ,legitimat la Steaua București, 7 medalii aur, 5 medalii de argint și 1 
medalie de bronz la campionatele naționale , europene și mondiale de seniori kaiac 
canoe.  

     
 

În ceea ce privește relația cu cultele religioase din orașul nostru, am răspuns prompt la 

aproape orice solicitare venită din partea acestora, atât prin prezența la diferite evenimente 

organizate, cât și prin sprijin financiar din partea Primăriei Orașului Dărmănești și a Consiliului 

Local Dărmănești. 

 

Au fost achiziționate pentru casa praznicală de la Biserica Izvorul Tamaduirii mese din 

molid 18 buc, scaune 150 de buc și tâmplăria din PVC. 
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Au fost achiziționate materiale și construit gardul de împrejmuire al Bisericii Catolice  

                         

Au fost achiziționate 2 uși de intrare și finalizat prictura interioară la Parohia din Păgubeni 

                                

Construit capela, fundatie gard si aductiune apa potabila la cimitirul rromilor din Cartierul 

Poiana 

.               
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  .            

     

Reabilitarea acoperișului bisericii cu hramul " Sfinții Voievozi Mihail și Gavril " din 
cartierul Lapoș. 
 

      
       

Construit și montat troiță în cimitirul satului Lapos de către angajații Serviciului 

Administrarea domeniului public și privat al UAT orașul Dărmănești 
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LUCRĂRI EFECTUATE ÎN ANUL 2020- 2021 

26.05.2021 
Asfaltare și modernizarea DJ123 ( str.Energiei) pana în zona O.S.Lignum. Finanțarea 

este asigurată din bugetul local.  

                   

31.05.2021 
S-a semnat contractul de finanțare pentru "Modernizarea centrului cultural Nemira ", 
proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
Valoarea contractului este de 10.643.447,44 lei (peste 2 milioane de euro), reușind astfel 
sa avem după implementarea proiectului cea mai moderna și dotata casa de cultura de 
pe Valea Trotusului. 
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06.06.2021 
Reabilitata prin turnarea unui covor asfaltic nou pe strada Forestierului ,strada ce face 

legătura între DN12 A și strada Muncii.  Finanțarea a fost asigurata din bugetul local. 

 

                 
24.06.2021 

A fost turnat primului strat de asfalt pe străzile Popasului și Bujorului. 
Finanțarea este asigurata din bugetul local.                          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

             
 

    21.07.2021 

Lucrări de reparații rigole și podețe de acces str. Energiei partea dreapta 
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       21.07.2021 

 Au fost început lucrările de extindere rețea iluminat în zona PODEI – IZVORUL ALB 

(VALEA UZULUI) - termen de realizare 2020 -2022 (realizat peste 30%) 

     

 

LUCRĂRI ÎNCEPUTE ÎN 2020 ȘI FINALIZATE ÎN 2021 

1. AMENAJAREA UNUI SPAȚIU VERDE , TIP SCUAR ÎN CENTRUL ORASULUI  

Dărmănești – finalizat execuție lucrări în anul 2021 

2. MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI: POIANA, TEIULUI – finalizat execuție 

lucrări în anul 2021  ; 

3. LUCRARI DE CONSTRUCTIE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE SI 

PROTECTIA IMPOTRIVA INUNDATIILOR PE PARAUL DARMANEASCA  Bacau- 

realizat execuție lucrări 90%; 

4. AMENAJARE TROTUARE SI RIGOLE 1,5 KM STR. ENERGIEI  

5. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA POPASULUI  

6. LUCRĂRI DE ÎNTRETINERE SI REPARATII STRADA BUJORULUI  

7. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA ENERGIEI I  

8. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA ENERGIEI II  

9. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA LALELELOR  

10. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA ZEFIRULUI  

11.  LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRĂZI : PETROLIȘTILOR, 

GHIOCEILOR ȘI ALUNULUI 

12. LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRĂZILE : POIANA ȘI TEIULUI 

13. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII TROTUARE ȘI RIGOLE STRADA 

ENERGIEI 

14. LUCRĂRI DE REPARAȚII RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES STRADA TEIULUI 

15. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA NEMIRA I ȘI II 

16.  CONSTRUIRE TROIȚĂ LA CIMITIRUL LAPOȘ 

 

PROIECTE ÎN EXECUȚIE ÎN ANUL 2021  

17. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VARSTNICE în Orașul 

Dărmănești – execuție lucrare 40%; 
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18. MODERNIZAREA CENTRULUI CULTURAL NEMIRA – procedura de achizitie 

proiectare 

19. REABILITARE CENTRUL MEDICAL STOMATOLOGIC DISPENSAR C4 

20. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA STEJARULUI 

21. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA ENERGIEI III 

22. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA CHIMIEI 

23. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA ARMONIEI, PRIETENIEI ȘI 

FLORILOR 

24. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA FORESTIERULUI I 

25. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA NEMIRA 3 

26. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA NEMIRA 4 

27. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRADA ARȚARILOR 

28.  LUCRĂRI DE REPARAȚII RIGOLE ȘI PODEȚE DE ACCSES STRADA ENERGIEI 

DREAPTA 

29.  LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE TROTUARE STRADA ENERGIEI STÂNGA 

30. MODERNIZARE CLADIRE PIATA AGROALIMENTARĂ 

31. CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE TARG 

32. EXTINDERE RETEA ILUMINAT : PODEI – IZVORUL ALB (VALEA UZULUI) - 

termen de realizare 2020 -2022 realizat execuție 30% 

33. REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE DISPENSAR ÎN 

ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI STRADA DUMBRAVEI NR. 7 

34. AMENAJARE ESPLANADĂ VERDE ZONA SCUAR în orașul Dărmănești strada 

Muncii nr. 9 

35. MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRADA  MINERILOR  -procedura achizitie 

evaluare tehnica 

36. EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE: BUCIUMULUI, GARII, PANSELELOR, 

LALELELOR, TEIULUI –  

37. EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE : LUNCII, PRIMAVERII ,RACHITIS, GĂRII 

,TRIAJULUI SI FABRICII  

38. EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE : BRATULESTI,VADULUI, VIORELELEOR, 

MUNCII ȘI CALEA TROTUȘULUI 

39. EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE :CARTIERUL PLOPU 

40. EXTINDERE RETEA GAZE: LAPOS,SALATRUC - termen de realizare 2020 -2023 

41. EXTINDERE RETEA ILUMINAT: PAGUBENI – licitatie procedura de achizitie 

42. FINALIZAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE LA STATIA DE EPURARE SI 

RETEAU DE CANALIZARE – în execuție peste 95% 

43. CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 102 locuri  LICEUL TEHNOLOGIC -STRADA 

MUNCII, NR. 11 –proiect depus la CNI 

44. EXTINDERE RETEA DE CANALIZARESI APA IN CADRUL PROIECTULUI POIM II 

(CANALIZARE IN ZONA SALATRUC SI EXTINDERE RETEA DE APA) -- termen de 

realizare 2020 -2024 

45. CENTURA OCOLITOARE TRAFIC GREU ORASUL DARMANESTI – întocmit DALI 

, depus spre finanțare CNI 

 

                Vă asigur că și în anul 2021, activitatea mea și a administrației publice locale de la 

Dărmănești se va concentra pe continuarea proiectelor de dezvoltare locală. 

 


