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DIRECŢIA TEHNICĂ 
 
 
Rezultatele specifice fiecarui compartiment din cadrul Directiei Tehnice: 

a. Serviciul Tehnic Investitii 
Au fost finalizate obiective ca : 

 Reabilitarea termica a 10 blocuri de locuinte 
 Construirea blocului de locuinte pentru medici, str. Tipografilor nr.25 
 LTE locuinte str. Fagaras nr.25 
 Reabilitare retele termice secundare PT33, PT7, PT13, PT31 
 Climatizare hala de flori Piata Centrala 
 Refacere sarpante blocuri str. Aviatori nr.19 si nr.27 
 Refacere sarpanta spital de Pneumoftiziologie 
 Extindere loc de joaca Parcul Catedralei 
 Amenajare loc de joaca str. Vasile Alecsandri ( Hotel Dumbrava) 

si realizate/finalizate documentatiile tehnice de executie pentru : 
 Realizarea unor obiective finantate prin POR (Centru de agrement si 

turism “ Padurea Tamas “ , Reabilitare si modernizare “ Insula de 
agreement “, etc ) 

 Reabilitare cladire centrala termica din str. Soimului - Municipiul Bacau,  
cu destinatia de Clubul Pensionarilor II 

 Reabilitare retele termice secundare LOT 2,3,4,5 
 Reabilitare sarpante blocuri str Aviatorilor nr.19,21,25,27 
 Reparatii capitale BAZA SPORTIVA LETEA 
 Amenajare 10 spatii de joaca 
 Construire SALA POLIVALENTA a SPORTURILOR 
 Amenajare Piata Centrala, etapa a II a 
 " Modernizare sediul Primarie si cladiri spital Pneumoftiziologie Bacau 

"-in cadrul Programului national pentru cresterea eficientei Energetice " 
 LTE locuinte pentru tineri destinate inchirierii ansamblul Bucegi IIIA 
 Racordare SACET, SC AEROSTAR Bacau 

Totodata s-a urmarit executia urmatoarelor obiective : 
• Construirea Spitalului Municipal 
• Modernizarea Teatrului de Vara 
• Amenajare peisagistica si zona de agrement COMPLEX OLIMPIC Bacau 
• Amenajare CIMITIR SARATA II 
S-au urmarit 160 de contracte aferente obiectivelor noi si in continuare, in care 

sunt incluse si obiective finantate din taxa de salubritate si cheltuieli materiale .  
Activitatea desfasurata in cadrul serviciului a fost mult mai complexa si datorita:  
• preluarii sarcinilor SA CET Bacau privind promovarea si realizarea lucrarilor 

de reabilitare a sistemului de termoficare (conform HGR 462/2006); 
• solutionarii, la termen, a unui numar de 466 adrese, din care 140 de petitii 

solicitate prin Compartimentul Informare Cetateni ; 
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• evaluarea/solutionarea  solicitarilor  venite din partea unitatilor de invatamant 
privind realizarea unor lucrari de reparatii cauzate de avarii la instalatiile de 
incalzire, canalizare, apa si de deteriorarea unor elemente de constructii sau 
dotari ; 

Din centralizarea rezultatelor financiare prezentam situatia realizarii programelor 
de investitii pentru perioada 2004 – 2010: 

AN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total  

realizat 
14,4 mil. 

RON 
21,6 mil. 

RON 
52,6 mil.

RON 
127,4 
mil. 

RON 

108,7 mil. 
RON 

75,56 mil 
RON 

61,77 mil 
RON 

   
In perioada 2004 - 2010, Primaria Municipiului Bacau a cheltuit peste 460 

milioane RON doar pentru investitii publice. Sursele de finantare provin din bugetul 
local, credite interne, taxa de salubrizare, bugetul de stat. Acest buget de investitii nu 
include fondurile externe nerambursabile pe programele PHARE, ISPA, POS si POR. 

Gradul de realizare a  programului de investitii a tinut seama de respectarea 
urmatoarelor cerinte: incadrarea in sursele de finantare aprobate, respectarea 
strategiei de dezvoltare a orasului, de conditiile de mediu, problemele administratiei 
locale şi respectarea legislatiei care reglementeaza desfasurarea activitatilor de 
achizitii si de investitii. 

AN 
2006  

[realizat 
/planificat] 

2007 
 [realizat 

/planificat] 

2008  
[realizat 

/planificat] 

2009  
[realizat 

/planificat] 

2010 
[realizat 

/planificat] 
Grad de realizare a 

Programului de 
investitii 

62 % 63 % 74% 
 

53 % 
 

52 % 

 
Principalele obiective de investitii derulate in anul 2010: 

1.Amenajare peisagistica si zona de agrement COMPLEX OLIMPIC Bacau 
Finantarea proiectului este asigurata din bugetul Fondului de Mediu in limita 

sumei de 1.986.000 lei (cu TVA) si cofinantarea din bugetul local in limita sumei de 
851.000 lei (cu TVA ) . Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii mediului prin 
amenajarea de spatii verzi in zona Bazinului de Inot, Salii de Atletism si a Salii de 
Sport, pe o suprafata de 30.052,00 mp. 
2.LUCRARI DE REABILITARE TERMICA – 16 blocuri 
La finele anului 2009  a fost demarata executia lucrarilor de reabilitare termica a 16 
de blocuri din care 11 blocuri au fost finalizata in luna decembrie 2010. 
Lucrarile de reabilitarea termica a blocurilor, conform OUG 18/2009 actualizata, 
constau in: 

• izolatia termica a peretilor exteriori pe suprafete exterioare; 
• izolatia termica pe conturul golurilor de tamplarie; 
• izolatia termica a planseului superior; 
• izolatia termica a planseului peste subsol; 
• izolatia termica a peretilor interiori pe casa scarii; 
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• montare tamplarie PVC exterioara; 
• lucrari auxiliare de pregatire a suprafetelor pentru aplicarea termoizolatiei, 

deviere retele de gaz, refacerea elementelor ce prezinta pericol de desprindere; 
Valoarea totala a lucrarilor a fost de  6.611.996 lei cu TVA. Finantarea a fost 
asigurata din bugetul MDRT in cuantum de 50% si de la bugetul local in cuantum de 
50%        
BLOCURILe INCLUSE IN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICA IN ANUL 2010 

NR. 
CRT. 

        
            ADRESA IMOBIL 

 
Nr. 

apartamente 
1 AVIATORILOR C1 20/ receptie aprilie 2011 
2 AVIATORILOR C2 20/ receptie aprilie 2011 
3 AVIATORILOR C3 20/ receptie aprilie 2011 
4 AVIATORILOR nr.8 sc. A,B 12 
5 AVIATORILOR nr.9 sc A 24 
6 AVIATORILOR nr. 5 sc. A,B 12 
7 AVIATORILOR nr.6 sc A,B 12 
8 AVIATORILOR nr.12 sc A,B 12 
9 AVIATORILOR nr.13 sc A 24 
10 AVIATORILOR nr.17A 20 
11 AVIATORILOR nr.19A 20 
12 AVIATORILOR nr.21A 20 
13 AVIATORILOR nr.14A sc.A,B 40 
14 MĂRĂŞEŞTI nr.116 sc.C 15 

15 
PICTOR TH.AMAN nr.9 sc 

B,C,D,E 60 / receptie aprilie 2011 
16 MARASESTI nr.11 sc.A,B,C 48 / receptie aprilie 2011 

 
Prin adresa nr.36486/4.06.2010, Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Turismului a alocat Municipiului Bacau, pentru anul 2011, suma de 94.000 lei in 
vederea promovarii de noi lucrari, suma ce este insuficienta chiar si pentru 
reabilitarea termica a unui singur bloc.  

In anul 2011 Primaria Municipiului Bacau va actiona, cu respectarea cadrului 
legal, pentru a gasi solutii de finantare a cotei de 50% ce ar trebui sa fie alocata de 
catre bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. 
3.AMENAJARE LOCURI DE JOACA 

In anul 2010, urmare numeroaselor solicitari ale cetatenilor municipiului Bacau  
privind amenajarea de locuri de joaca pentru copii, s-a extins locul de joaca 
amplasat in Parcul Catedralei si s-a amenajat spatiul aflat langa Hotelul 
Dumbrava . 

Valoarea echipamentelor si a suprafetei sintetice achizitionate pentru primul 
amplasament a fost de 58.500 lei iar pentru cel de-al amplasament echipamentele au 
fost puse la dispozitie de catre o asociatie umanitara . Totodata in anul 2010 a fost 
demarata proiectarea in vederea amenajarii a inca 10 spatii de joaca in 4 gradinite si 
6 spatii publice . 
4.CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU MEDICI, str. FAGARAS 25 
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Valoarea lucrarilor este de 2.804.000  euro cu TVA si este finantata din 
bugetul local si fondul de locuinte. 

Lucrarile de construire au fost finalizate la finele anului 2010 15.12.2010 
Blocul este destinat inchirieriii unui numar de 45 familii de medici 

5.CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACAU 
In vederea autorizarii spitalului ca Spitalului Municipal  de Urgenta, in 

anul 2010 a fost avizata de catre Directia de Sanatate Publica Bacau reorganizarea 
spatiilor prin pastrarea numarului de paturi ( 320 de paturi pentru spitalizare continua 
si 20 de paturi pentru spitalizare de zi) prin marirea spatiului destinat CPU, 
introducerea sectiei de oncologie, compartimentului de radioterapie, chirurgie 
cardiovasculara, chirurgie toracica alaturi de sectiile existente in proiectul initial. 
Valoarea investitiei a fost estimata la aprox. 170 milioane lei. 
6.MODERNIZARE TEATRU DE VARA 

Valoarea lucrarilor de construire au fost de 9.900.00 lei cu TVA 
In anul 2010 au fost promovate lucrarile de alimentare cu energie electrica, 

rezervorul de incendiu si sonorizarea/scenotehnica/lumini, urmand ca acestea sa fie 
finalizate pana in luna iunie 2011. 

b. Serviciul Achizitii 
Urmare a activitatii desfasurate de catre personalul Serviciului Achizitii, in 

anul 2010 au fost atribuite 365 contracte de achizitii, din  care 97 contracte de 
furnizare produse, 158 de contracte de prestari servicii si 110 de contracte de executie 
lucrari, in valoare totala de 90.043.916,99 lei, fara TVA. 

Total 
Nr.crt. 

Tip contract/Tip 
procedura Nr.  Valoare fara TVA  

1 Contracte de produse  97 3.141.220,16 

2 Contracte de servicii  158 28.105.271,84 

3 Contracte de lucrari 110 58.797.424,99 

4 Total 365 90.043.916,99 
 

Specificul achizitiilor: 
 Serviciul Tehnic-Investitii _73 contracte reprezentand 20% din numarul 

total de contracte si 34% din  valoarea totala contractata: 
 Directia Drumuri Publice _87 contracte reprezentand 23,8% din numarul 

total de contracte si 20,5% din valoarea totala contractata: 
  Serviciul Implementare Programe_18 contracte reprezentand 5% din 

numarul total de contracte si 11,4 % din valoarea totala contractata: 
 Directia Servicii Publice _46 contracte reprezentand 12,6% din numarul 

total de contracte si 2,4 %din total valoare contractata: 
 Alte compartimente_141 contracte reprezentand 38% din numarul total si 

31,7% din total valoare contractata: 
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c. Serviciul IT si Telecomunicaţii 
Serviciul a urmarit in anul 2010, prin specialistii proprii, 11 contracte in valoare 

totala de 1.361.597,68 lei cu TVA 
Obiectivul principal al anului 2010 l-a constituit implementarea si receptia 

proiectului Sistem Informatic Integrat al Primariei Municipiului Bacau, 
achizitionat prin contractul nr. 49198 din 03.12.2007 a carui valoare este de  
1.194.441.5 lei cu TVA. 
     d.  Biroul Aprovizionare 

Biroul Aprovizionare a urmarit 31 contracte de achizitie produse in valoare de 
3.340.144,10 lei cu TVA si 99 de comenzi de achizitie directa – produse/servicii- in 
valoare de 1.257.107,55 lei cu TVA. 

Stadiul realizarii Planului de Aprovizionare (contracte, comenzi) pe anul 2010 
se prezinta astfel :  

(lei cu TVA) Valori  
contractate 

Realizat 2010 
conform contracte 

(lei cu TVA) 
contracte 2.280.386,03 1.354.823,99 

comenzi 1.003.633,24 467.011,37 

Totodata in cadrul biroului au fost intocmite 340 Note de Receptie si 
Constatare de Diferente, 585 Bonuri de Consum, 466 Bonuri de Transfer si au fost 
inregistrate 763 de facturi fiscale de produse, servicii, utilitati. 

d. Serviciul Managementul Calitatii, Protectia Mediului si Protectia Muncii 
1.Organizarea activitatii in domeniul managementului calitatii si mediului si 

respectiv securitatii si sanatatii in munca 
2. Elaborare / actualizare / revizuire documente 
3. Managementul resurselor umane 
4. Monitorizarea activitatii in domeniul managementului calitatii mediului, 

respectiv securitatii si sanatatii in munca 
5. Raportari catre Agentia de Protectia Mediului Bacau 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

Are ca sarcină coordonarea activităţilor economice  pe baza bugetului de 
venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacau  si a 
ordonanţărilor Primarului Municipiului Bacau. 

Ordonatorul principal de credite, la propunerea Direcţiei Economice  şi a 
compartimentului de specialitate elaboreaza si fundamenteaza bugetul de venituri si 
cheltuieli si repartizeaza creditele bugetare alocate subunitatilor in functie de 
proiectele si necesitatile fiecarei subunitati, si efectueaza rectificari ale bugetului 
local in conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea, Directia Economica asigura indeplinirea sarcinilor in domeniul 
contabilitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmeste contul de executie al 
bugetului local si darea de seama contabila  trimestriala si anuala. 

Veniturile totale încasate în anul 2010 au fost de 359.691.370 lei. 
Din totalul veniturilor  realizate in anul 2010  359.691.370 lei 

 veniturile proprii in suma de 169.394.035 lei, reprezinta 47,10 %,  
 sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru bugetele locale 

=98.810.947 lei,    27,47%, 
 subventii  in suma de 43.457.320 lei reprezinta 12,10 %.  
 Sume primite de la Uniunea Europeana in valoare de 47.766.933 lei 

reprezentand 13,33 % 
 

CHELTUIELI 
Cheltuielile bugetare se grupeaza conform clasificatiei economice elaborate de 

Ministerul Finatelor Publice in: 
1. cheltuieli de personal 
2. bunuri si servicii 
3. dobanzi 
4. subventii 
5. fonduri de rezerva 
6. transferuri intre unitati ale administratiei publice  
7. alte transferuri 
8. asistenta sociala 
9. alte cheltuieli 
10. cheltuieli de capital  
11. imprumuturi 
12. rezerve, excedent/deficit 

Nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2010  este de 306.567.117 lei, din 
care: 

 De la bugetul de stat              157.269.156,69 lei 
 De la bugetul local   149.035.824,31,7lei 
 Donatii si sponsorizari   262.136 lei 
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Cheltuielile realizate de la bugetul local in suma de 149.035.824,31 se  prezinta 
astfel: 

1- cheltuieli de personal                  15.273.583,36  
2- bunuri si servicii                          44.680.691,44  
3-dobanzi                                13.335.367,85  
4- subventii                                     12.159.016,85  
5-transferuri intre unitati ale administratiei             14.177.282,89 
6-alte transferuri                                                                 1.697.350,68  
7-asistenta sociala                      8.052.350,86  
8-alte cheltuieli                           10.059.898,81  
9-cheltuieli de capital                              23.076.251,99  

          10- rambursari de imprumutur                          6.524.029,58  
 
Autoritatea locala a sprijinit elevii si studentii cu merite la invatatura care au 

reprezentat in tara si peste hotare invatamantul bacauan si a rasplatit meritele 
deosebite prin suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport si asigurare 
medicala pentru studenţii care au obtinut burse in strainatate şi prin acordarea de 
premii elevilor care au obtinut rezultate notabile în activitatea şcolară. 

In anul 2010 au beneficiat de astfel de sprijin din partea autoritatii locale  52 
studenti pentru care a fost alocata suma  de 38.154,4  lei . 
 Autoritatea locala a alocat resurse financiare asociatiilor şi fundaţiilor culturale, 
sportive sau de cult în baza Legii 350. In acest scop a fost cheltuita suma de 
7.993.932 lei.  
 In conformitate cu Legea  finanţelor publice  nr.273/2006, şi a HCL 200/2006, 
Directia Economica urmăreşte  derularea împrumuturilor interne contractate direct de 
autoritatea administratiei publice locale pentru finanţarea obiectivelor de investii de 
interes local.  
 Creditul a fost utilizat pentru finantarea urmatoarelor obiective : 

- Construire Spital Municipal  –         25.593.100,72 lei 
- Modernizare Teatru de Vara –            1.672.654,79 lei 
- Centru Expozitional si de Afaceri              12.492.441,83 lei 
- Managementul integrat al deseurilor -    696.199,45 lei 

Autoritatea locala garanteaza SC CET Bacau pentru Programul de contorizare 
a energiei termice pentru incalzire furnizata populatiei la nivel de scara, racordati la 
sistemul de termoficare a municipiului Bacau. 

Autoritatea locala este garant la imprumutul extern contractat de RAGC Bacau 
de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pe baza Memorandumului 
de finantare ISPA. 

Directia Economica  a facut toate demersurile necesare la Ministerul Finantelor 
Publice,  Comisia de Autorizare a Imprumutului Local pentru autorizarea garantarii 
imprumutului extern.  

Conform legislaţiei în vigoare, se urmăreşte şi se raportează trimestrial datoria 
publică şi încadrarea în gradul de îndatorare total admis. 
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 Directia Economică, în baza competenţelor stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare, a mai coordonat şi realizat următoarele acţiuni :  

 prin colaborare cu compartimentul de salarizare intocmeste statele de plata 
pentru salaratii institutiei, efectueaza  retineri si popriri, vireaza contributiile 
pentru asigurarile sociale de stat, raporteaza situatiile  care decurg ca urmare a 
retinerilor catre bugetul de stat. 

 urmareste şi execută contractele pe care autoritatea locala le-a incheiat in anul 
2010 pentru achizitii de produse, prestari servicii si lucrari.  

 urmareste si efectueaza platile ordonantate de ordonatorul principal de credite 
si urmareste incadrarea in limitele  aprobate la fiecare capitol, subcapitol, titlu, 
articol si alineat. 

 centralizeaza situatiile privind distribuirea produselor lactate si de panificatie 
elevilor si prescolarilor. 

 urmareste efectuarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar 
de stat, si a burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 
conform prevederilor Hotararii 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale 
de acordare a burselor si a altor fome de sprijin material pentru elevii din 
invatamantul de stat. 

 efectueaza inventarierea elementelor de activ si pasiv. 
 asigura diverse relatii economice prin intermediul bancii, organizeaza si 
coordoneaza activitatea de aducere la indeplinire a tuturor legilor, decretelor, 
hotararilor pe probleme economice. 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 64 de 
angajaţi împărţiţi pe servicii şi compartimente pana la data de 01.10.2010 cand in 
urma reorganizarii organigramei s-a unit cu Directia Economica si a ramas cu un 
personal de 50 angajati distribuiti astfel: 

- Serviciul colectare si executare silita PF – 24 angajati 
- Compartiment incasare, stabilire, constatare, control PJ – 10 angajati 
- Compartiment executare silita PJ – 2 angajati 
- Birou contabilitate si PAD – 10 angajati 
- Compartiment administrativ secretariat – 4 angajati 
Principalul obiectiv l-a constituit realizarea programului de încasări stabilit prin 

bugetul anual. Astfel in anul 2010 comparativ cu 2009 au fost incasate  :  
         

Tip impozit Incasari 2009 Incasari 2010  
Impozite si taxe locale 48.060.443 51.631.375 
Taxa salubrizare 9.058.275 10.618.800 

Incasari in perioada 01.01-31.12.2010 
PF    

  
taxa salub. si 
dep. deseuri 

impozite 
 si taxe Total 

ianuarie 1,172,616 3,201,750 4,374,366 
februarie 1,042,769 3,082,146 4,124,915 
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martie 1,172,870 3,803,181 4,976,051 
aprilie 247,520 1,290,021 1,537,541 
mai 224,658 1,304,808 1,529,466 
iunie 236,904 1,318,705 1,555,609 
iulie 222,188 1,200,639 1,422,827 
august 266,719 1,387,117 1,653,836 
septembrie 317,796 1,519,331 1,837,126 
octombrie 288,378 1,396,192 1,684,570 
noiembrie 241,152 1,379,540 1,620,692 
01.12-
31.12 330,685 1,327,673 1,658,358 
Total PF 5,764,257 22,211,101 27,975,357 

PJ    

  
taxa salub. si 
dep. deseuri 

impozite 
 si taxe Total 

ianuarie 174,338 1,330,610 1,504,948 
februarie 228,862 1,201,339 1,430,200 
martie 1,166,885 6,048,359 7,215,244 
aprilie 1,059,262 6,573,242 7,632,504 
mai 142,910 1,322,294 1,465,204 
iunie 92,730 1,237,804 1,330,534 
iulie 110,129 865,337 975,465 
august 383,238 3,492,418 3,875,656 
septembrie 426,621 2,184,008 2,610,629 
octombrie 728,536 3,121,258 3,849,794 
noiembrie 173,066 731,400 904,465 
01.12-
31.12 167,966 1,312,707 1,480,673 
Total PJ 4,854,543 29,420,775 34,275,318 
    
PF + PJ    

  
taxa salub. si 
dep. deseuri imp. si taxe Total 

ianuarie 1,346,954 4,532,360 5,879,314 
februarie 1,271,631 4,283,485 5,555,116 
martie 2,339,755 9,851,540 12,191,295 
aprilie 1,306,782 7,863,263 9,170,045 
mai 367,568 2,627,102 2,994,670 
iunie 329,635 2,556,508 2,886,143 
iulie 332,317 2,065,976 2,398,293 
august 649,958 4,879,535 5,529,493 
septembrie 744,417 3,703,338 4,447,755 
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octombrie 1,016,915 4,517,449 5,534,364 
noiembrie 414,218 2,110,940 2,525,157 
01.12-
31.12 498,651 2,640,380 3,139,031 
Total 10,618,800 51,631,875 62,250,675 

 
 Un alt obiectiv l-a constituit stabilirea şi constatarea impozitelor şi taxelor 
locale datorate de contribuabili persoane fizice şi juridice, având în vedere faptul că 
în municipiul Bacău sunt peste 112.678 de contribuabili persoane fizice şi 8560 
persoane juridice. Totodată s-a urmărit ca impozitele şi taxele locale să fie stabilite 
corect iar eventualele neconcordanţe să fie îndreptate, acest proces fiind unul de 
durată necesitând un volum mare de activitate. In acest sens serviciul colectare si 
executare silita persoane fizice desfasoara activitati de corectare a rolurilor din baza 
de date conform situatiilor intalnite in teren si anume: roluri duble, radieri de roluri, 
unificari de roluri, introducerea CNP-urilor in baza de date, etc. 

Pentru a veni in sprijinul contribuabililor din municipiul Bacau, a functionat un 
punct de incasare a taxelor judiciare de timbru in incinta Tribunalului Bacau cat si 
ghiseul de incasare a taxelor pentru eliberarea actelor de identitate din incinta 
SPCLEP Bacau. Totodata atat contribuabilii persoane fizice si juridice pot obtine in 
urma solicitarii la Biroul Prelucrarea automata a datelor din cadrul Directiei de 
impozite si taxe locale, un nume utilizator si o parola in baza carora isi pot consulta 
on-line situatia patrimoniala si fiscala. In anul 2010 a fost incheiat un protocol cu 
BCR prin care au fost instalate POS-uri care faciliteaza achitarea taxelor si 
impozitelor cu ajutorul cardului bancar. Spre sfarsitul anului 2011 se va implementa 
aplicatia “ghiseu.ro”, o aplicatie care va veni in sprijinul contribuabilor prin 
facilitarea platilor on-line. 

Compartimentul incasare, stabilire, constatare persoane juridice a intreprins in 
primele trei luni ale anului 2010 actiuni de preluare a declaratiilor anuale pentru 
stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de catre persoanele juridice ce isi 
desfasoara activitatea in municipiul Bacau. Concomitent pe tot parcursul anului 2010, 
compartimentul de control a intreprins actiuni de control fiscal conform planului 
lunar de control aprobat acestea concretizandu-se in atragerea unor sume 
suplimentare in valoare totala de 375.055 lei.  

Pentru realizarea planului de incasari, biroul si compartimentul de executare 
silita a desfasurat urmatoarele actiuni pentru recuperarea restantelor : 

- in primul trimestru al anului 2010 au fost emise somatii si titluri executorii 
pentru persoane fizice si juridice conform listei de ramasite la data de 31.12.2009. 

- dupa scadenta primului semestru (31.03.2010) si a semestrului II 
(30.09.2010) au fost emise somatii de plata pentru marii datornici persoane juridice. 

Aceste somatii si titluri executorii au fost urmate de popriri asupra conturilor 
bancare atat la persoanele juridice cat si la persoanele fizice, sechestre asiguratorii 
asupra bunurilor societatilor comerciale aflate in incapacitate de plata. 
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DIRECŢIA DE DRUMURI PUBLICE  
A. Serviciul de Drumuri si Poduri 

SINTEZA REALIZARILOR PE ANUL 2010 
      LUCRARI DE INVESTITII 

 Lucrari  finalizate: 
- Alimentare cu apa - canalizare strada Vasile Lupu                                              
- Alimentare cu apa - canalizare strada Muscatelor                                                
- Alimentare cu apa  strada Lupeni                                               
- Construire strada Trecatoarea Gheraiesti                                              
Obiectivele de investitii finalizate includ atat retelele edilitare : apa, canalizare, 

bransamente apa, racorduri de canalizare, camine individuale de apometre , camine 
de izitare pentru racordurile de canalizare,etc. Pentru str.Trecatoarea Gheraiesti in 
afara de retele edilitare s-au executat si lucrari de drumuri: parte carosabila si trotuare 
pentru pietoni . 

 Lucrari in curs de executie:                                                                         
- Construire strada Vasile Lupu  
- R.K. bulevardul Vasile Parvan   
- Construire strada Campului - reproiectata    
- Construire strada Ulmilor - reproiectata    
- Construire strada Lupeni  
- Strapungere str.Mihai Viteazu – str.9 Mai   
- Supralargire strada Tolstoi                  
-    Construire strada Muscatelor 

TOTAL  =     12  investitii   din care : 
                         4  investitii  finalizate                 

                                        8  investitii in curs de executie 
            AMENAJARI DE INTERSECTII IN SISTEM GIRATORIU – finalizate 
2010:  

 Modernizare intersectie in sistem giratoriu pentru str.Stefan Cel Mare -
.Aprodu Purice;  

 Amenajare sens giratoriu in intersectia str.Prelungirea Bradului cu.Aprodu 
Purice . 

            LUCRARI DE REPARATII  SI  INTRETINERE 
 Lucrari de reparatii strazi, alei, parcari cu mixturi asfaltice  
 Lucrari de marcaje rutiere  
 Ridicari la cota guri de scurgere, capace de camin si rasuflatori gaz  
 Lucrari de reinnoire imbracaminte asfaltica, zona Aleea Parcului 
 Lucrari de amenajare terenuri de sport in incinta unitatilor de invatamant 
 Lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica strazi si parcari lot 1 - Centru 
 Lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica strazi si parcari lot 2 - Sud 
 Lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica strazi si parcari lot 3 - Est 
 Lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica strazi si parcari lot 4 – Vest 
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 Lucrari de imbracare strazi 
 Executie covoare bituminoase, foarte subtiri, la rece 
 Supralargire strazi 
 Lucrari de colmatare a fisurilor si crapaturilor din suprafete carosabile 
 Balastare si nivelare drumuri 

B. Serviciul Retele si Iluminat Public 
  SINTEZA REALIZARILOR PE ANUL 2010 

 activitatea retele edilitare  
                          - autorizatii eliberate                                 =    316 buc. 
                          - avize de principiu eliberate                     =    112 buc 
                          - acorduri de inteventie                                =    456 buc 
                          - sesizari se reclamatii primite si rezolvate       =      39 buc 

 activitate -  nomenclatura stradala  
                     - adeverinte postale                                           =     720 buc 

                          - permise de libera trecere                                =     940 buc 
 activitatea–iluminat public  

                    - sesizari primite                                 =   2405 buc 
                         - sesizari rezolvate                                  =   2377 buc 
                         - sesizari rezolvate de E-ON Moldova           =      19 buc 
                          - sesizari nerezolvate datorita E-ON Moldova   =        9 buc  
                          - stalpi montati      =      15 stalpi 
                          - corpuri de iluminat montate            =     109 buc 

 activitate energetica   
                     - trasare retele pentru retrocedare            =       75 buc. 

Secţia Siguranţa Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative 
Principalele activităţi ale Secţiei Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii 

Operative: transport auto şi prestaţii utilaje, siguranţa rutieră, înregistrări vehicule 
Siguranţa rutieră: marcaj rutier = 50000 mp, întreţinere intersecţii semaforizate = 24, 
indicatoare rutiere = 150 buc  
Înregistrări vehicule: nr. total de înregistrări =45, utilaje = 5, mopede = 40, radieri =9 
Sesizări-reclamaţii: nr. total primite = 177, nr. total răspunsuri = 177 
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DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE LOCALA 

 
A. Serviciul Administraţie Publică Locală şi  Registrul Agricol  

Activitatea desfăşurată în anul 2010 se concretizează în: 
1. Numar de şedinţe ale Consiliului local care  au fost organizate:  31,  din care 12 şed. 
ordinare şi 19  şed. extraordinare 
     In anul 2009 au fost 26 sedinte= 12 ordinare si 14 extraordinare 
2.  Hotărâri ale Consiliului Local  adoptate –    înregistrate şi comunicate : 457 
     In anul 2009 au fost 441 hotarari adoptate 
3. Dispoziţii ale Primarului Mun. Bacău emise – înregistrate şi comunicate : 4366 
    S-au eliberat, la cerere,  100 de copii după  dispoziţiile de primar emise şi 
hotărârile  adoptate de consiliul local.  
4. S-au  realizat pentru anul 2010  registre  electronice  pentru  dispoziţii şi pentru 
hotărâri. 
5.Au fost postate pe serverul primăriei hotărârile adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Bacău  până la zi, împreună cu  lista  acestora . 
6. Registrul Agricol – au fost completate  registrele  agricole  2010-2014 - 2320 
poziţii pentru anul 2010; 
- adeverinte eliberate  - 1727;  
- verificat şi eliberat certificate de  producător - 22 ; 
- formulat un numar de 58 de raspunsuri  pentru   Serviciul Juridic şi aplicarea legilor 
proprietăţii; 
- verificat si actualizat noile contracte de  arenda - 143 contracte pentru  72,2 ha; 
- verificat si completat anexa 23 - 630 buc; 
-verificat si complet anexa 24 – 630 buc. 
S-au desfăşurat activităţi legate de  Recensământul  General Agricol 2010. 
7. Arhivă - au fost  eliberate 140 de documente la solicitarea cetăţenilor  sau 
agenţilor economici  şi au fost primite documentele de la direcţii , servicii şi birouri  
după cum urmează: 
- Serviciul Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol – Dispoziţii de primar 
emise - anul 2009  - Total 229  dosare legate . 
8. Făcând o statistică a inregistrărilor din Registratura Generală a Primăriei 
municipiului Bacău  rezultă următoarele aspecte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luna  
Total 
primite 

Din care 
S/R 

Solutio-
nate 

% din 
S/R 

Nesolu- 
tionate 

% din 
S/R 

Ianuarie 3707 298 285 95.64 1 0.34 
Februarie 4556 296 279 94.26 2 0.68 
Martie 4556 540 485 89.81 11 2.04 
Aprilie 4144 310 282 90.97 8 2.58 
Mai 4039 349 333 95.42 5 1.43 
Iunie 4109 316 296 93.67 7 2.22 
Iulie 3693 399 389 97.49 32 8.02 

August 3895 259 243 93.82 34 13.13 
Septembrie 4433 107 102 95.33 46 42.99 
Octombrie 4115 145 124 85.52 44 30.34 
Noiembrie 4308 180 168 93.33 43 23.89 
Decembrie 3557 103 97 94.17 28 27.18 
TOTAL 49112 3302 3083 93.37 261 7.90 
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9. Situatia inscrierilor in audienta si a sesizarilor primite la telefonul “984 Alo 
Domnule Primar” precum si a celor primite pe adresa 
informarecetateni@primariabacau.ro si contactprimarie@primariabacau.ro : 
 

Din care: Din care: 

Luna 

 
Solicitări 
audienţe 

 
 
e‐mail 
 

Soluţio‐ 
nate 

Nesolu‐ 
ţionate 

 
Primite 
la 984 Soluţio ‐

nate 
Nesolu‐ 
ţionate 

Ianuarie 65 53 53 0 156 155 1 

Februarie 112 82 82 0 179 179 0 

Martie 64 91 87 4 145 141 4 

Aprilie 37 67 64 3 110 103 7 

Mai 48 63 61 2 114 113 1 

Iunie 74 59 54 5 126 115 9 

Iulie  61 57 52 5 181 180 1 

August  42 89 83 6 76 72 4 

Septembrie  57 62 58 4 60 58 2 

Octombrie  25 59 52 7 65 61 4 

Noiembrie 69 55 50 5 22 19 3 

Decembrie 17 43 36 7 26 23 3 

Total 671 780 732 48 1260 1221 39 

 Principalele probleme ridicate de cetăţeni sunt cu privire la: 
 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, conform legilor fondului 
funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005) completări 
şi reveniri la dosare care au ca obiect retrocedări de imobile; 

 probleme cu privire la asigurarea drepturilor persoanelor vârstnice şi/sau cu 
handicap, constituirea unui mecanism de suport financiar de urgenţă pentru 
situaţii individuale şi colective; 

 probleme cu asociatiile de proprietari - se solicită în special controale la aceste 
asociatii, cât şi probleme cu locuinţe şi repartiţii; 

 probleme legate de respectarea normelor legale privind protecţia mediului, 
construcţii neautorizate, contestaţii la procesele-verbale de contravenţie, 
controlarea modului de respectare al autorizaţiilor la lucrările în carosabil, 
asigurarea ordinii şi liniştii publice;  

 probleme privind câinii comunitari, întreţinere, exploatare, amenajare spaţii 
verzi, doborât arbori, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

 probleme referitoare la lucrări de realizare, modernizare, reparaţii şi întreţinere, 
aferente trotuarelor, aleilor pietonale. 

10. Situatia cererilor depuse in baza LEGII NR. 544/2001 
Total :  84 cereri din care 29 depuse de către persoane fizice şi 55 de către persoane 
juridice. 

    Plangeri în instanţă formulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001 – 
15 din care: 
 rezolvate în favoarea reclamantului – 0, 
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 rezolvate în favoarea instituţiei – 6, 
 pe rol –9. 

 Au fost inregistrate 2 reclamaţii administrative, având ca motiv necomunicare 
informaţii de interes public -  în urma analizării acestora de către comisia de analiză, 
s-a constatat că reclamaţiile nu sunt întemeiate. 
 Acestor cereri li s-a răspuns in termenul legal de 10 zile sau 30 de zile unde a 
fost cazul, motivate de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor . 
          Actele solicitate şi informaţiile furnizate se consemnează într-un Registru 
special. 

B. Serviciul Juridic şi Aplicare a Legilor Proprietăţii 
In cadrul Serviciului juridic si aplicarea legilor proprietatii in perioada 01.01.2010 

– 31.12.2010 s-au desfasurat activitatile specifice stabilite prin fisele de post ale 
componentilor acestui serviciu. 

Astfel in perioada de referinta s-au intocmit, verificat si avizat juridic un numar de 
4366 de dispozitii de Primar. Mentionam ca procentul de intocmire al dispozitiilor de 
catre Serviciul juridic si aplicarea legilor proprietatii este de aproximativ 40%. 

De asemenea in perioada de referinta Serviciul juridic-contencios a verificat si 
avizat juridic un numar de aproximativ 781 noi contracte si acte aditionale. 

In cadrul procedurilor judiciare, Serviciul juridic contencios a instrumentat in 
perioada de referinta un numar de aproximativ 1600 dosare din care au fost solutionate 
aproximativ 300, procentul de reusita fiind intre 66 si 70%. 

La aceasta data, pe rolul instantelor judecatoresti sunt urmatoarele categorii de 
cauze: 

1. Actiuni in Constatare: - 112 dosare 
2. Drepturi Banesti: - 196 dosare 
3. Legea 10/2001: - 64 dosare 
4. Revendicari: - 29 dosare 
5. Contencios administrativ: - 35 dosare 
6. Fond funciar: - 29 dosare 
7. Obligatia de a face: - 64 dosare 
8. Pretentii:- 189 dosare 
9. Actiuni in retrocedare: - 9 dosare 
10. Drept de servitute: - 4 dosare 
11. Contestatie la executare: - 39 dosare 
12. Plangeri contraventionale: - 10 dosare 
13. Litigii de munca: - 20 dosare 
14. Perfectare vanzare cumparare: - 3 dosare 
15. Actiuni anulare : - 36 dosare 
16. Actiuni in raspundere contractuala: - 1 dosar 
17. Comunicare informatii de interes public: - 9 dosare 
18. Ordonante presidentiale : - 8 dosare 
19. Exceptii de nelegalitate; - 4 dosare 
20. Sanctiune neexecutare hotarare: - 3 dosare 
21. Actiuni in suspendare acte: 3 dosare 
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22. Somatii de plata: - 1 dosar 
23. Aprobare tacita: 3 dosar 
24. Accesiune : - 1 dosar 
25. Falimente Lg. 85/2006 – 396 dosare 
26. Falimente Lg.31/1990 – 105 dosare  
27. Falimente promovate de DITL – 6 dosare 
Componentii Serviciului Juridic Contencios au participat in cadrul  tuturor 

procedurilor organizate in baza OUG 34/2006 ca membri in comisiile de evaluare, au 
vizat contractele de achizitie incheiate, au desfasurat activitati specifice in cadrul 
Comisiei de aplicare a legii 10/2001 si a Comisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 si 
247/2005. 

De asemenea, membrii comisiei de Legea 10/2001 din cadrul Serviciului Juridic-
Contencios au studiat, intocmit raspunsuri sau dispozitii la un numar de aproximativ 400 
dosare depuse in baza legii 10/2001. Mentionez ca pe langa aceste dosare aflate la 
Primaria Municipiului Bacau s-au mai intocmit raspunsuri referitoare la dosarele deja 
transmise la ANRP si care au necesitat completari sau modificari in ceea ce priveste 
solutiile date sau componenta dosarului (transmiterea unor noi documente necesare in 
procesul de evaluare a imobilelor notificate). 

In acest sens, precizam ca in baza Legii nr.10/2001 au fost depuse 1619 notificari 
din care au fost solutionate un numar de 1160 dosare. In 2010  au fost solutionate 
aproximativ 60 dosare. 

Consilierii juridici au sprijinit activitatea directiilor, serviciilor, birourilor si 
compartimentelor din aparatul de specialitate a Primarului, inregistrand un numar de 
14450 de documente (sesizari, scrisori, plangeri, note interne, citatii etc.) la care s-au 
intocmit raspunsuri sau alte relatii.  

Mentionam ca sustinerea activitatii institutiei s-a realizat si prin verificarea 
Monitoarelor Oficiale, completare periodica a folderului Legislatie de pe serverul 
Primariei si inaintarea de adrese cu noile reglementari catre serviciile interesate. 
      De asemenea, un jurist din cadrul serviciului indeplineste in baza Legii 7/2004 
privind codul de conduita al functionarilor publici, functia de consilier etic avand 
urmatoarele atributii: intocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de 
conduita de catre functionarii publici din institutie, monitorizeaza aplicarea Codului de 
conduita, acorda consultanta si asistenta cu privire la respectarea normelor de conduita. 
In baza acestor atributii, consilierul etic a intocmit si transmis catre ANFP rapoarte 
trimestriale referitoare la respectarea Codului de conduita de catre functionarii publici 
din Primaria Municipiului Bacau, iar semestial a intocmit si transmis la ANFP un Raport 
privind situatia implementarii procedurilor disciplinare. 

Un alt element al atributiilor angajatilor Serviciului juridic si aplicarea legilor 
proprietatii il constituie desfasurarea activitatii de Comisie disciplinara. Aceasta comisie 
a fost sesizata cu un numar de 8 cazuri, in urma sedintelor comisiei aplicandu-se un 
numar de 2  sanctiuni. 

De asemenea, salariatii Serviciului Juridic-Contencios au participat la audientele 
sustinute de catre Primarul Municipiului Bacau, de catre Viceprimarul Municipiului 
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Bacau, cat si de Secretarul Municipiului Bacau participand la buna desfasurare a 
acestora si la rezolvarea problemelor prezentate de cetatenii Bacaului. 

Consilierii juridici au mai acordat asistenta cetatenilor care au solicitat relatii 
privind relatiile cu institutia noastra cat si celor care nu cunosc legislatia in vigoare si nu 
au avut posibilitatea sa se adreseze unor avocati, experti, etc. 

C. Compartiment Autoritate Tutelară 
 În perioada anului 2010, la Serviciul Autoritate Tutelară/Compartimentul 
Autoritate Tutelară au fost întocmite un număr de 1511 de anchete sociale, 
răspunsuri, referate dispoziţie curatelă, proiecte dispoziţie curatelă, referate dispoziţie 
tutelă, proiecte dispoziţie tutelă, asistări la Notarul Public pentru persoanele vârstnice, 
după cum urmează: 
 - 456 anchete sociale 
 - 242 răspunsuri 
 - 387 referate dispoziţie curatelă 
 - 387 proiecte dispoziţie curatelă 
 -     6 referate dispoziţie tutelă 
 -     6 proiecte dispoziţie tutelă 
 -   27 asistări la Notarul Public pentru persoane vârstnice  
 Toate lucrările repartizate spre competentă soluţionare au fost realizate în 
termenul legal, nefiind nicio întârziere în acest sens. 
 Lucrările raportate şi efectuate de către salariaţii Serviciului Autoritate 
Tutelară/Compartimentul Autoritate Tutelară au presupus deplasarea faptică a 
acestora în sectoarele de activitate repartizate, desfăşurarea activităţii de consiliere şi 
informare a cetăţenilor, asitarea minorilor audiaţi de către Organele de cercetare în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi care sunt cercetaţi sub aspectul 
săvârşirii unor fapte infracţionale, evidenţierea în registrele speciale a deplasărilor 
efectuate în teren şi a persoanelor care se adresează direct Serviciului Autoritate 
Tutelară/Compartimentului Autoritate Tutelară în vederea soluţionării unor probleme 
de interes personal. 
 Salariatii acestui compartiment au impartit municipiul Bacau in Sectoare pe 
care şi-au desfăşurat activitatea în anul 2010.  

D. Compartiment Autorizare Activitate Economica şi Transport 
Activitatea acestui compartiment s-a desfăşurat în anul 2010 pe următoarele 

planuri: 
 îmbunătăţirea calităţii serviciilor de autorizare  prin micşorarea timpului 
între depunerea actelor solicitate şi emiterea propriu-zisă a autorizaţiei; 

 reglementarea activităţii de transport local conform Legii 92/2007 privind 
serviciile de transport public local; 

 cooperarea mai strânsă cu celelalte instituţii abilitate pe linie de control în 
vederea aducerii la legalitate a activităţilor economice  ce se desfăşoară pe 
raza municipiului Bacău; 

 creşterea veniturilor la bugetul Consiliului Local al municipiului Bacău.  
 In mod concret, activitatea s-a materializat după cum urmează: 
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 s-a întocmit un număr de  1551  autorizaţii de funcţionare şi profil de 
activitate pentru spaţii comerciale noi sau care şi-au schimbat deţinătorul; 

 s-a prelungit un număr de 3099 autorizaţii de funcţionare şi profil de 
activitate pentru spaţii comerciale care avut activitate şi în anul 2010; 

 s-a emis un număr de 310 autorizaţii de amplasare şi profil de activitate 
pentru activităţi sezoniere de alimentaţie publică sau comerţ cum ar fi terase 
şi comerţ cu prilejul unor manifestări organizate cu prilejul unor 
evenimente. 

 s-a întocmit un număr de 46 autorizaţii de amplasare şi profil de activitate 
pentru activităţi publicitare. 

 s-a întocmit un număr de 491 de autorizaţii de transport pentru efectuarea 
serviciului de transport în regim taxi şi 896 copii conforme a autorizaţiilor 
de transport  pentru efectuarea serviciului de transport în regim taxi. 

 s-au întocmit şi redactat un număr de 150 adrese şi răspunsuri către instituţii 
publiice, operatori economici şi către cetăţeni.  

 s-a eliberat un număr de 22 avize către unităţile de învăţământ de pe raza 
municipiului Bacău pentru desfăşurarea în condiţii legale a unor activităţi 
complementare procesului de învăţământ. 

 s-a înaintat un număr de 14 avize pentru activitatea de recuperare 
materiale refolosibile. 

 s-au eliberat  50 adeverinţe diferiţilor operatori economici. 
 s-au încasat taxe directe în valoare de  955976 lei.     
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DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

 

SECŢIA SPAŢII VERZI 
 În anul 2010, în cadrul Secţiei Spaţii Verzi, au fost executate lucrări de 
specialitate în ceea ce priveşte producerea materialului săditor, dendro-floricol, 
înfiinţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. Materialul de plantat produs în anul  2010, în 
Pepiniera Gherăieşti, a presupus plantarea şi întreţinerea a peste 21.000 de puieţi 
arbori ornamentali, aflaţi în stadii diferite de creştere, 320.000 fire gard viu (hibiscus, 
spiraea, ligustrum etc.) şi 7.000 fire crizanteme la ghiveci. Principalul obiectiv al 
secţiei în anul 2010, a fost îmbunătăţirea imaginii oraşului, din punct de vedere 
peisagistic. În acest sens, în unele zone ale oraşului (Cartier Bistriţa Lac şi Cartier 
Cornişa), au fost desfiinţate gardurile metalice, împrejmuirile cu sârmă, scânduri etc. 
, au fost desfiinţate construcţiile improvizate ilegal pe spaţiile verzi, toate aceste 
suprafeţe fiind apoi însămânţate cu gazon. 
 În anul 2010, la sera din Parcul Cancicov au fost produse 200.000 fire răsaduri 
flori anuale, 50.000 fire flori bienale şi 20.000 butaşi mozaic. 
 Au fost înfiinţate aranjamente florale în ghivece de ceramică, jardiniere din 
lemn şi plastic şi amplasate în centrul oraşului, în zone de interes maxim. Au fost 
înfiinţate noi spaţii verzi, iar o serie din cele existente au fost regândite şi reamenajate 
(zona centrală, str. Mărăşeşti, str. 9 Mai, str. Republicii, Cartier Cornişa şi Cartier 
Bistriţa Lac). 
 În cele două campanii de plantare (primavară şi toamnă) au fost plantate 
aproximativ 120.000 fire gard viu şi arbuşti oranamentali, precum şi peste 2.700 
puieţi arbori ornamentali. 
 Au fost executate, pe tot parcursul anului, lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, 
precum: toaletat arbori, igienizat spaţii verzi, plantat, prăşit, plivit, tratamente fito-
sanitare, udat, fertilizat, tăieri în verde, tuns gard viu, cosit, greblat şi încărcat resturi 
vegetale. 
 În perioada de iarnă, angajaţii Secţiei Spaţii Verzi, au participat, pe de o parte 
la activităţi de deszăpezire a căilor pietonale, a parcurilor şi la protejarea speciilor de 
arbori, arbuşti şi gard viu (conifere buxus) sensibile la căderile masive de zăpadă, iar 
pe de altă parte, la activitatea de pregătire a ornamentelor şi a ghirlandelor de cetină, 
precum şi de ornare a municipiului Bacău cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  
 Odată cu venirea primăverii, a fost desfăşurată o acţiune de igienizare a 
oraşului: greblat, văruit arbori şi borduri. 
 În perioada de vară, o atenţie deosebită s-a acordat udatului spaţiilor verzi 
(iulie-august), activitate desfăşurată în două schimburi. 

În anul 2010 a fost înfiinţată o suprafaţă de 22.000 mp de spaţii verzi (Cartier 
Cornişa – 3.500 mp, Cartier Bistriţa Lac – 10.000 mp, Calea Mărăşeşti – aliniament – 
1.500 mp, strada Radu Negru – 2.000 mp, sens giratoriu str. Ştefan cel Mare – 2.500 
mp, str. Milcov – 2.500 mp).  
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SECŢIA PRESTĂRI SERVICII, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 
 În anul 2010, angajaţii Secţiei Prestări Servicii, Întreţinere şi Reparaţii, au 
contribuit semnificativ la înfrumuseţarea oraşului, dotarea spaţiilor de agrement cu 
diferite corpuri de mobilier stradal în vederea asigurării unui confort optim de 
petrecere a timpului liber al cetăţenilor. 
 Ca activităţi zilnice, angajaţii secţiei au efectuat: 

- acţiuni de reparare şi revopsire a mobilierului deteriorat  de pe străzi şi din 
parcuri – bănci de agrement 89 buc, coşuri stradale pentru gunoi 384 buc; 

- confecţionarea şi repararea de grătare şi ansambluri de mese cu bănci în zonele 
de agrement; 

- remedierea defecţiunilor apărute la jocurile de copii; 
- confecţionarea suporţilor pentru aranjamentele florale şi amenajarea unor boxe 

pentru câinii comunitari; 
- confecţionarea de sobe pentru încălzirea serelor în sezonul rece, precum şi 

folierea serei pentru menţinerea temperaturii optime de dezvoltare a plantelor; 
- acţiunea desfăşurată în colaborare cu Poliţia Locală a Primăriei Municipiului 

Bacău, referitoare la demontarea de garduri metalice în cartierele Cornişa 
Bistriţei şi Cartier Bistriţa Lac, str. Aleea Parcului, în vederea reamenajării 
spaţiilor verzi; 

- repararea a 128 buc. tomberoane de colectat şi transportat gunoi stradal; 
- revopsirea pasajelor pietonale şi jardinierelor din zona centrală; 
- întreţinerea şi remedierea defecţiunilor apărute în funcţionarea fântânilor 

arteziene şi a wc-urilor publice ale oraşului, prin acoperire cu folie.  
- pentru sezonul rece s-au reparat 123 razuri necesare pentru activitatea de 

deszăpezire (spart gheaţa) şi 206 lopeţi de lemn; 
- montarea de piloni de restricţie circulaţie auto în alei pietonale şi de protecţie 

spaţii verzi;  
- repararea diferitor elemente de mobilier stradal situate pe domeniile diferitelor 

unităţi de învăţământ şcolat şi preşcolar.  
- confecţionarea a 325 buc ornamente festive pentru activitatea de ornare a 

oraşului, verificarea, repararea celor defectate, montarea, demontarea şi 
depozitarea acestora. 

SECŢIA SALUBRIZARE ŞI IGIENĂ PUBLICĂ 
 Pentru a menţine aspectul curat în Municipiului Bacău, angajaţii Secţiei 
Salubrizare şi Igienă Publică au efectuat, zilnic, lucrări de igienizare a căilor publice 
aferente municipiului: 

a) măturat manual străzi – 140.957.640 mp; 
b) măturat manual alei – 15.761.900 mp; 
c) măturat manual trotuare – 60.878.100 mp; 
d) măturat manual parcări – 30.520.800 mp; 

În anotimpul rece, angajaţii Secţiei Salubrizare şi Igienă Publică au participat la 
acţiunea de deszăpezire, prin înlăturarea zăpezii şi a gheţei de pe trotuare şi rigolă, 
astfel: 

a) curăţat zăpadă afânată – 153.109 mp; 
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b) curăţat zăpadă presată – 290.480 mp; 
c) curăţat gheaţă – 101.795 mp; 
În cursul anului 2010, s-a continuat acţiunea de închidere a boxelor de 

colectare a deşeurilor de la blocurile turn şi s-au înfiinţat în apropierea acestora puncte 
de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi nemenajere. 

În fiecare lună (prima sâmbătă a fiecărei luni), s-au organizat campanii de 
colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, fiind colectate 1735 kg 
D.E.E.E. – uri.  

Pentru prevenirea aspectelor neplăcute întâlnite la platformelor de gunoi s-au 
confecţionat împrejmuiri pentru eurocontainere, astfel încât acestea nu mai pot fi 
mutate de către cetăţeni.  

 
SECŢIA PARC AUTO 

În cursul anului 2010, s-a procedat la preluarea, de către Direcţia Servicii 
Publice, a Parcului Auto din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, cu un număr de 14 
angajaţi (şoferi).  

Utilajele preluate au fost folosite pentru buna desfăşurare a activităţii Direcţiei 
Servicii Publice, la următoarele lucrări: 

- transport angajaţi, scule şi unelte la punctele de lucru; 
- transport resturi vegetale; 
- transport ornamente luminoase;  
- participare la activitatea de deszăpezire. 

 
SERVICIUL DE GESTIONARE A CÂINILOR COMUNITARI 

 În anul 2010, angajaţii Serviciului de Gestionare a Câinilor Comunitari au 
desfăşurat acţiuni de prindere a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Bacău, 
cărora li s-au efectuat tratamentele necesare (vaccinare, dezinsecţie, dezinfecţie, 
deparazitare, sterilizare), astfel: câini capturaţi – 536 capete; câini sterilizaţi, crotaliaţi 
şi consultaţi – 536 capete; câini trataţi – 218 capete; câini adoptaţi – 0 capete; câini 
revendicaţi – 0 capete; câini eutanasiaţi – 94 capete; cadavre de câini ridicate prin 
ecarisaj – 100 capete, cadavre câini trimise către SC Protan SA – 232 capete, câini 
morţi în adăpost – 38 capete. 

O importanţă deosebită a fost acordată sesizărilor primite în scris şi telefonic 
de la cetăţenii Municipiului Bacău.  

Având în vedere prevederile Legii nr. 9/2008, s-au efectuat lucrări de 
amenajare a unui număr mai mare de cuşti pentru cazarea câinilor la cele două 
adăposturi. 
                       



  

 

23

  
DIRECŢIA ADMINISTRARE 

 
În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, activitatea Direcţiei  s-a axat pe 

asigurarea unui climat corect de desfăşurare a comerţului în pieţe, Bazarul 
Milcov şi Târgul Auto.  

În acest sens au fost organizate în permanenţă controale în pieţe, 
Bazarul Milcov şi Târgul Auto, atât cu personalul direcţiei cît şi controale 
mixte, la care au participat agenţi din cadrul poliţiei primăriei cât şi angajaţi ai 
Direcţiei Regionale de Metrologie Legală. 

În urma controalelor efectuate, pe lângă sancţiunile contravenţionale 
aplicate de poliţia primăriei, au mai fost luate măsuri de trimitere spre anulare 
a 11 certificate de producător, iar un număr de 5 cântare depistate cu 
defectiuni sau neverificate au fost sigilate si proprietarii lor sanctionati. 
 

Tot pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor în 
pieţe, Direcţia administrare s-a implicat activ în realizarea următoarelor 
obiective majore: 

In anul 2010 s-au achiziţionat: 
- curatitor cu apa sub presiune- 3.596 lei, 
- climatizare Hala flori P.Centrala  -  78.349 lei, 
- refacut treptele de acces in piata- 10.163 lei, 
- lucrari de reparatii “Acoperire zona producatori” P. Centrala  
- montat ferestre rabatabile Hala lactate-1.555 lei 

Tot în această perioada au fost efectuate deratizările şi dezinsecţiile, 
pentru a nu crea disconfort utilizatorilor şi cumpărătorilor. 

 
Activitatea financiar contabilă a direcţiei se prezintă astfel: 

  
-taxe anticipate mese si constructii provizorii 
autorizate : 

863.050 1.274.478

-taxa eliberare autorizatie de functionare : 69.690 81.465
-chirii : 370.478 354.465
-alte venituri (incasari din anii precedenti, majorari 
etc.) 

11.015 10.586

CHELTUIELI TOTALE, din care 3.684.309 1.936.776
- cheltuieli cu personalul 1.535.113 1.171.275
- cheltuieli materiale 1.006.030 729.406
- cheltuieli de capital 1.143.166 36.095

                                                                                               

1.VENITURI INCASATE                  - lei -          2009 2010

- TOTAL- 3.774.922 4.069.132
Din care :                 
-incasari din vanzare bilete taxe forfetare 2.330.751 2.279.937
-taxe obor ; 83.637 30.023
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SERVICIUL PATRIMONIU 
Obiective şi realizări în anul 2010 
- realizarea inventarului pe anul 2009- aprobarea prin H.C.L. şi actualizarea 

prin H.G.; 
- finalizarea proiectelor începute în anul 2009; 
- întocmire documentaţie cadastrală la blocurile ANL cu an P.I.F. 2007-2008; 
- evaluarea blocurilor ANL cu P.I.F. 2003 şi vânzarea acestora către chiriaşi; 
- evaluarea blocurilor A.N.L: cu P.I.F. 2007-2008; 
- promovarea unui proiect de hotărâre pentru transmiterea blocurilor ANL cu 

an PIF 2007-2008 către Guvernul României, în vederea vânzării către 
chiriaşi; 

- propuneri de atribuire teren în vederea construirii de locuinţe destinate 
închirierii – propuneri zona unităţilor militare - str.Tineretului şi zona 
Bucegi-Narcisa; 

- realizarea documentaţiei cadastrale la bunurile imobile la care nu există; 
- efectuarea evaluării unor bunuri aparţinând patrimoniului municipiului 

Bacău; 
- organizarea licitaţiei pentru închirierea spaţiilor de pe Insula de Agrement – 

s-au încheiat 14 contracte de închiriere; 
- valorificarea prin închiriere, vanzare a spaţiilor aferente P.T. dezafectate , 

astfel: 
• P.T. 43  este alocat pentru amenajarea arhivei Primăriei municipiului Bacău 

– proiect pe ordinea de zi a lunii februarie; 
• P.T. 31 din str. Bucegi – dare în administrare către  Sport Club Municipal 

Bacău – proiect pe ordinea de zi a şedinţei din luna februarie; 
• CT Luceafărul S.A. –  prin  H.C.L. nr.24/2010 a fost aprobată vânzarea 

acestei clădiri – s-a încheiat contract la notar; 
• P.T. 64  din str. Ştefan cel Mare şi PT 19 din Al.Oţelari– propunere pentru  

centre de incasare; 
• P.T.10 din  str. Al.Russo – HCL de aprobare a închirierii prin licitaţie 

publică; 
• P.T. 40 din str. V.Albă – HCL + contract închiriere hidrofor pentru 

amenajare  garaj; 
• P.T. 63 din str. Călugăreni – alocat unui proiect local; 
• promovarea unor proiecte privind darea în folosinţă gratuită către unităţile 

de cult a unor suprafeţe de teren; 
- promovarea unor proiecte de hotărâre privind transmiterea în proprietate, cu 

titlu gratuit, în conformitate cu prevederile Legii nr.239/2007, către unităţile 
de cult din municipiul Bacău, a unor imobile, pe care le aveau în folosinţă 
gratuită în baza unor hotărâri de consiliu local; 

- promovarea unor  proiecte de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a 
unor locuri de veci în cimitirele existente pentru persoanele beneficiare de 
legi speciale; 
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- s-au făcut propuneri cu privire la casarea, declasarea bunurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Bacău – realizat pentru cele 
aflate în administrarea RAGC, CET, şcoli, apărare civilă sau cele aflate 
direct în administrarea noastră; 

- s-a solicitat  achiziţionarea de diverse  servicii şi s-a urmărit respectarea 
clauzelor din contract : servicii de urmărire în timp a construcţiilor, de 
reparaţii, iscirizare şi RSVTI la centralele termice aferente blocurilor ANL 
şi unităţilor şcolare; 

- participarea în comisii de predare-primire, casare, evaluare, închiriere, 
vânzare;   

- urmărirea contractelor de servicii în derulare care sunt în sarcina Serviciului 
Patrimoniu; 

- preluarea  unui număr de 8 dispensare medicale de la Consiliul Judeţean 
Bacău; 

- colaborarea cu celelalte direcţii/servicii/birouri din cadrul Primăriei 
municipiului Bacău în vederea  realizării unor obiective de interes local; 

- rezolvarea petiţiilor, sesizărilor de competenţa  serviciului nostru; 
- primiri cereri/petiţii şi înregistrarea lor în registratura electronică;   
- au fost încheiate 21 de contracte din care 2 de comodat, 1 administrare, 1 

vânzare-cumpărare şi 17 de închiriere. 
- au fost transmise lunar, către C.I.C. situaţia petiţiilor şi a cererilor date spre 

rezolvare Serviciului nostru; 
- alte obiective date spre rezolvare de conducerea Primăriei municipiului 

Bacău. 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI 
ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

 
 Realizări 2010: 
   -s-au înregistrat un număr de 6400 de cereri de locuinţe  
   -s-au aprobat în Consiliul Local un nr de 3792 dosare în perioada 2004-2010: 

Apartamente construite prin ANL, şi din fondul locativ de stat date în folosinţă 
în perioada 2004-2009  
- 2004 - 176 apartamente, 
- 2005 - 201 apartamente, 
- 2006 - 141 apartamente; 
- 2008 – 121 apartamente; 
- 2009 – 55 apartamente. 

  TOTAL = 694 apartamente 
  

Biroul ASOCIAŢII DE PROPRIETARI. 
 Realizări 2010: 

• -s-au analizat, s-au verificat şi rezolvat 1516 sesizări în urma cărora s-au 
efectuat controale la asociaţiile de proprietari, 
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• -s-a participat la adunările generale ale asociaţilor de proprietari, 
• -s-au întocmit şi s-au expediat către asociaţiile de proprietari, materiale 

informative cu reglementări din legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor, 

• -s-au consiliat atât proprietarii cât şi membrii din comitetele executive 
ale asociaţiilor în probleme referitoare la legislaţia ce reglementează 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

    
 
 

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRACTE 
COMPARTIMENTUL EVIDENTA, INCASARI DEBITE 

 
A.Activitatea de inchiriere si concesionari teren, chirii spatii, reclama – 

publicitate, chirii si  vanzari  locuinte 
  
În peroada 01.01.2010-31.12.2010: 

 au fost intocmite un numar de 133 contracte de inchiriere teren pe 1  
 (un) an si 541 acte aditionale – (garaje, cai acces, teren agricol, reclama – 
publicitate); 

 au fost urmarite si evidentiate un numar de 5006 contracte de  
 concesionare si  inchiriere teren; 
 au fost dati in instanta un numar de 89 titulari de contracte de  
 inchiriere si concesionare pentru debite restante, rezilere contract si preluare 
teren; 

 au fost intocmite: 4873 instiintari de plata, 850 notificari pentru  
 contractele de concesionare si inchiriere; 
 au fost evidentiate 15 contracte de asociere   pentru activitatea de 
 reclama si publicitate; 
 pentru activitatea de sponsorizare au fost urmarite si evidentiate  un  
 numar de 37 contracte de sponsorizare. 
 au fost urmarite si evidentiate un numar de 1172 contracte de inchiriere 
locuinte din care: 

824 contracte de inchiriere locuinte (A.N.L. , sociale ); 
184 contracte  apartamente din fond locativ de stat; 
139 contracte case nationalizate; 
23 contracte – sedii asociatii proprietari; 
2 contracte magazii; 

 au fost urmarite si evidentiate un numar de 109 contracte de vanzare –
cumparare locuinte incheiate in baza O.G. nr.19/ 1994; 

 au fost urmarite si evidentiate un numar de 66 contracte cu plata in rate; 
 au fost incheiate un numar de 330 contracte de inchiriere pentru locuinte 
sociale si ANL ; 

 au fost intocmite un numar de 180 acte aditionale; 
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 au fost intocmite 360 notificari in vederea recuperarii debitelor 
 restante; 
 au fost intocmite 283 instiintari de plata; 
 au fost intocmite documentatii si inaintate catre Serviciul juridic in  
 vederea recuperarii debitelor, pentru 32 titulari de  contracte; 
 au fost intocmite si eliberate un numar de 232 adeverinte de achitare  
 integrala; 
 au fost eliberate un numar de 352 copii contracte , carti tehnice si diverse 
adeverinte; 

 au fost incheiate un numar de 2 contracte vanzare-cumparare locuinta in baza 
precontractelor incheiate conform O.G. 19/1994, pentru B-dul Unirii nr.32 
sc.A si B; 

 au fost incheiate un numar de 17 contracte vanzare-cumparare locuinta din 
fondul locativ de stat; 
 B. Activitatea de registratura. 

 Pe parcursul anului 2010 au fost inregistrate : 
- 8505  numere intrare- iesire, in vederea rezolvarii  corespondentei cu 
personale fizice si juridice; 
- 1042 numere intrare-iesire Note Interne;  
- 401 numere pentru contracte noi;  
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ARHITECT ŞEF 

 
BIROUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTIISI  URBANISM 

                    In prezent, la Biroul Autorizatii in Constructii si Urbanism, statul de 6 
posturi:  1 sef birou, 2 consilieri superiori, 1 consilier principal, 1 consilier asistent, 
1 referenti superiori  
Sinteza activitatii pe anul 2010 : 

In perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 s-au inregistrat  1306 cereri. 
 S-au eliberat: 

•   698  Certificate de Urbanism; 
•   342  Autorizatii de Construire; 
•     61  Autorizatii de Desfiintare; 
•   205  solicitari respinse. 

      Toate solicitarile inregistrate au fost solutionate in termenul legal. 
COMPARTIMENTULUI EVIDENTA CONCESIONARI 

            In perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 au avut loc un numar de 30 sedinte ale 
Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Bacau si 12 sedinte ale 
Comisiei Tehnice de  Amenajare a Teritoriului si Urbanism. 

        In perioada 01.01.2010 – 31.12.2010  au fost inregistrate si repartizate spre 
solutionare Biroului Urbanism un numar de 353 cereri (inlusiv documente interne) 
privind: 

 - concesionarea unor suprafete de teren = 45 
 - cesionarea contractelor de concesionare = 44 
 - completarea/modificarea obiectului de activitate =  5 
 - prelungirea contractelor de concesionare (la expirarea duratei) = 5 
 - avize comisii urbanism = 128 
 - PUD, PUZ = 60 
 - diverse (inclusiv documente interne) = 66. 

  Au fost repartizate spre solutionare un numar de 60 cereri privind 
aprobarea PUD si PUZ, fiind aprobate in sedintele Consiliului Local al 
Municipiului Bacau un numar de 55 documentatii, 2 documentatii nefiind aprobate 
(nu au intrunit numarul de voturi) si 5 documentatii nu au primit avizul favorabil al 
comisiilor de specialitate. 
  Au fost intocmite un numar de 66 contracte de concesionare pentru 
extinderea spatiilor proprietate in vederea amenajarii de sedii firma, cabinete 
medicale, farmacii, locuinte, agentii imobiliare, spatii comerciale, precum si 
contracte de concesionare prin cesionarea celor deja in derulare, ca urmare a 
instrainarii spatiilor construite pe teren concesionat. 
  Au fost intocmite un numar de 23 acte aditionale la contractele de 
concesionare pentru modificarea profilului de activitate la terenurile concesionate, 
pentru prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare, pentru 
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diminuarea suprafetelor concesionate precum si pentru schimbarea partilor 
contractante ca urmare a schimbarii titularilor sau a adreselor acestora. 
  Au fost intocmite un numar de 66 procese-verbale de predare-primire a 
terenurilor concesionate si un numar de 38 procese-verbale de preluare a 
terenurilor care au facut obiectul concesiunilor. 
  Au fost facute vizionari la teren de catre comisiile de specialitate, 
vizionandu-se un numar de 15 de amplasamente. 
  Au fost intocmite un numar de 81 proiecte de hotarare care au fost 
supuse aprobarii in sedintele Consiliului Local al Municipiului Bacau. 
  Au fost intocmite referate pentru rezilierea unui numar de 59 contracte 
de concesionare si inchiriere, ca urmare a expirarii duratei pentru care acestea au 
fost incheiate 
 

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI 
INFORMATIZARE 

Sistemul informatic integrat: s-a introdus baza de date, se lucreaza salariile 
pe calculator, se obtin situatii statistice pe calculator, evidentele sunt in format 
electronic, cum ar fi: concedii de odihna, concedii medicale, nemotivatele, 
sanctiunile, dosarele profesionale ale functionarilor publici. 

La nivel de institutiei se finalizeaza punerea in exploatare a sistemului integrat, 
la Directia Impozite si taxe locale mai sunt de clarificat unele probleme si se incearca 
punerea in exploatare. 

Registrul de evidenta a persoanelor in format electronic a fost transmis in 
termen la  Directia muncii, Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici 
transmise conform machetelor puse la dispozitie de ANFP.   

Îmbunătăţirea procesului de instruire profesională, planul anual de 
perfectionare pe anii 2009-2010 nu s-a realizat din lipsa de fonduri, ne-am axat pe 
instruirea interna, s-a elaborat plan de instruire interna, cu tematica, lectori, care s-au 
finalizat. In domeniul informaticii, 20 de functionari publici au participat la cursul 
ECDL finantat din fonduri europene si organizat de ANFP. 
  Atragerea de personal şi reţinerea forţei de muncă în instituţie (vizând 
reducerea fluctuaţiei, creşterea siguranţei în muncă) bine pregătit profesional pentru 
realizarea unui  serviciu public de calitate. 

Desi legislatia in vigoare restrictioneaza recrutarea fortei de munca in functie 
de necesitati, prin faptul ca in perioada 2009- 2010 au fost  vacantate un numar de 85 
de posturi, am reusit sa incadram 11 persoane strict necesare desfasurarii in bune 
conditii a activitatii curente. Faptul ca prin OUG 63/2010 s-a stabilit pentru 
autoritatile publice normativ de personal, in perioada septembrie – decembrie 2010 
au fost disponibilizati si trimisi in somaj 204 salariati. 

 La nivelul serviciului, s-au elaborat un numar de  487 dispozitii si 480 de 
referate in 2010, s-au intocmit 30 de dosare de pensii in 2010. 

Respectarea codului de conduita 
 In perioada raportata a fost sanctionat disciplinar 11 functionari publici, pentru 

personalul contractual s-au aplicat 38 sanctiuni disciplinare.  
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In luna mai si apoi in perioada octombrie – noiembrie 2010 s-au actualizat 
toate declaratiile de avere si de interese care au fost postate pe si site-ul institutiei, 
avand termen de pastrare 5 ani. 

Nu au fost sesizari primite de la cetatenii municipiului,  de nerespactare a 
codului de conduita 

S-au îmbunătăţit rezultatele evaluărilor profesionale, la functionarii publici  din 
totalul de 256 functionari publici  88.67 % au calificativul  f.b.  Pentru  imbunatatirea  
performantelor profesionale ale functionarilor publici, pentu  anul 2009 s-a avut in 
vedere ca in Planul de instruire profesionala  sa fie incluse teme  din activitatea 
specifica fiecarui compartiment. De asemenea se observa lipsa perfectionarilor 
externe care aducea un suflu nou acivitatii. 

Pentru personalul contractual  din 633 de salariati 237 au obtinut calificativul 
FB 39,04 %, 272 calificativul Bine 44.8%, 85 satisfacator 14% si 13 nesatisfacator 
2.16%. 

Pentru  imbunatatirea  performantelor profesionale ale salariarilor contractuali, 
pentu  anul 2011 se va avea in vedere ca in Planul de instruire profesionala  sa fie 
incluse tematici  din Indicatorul tarifar de calificare (pentru muncitorii calificati). 
Calificativul de nesatisfacator a fost acordat muncitorilor necalificati care au 
probleme de comportament la serviciu, au fost analizati in comisia de disciplina si o 
parte din ei au fost sanctionati cu concediere. 

Cariera functionarilor publici, motivarea performantei profesionale prin 
promovare . In anul 2009 s-au facut 59 de avansari in treapta de salarizare si 24 de 
promovari in grad profesional. Pentru anul 2010 nu am reusit sa facem promovari 
cauzat de problematica disponibilizarilor. 

S-a procedat la reincadrarea functionarilor publici si persoanalului contractual 
conform Legii nr. 330/2009. 
 S-au solutionat in termen sesizarile/ reclamatiile referitoare la serviciile prestate 
de catre Primaria municipiului Bacau; 
 S-au solutionat in termenul legal toate  solicitarile adresate Primariei 
municipiului Bacau; 
 Au fost duse la scanat toate carnetele de munca;  
       S-a renegociat contractul colectiv de muncă, pentru personalul contractual şi a 
Acordului colectiv de muncă pentru funcţionarii publici; 
                                                           

 
SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE 

 
PROIECTE ÎN ANUL 2010 : 

I. Centru de Afaceri şi Expoziţii Bacău  
Proiect realizat cu finanţare din fonduri PHARE, Programul CES 2004-2006. 

Valoarea totală a proiectului este de 13.256.264,54 EURO.  
Progresul fizic total al lucrărilor de construire a Centrului de Afaceri şi 

Expoziţional Bacău la sfârşitul anului 2010 era de 98,5%. 
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În prezent proiectul este finalizat, urmând a fi realizată recepţia la sfârşitul 
lucrărilor. 
II. Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele 
învecinate, judeţul Bacău, România 

Valoarea totală a proiectului este de 21.907.115,74 Euro, din care 15.000.000 
Euro reprezintă fonduri ISPA, 5.000.000 Euro contribuţie locală prin împrumt BERD 
şi  1.907.115,74 Euro contribuţie de la bugetul de stat prin OUG 135/2007.  

Data finalizării: 31 decembrie 2011. 
III. Pasaj rutier subteran str. Oituz – Str. General Ştefan Guşe, Municipiul 
Bacău, Judeţul Bacău  

Valoarea totală a proiectului este de 30.765.172,65 Lei. 
Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 24.09.2009, progresul 

total al lucrărilor de şantier fiind la sârşitul anului 2010 de 61%.  
În prezent, se lucrează la amenajarea celor 2 zone de acces în pasajul subteran, 

respectiv zona Oituz şi zona Şt.Guşe, la realizarea celor 2 pasaje supraterane, la 
amenajarea rampelor de acces în pasajul subteran, precum şi la sistematizarea zonei 
prin construirea unor sensuri giratorii. 
IV. Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în 
vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante 
în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană 

În prezent, proiectul se află în implementare, valoarea totală a acestuia fiind de           
342.751.240 lei cu TVA, din care 5% reprezintă cofinanţarea din bugetul local. 

Data finalizării proiectului: 31 decembrie 2013 
V. Construire Centru de agrement şi turism la pădurea Tamaş  

Valoarea totală estimată a proiectului: 29.520.000 lei.  
Ulterior obţinerii avizului de la MDRT, în cursul anului 2011, va fi predat Studiul de 
Fezabilitate de către consultant şi se va depune aplicaţia în vederea obţinerii 
finanţării. 
VI. Reabilitare şi modernizare „Insula de Agrement”  

Valoarea totală a proiectului: 53.274.738,90 lei cu TVA.  
În prezent proiectul se află în faza de evaluare de către Autoritatea de 

Management. 
VII. Reabilitare clădire şi modernizare la Centrul de Cazare Temporară a 
Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău  

Valoarea totală a proiectului este de 1.733.953,75 lei cu TVA. 
Proiectul a fost iniţiat şi pregătit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială 

Bacău, Beneficiar fiind Municipiul Bacău. 
VIII. Planul integrat de dezvoltare urbană în Municipiului Bacău 

Desemnat drept pol de dezvoltare prin HGR nr. 998/2008, Municipiul Bacău are 
oportunitatea de a fi beneficiarul unei alocări financiare importante – 22,24 milioane 
de Euro. Proiectele care vor fi realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013(POR) Axa prioritara 1 / Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor / poli 
urbani de crestere; Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare 
urbana; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbana sunt următoarele: 
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A. Modernizare Calea Moineşti – valoare totală proiect : 37.665.366,45 lei 
cu TVA.  
B. Reabilitare şi dotare cu echipamente a centrului social pentru îngrijire 

persoane vârstnice – valoare totală proiect : 4.460.379,2 lei cu TVA 
C. Reabilitare şi modernizare imobil str. Henri Coandă 9 cu destinaţia de 

locuinţe sociale – valoare estimată : 5.277.173 lei cu TVA 
D. Reabilitare pasaj Letea – valoare estimată  : 7 265 885 lei cu TVA 
E. Reabilitare infrastructură urbană str. Mioriţei – str. 9 Mai – str. 

Vântului – str. Vadu Bistriţei - valoare totală proiect : 18.890.597,72 lei cu TVA 
F. Reabilitare urbană str. I.L.Caragiale – str. Milcov – intersecţie Letea – 

valoare totală proiect: 30 208 093,84 lei cu TVA 
G. Reabilitare şi modernizare spaţii verzi în mun. Bacău – valoare estimată:        

15 637 610 lei cu TVA 
 
 

UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE 
 

       UMM a promovat in 2010 un numar de 31 de hotarari ale CL in domeniul 
serviciilor comunitare de utilitati publice din Municipiul Bacau dupa cum urmeaza: 

a. serviciul public de alimentare cu energie termica – 9 proiecte 
b. serviciul de alimentare cu apa si de canalizare – 16proiecte 
c. serviciul de salubrizare a localitatii- 4 proiecte 
d. serviciul de transport public local – 6 proiecte 
e. alte domenii de activitate – 6 proiecte    

        Realizari importante 2010: 
                      -Elaborarea documentatiei si obtinerea licentelor clasa 2 pentru 
activitatile de maturat, spalat, stropire si intretinere a cailor publice si pentru curatare 
si transport a zapezii de pe caile publice si mentinere in functiune a acestora pe timp 
de polei sau inghet 
                      -Elaborarea documentatiei pentru atribuirea gestiunii serviciului de 
transport public local prin curse regulate cu autobuze 
            -Colaborarea cu UIP POS Mediu in vederea elaborarii documentelor 
necesare proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Bacau” 
          -Elaborarea Regulamentului de repartizare a consumurilor de energie 
termica intre consumatorii din imobilele tip condominiu din Municipiul Bacau si a 
trecerii la sistemul individual de facturare/incasare a contravalorii energiei termice 
   

COMPARTIMENT AUDIT INTERN 
 
În anul 2010, auditorii interni din cadrul compartimentului au desfăşurat 

următoatele activităţi : 
- 8 misiuni de audit 
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- Elaborarea procedurilor operaţionale a activităţii de audit public 
intern 

- activităţi de urmărire a implementării recomandărilor. 
Două dintre misiunile de audit realizate au fost misiuni de audit ad-hoc, 

misiuni solicitate de conducerea primăriei municipiului Bacău, care s-au finalizat cu 
elaborarea raportului de audit. 

S-au derulat misiuni de audit la următoarele direcţii/compartimente: 
- Direcţia Economică, 
- Agenţia de Dezvoltare Locală, 
- Comisiile de Evaluare şi derulare a fondurilor nerambursabile acordate 

conform Legii nr.350/2005: Cultură, Tineret şi Educaţie, Sport, Culte Religioase, 
Social. 

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE  

EVIDENTA A PERSOANELOR AL  MUNICIPIULUI  BACĂU 
        
  Principalii indicatori ai activităţii realizate pe linie de evidenta persoanelor în anul 
2010 sunt : 
                - Total acte de identitate eliberate                               = 33.786 ; 
                                 din care : 
                                     - carti de identitate                                  = 32.258;     
                                     - carti de identitate provizorii                 =   1.528 ; 
                - Carti de alegator eliberate                                         = 27.835 ; 
                - Persoane luate in evidenta                                         = 3.454; 
                                  din care: 
                                     - la nastere                                              =   3.356 ; 
                                     - la restabilirea domiciliului                   =        59 ; 
                                     - la dobandirea cetateniei romane           =        39. 
                - Schimbari de domiciliu efectuate                              =  12.315 ; 
                                   din care : 
                                      - in aceeasi localitate                               = 4.897; 
                                      - dintr-o localitate in alta                         = 7.418; 
                - Vize de resedinta aplicate                                            = 2.962; 
                                   dincare: 
                                    - in aceeasi localit.cu cea de domiciliu       =      743; 
                                    - in alta localit. decat cea de domiciliu        =  2.219; 
                 -  Persoane verificate in Registrul de Evid.a Pers.         =   4.872. 
           Ca urmare a serviciilor prestate cu ocazia eliberarii actelor de identitate in 
perioada analizata s-a incasat suma de peste 380.000 RON. 
                 Activitatea desfasurata de biroul de stare civila se prezinta astfel :  
               - Acte de nastere intocmite                                           =  4.280 ; 
               - Transcrieri acte de nastere , casatorie, deces              =     390 ;   
               - Inregistrare adoptii                                                      =       15 ; 
               - Divorturi                                                                      =     496 ;  
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               - Acte de casatorie intocmite                                          =  1.288 ;  
               - Acte de deces intocmite                                                = 1.954 ;  
               - Dosare pentru deschiderea procedurii succesorale       =    897 ;   
               - Rectificari acte                                                              =    162; 
               - Renuntari/dobindiri cetatenie                                        =    4; 
               - Mentiuni operate pe acte de nastere, casatorie, deces   = 6.641 ;  
               - Eliberari certificate                                                        = 14.471 ; 
                                                          - de nastere                            =   9.938 ; 
                                                          - de casatorie                         =   2091; 
                                                          - de deces                              =    2.442 ; 
               - Actiuni iregistrari tardive                                             =      19 ; 
               - Sentinte stabilire filiatie si recunoastere                      =      73 ; 
               - Eliberare extrase pentru uzul organelor de stat             =    1.348 ;  
               - Dosare schimbari de nume/prenume                             =      87 ; 
               - Completare si eliberare livrete de familie                     =    1.071; 

                

COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ 
     

Activităţi desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2010: 
1. Pregătirea privind protecţia civilă şi apărare împotriva incendiilor 
2. Transmiterea mesajelor de înştiinţare-alarmare, avertizarea populaţiei în 

situaţia unor atacuri aeriene sau producerii unor dezastre, precum şi schimbul de 
informaţii necesar cunoaşterii realităţii pe teritoriul localităţii în vederea luării 
deciziilor pentru conducerea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie. 

3. Protecţia populaţiei, salariaţilor şi bunurilor materiale 
4. Activităţi specifice pe linie de apărare împotriva dezastrelor 
5. Activităţi specifice pe linia pregătirii economiei şi a teritoriului pentru 

apărare, evidenţă militară şi mobilizare la locul de muncă 
6. Reorganizarea protecţiei civile şi managementul urgenţelor civile 



  

 

35

 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BACĂU  
 
Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău a desfăşurat, în anul 2010, 

următoarele activităţi adiacente: 
- distribuirea de tichete valorice pentru pensionarii din municipiul Bacău cu 

venituri echivalente sau mai mici de 700 lei conform Hotărârii Consiliului Local 
Bacău nr. 260/31.07.2007 cu toate modificările şi completările ulterioare, astfel: 

• semestrul I 2010 – distribuite un număr de 131470 bucăţi 
tichete/13147 persoane 

• semestrul II 2010 – distribuite un număr de 134100 bucăţi 
tichete/13410 persoane; 

- distribuirea abonamentelor gratuite pentru transportul urban cu mijloace 
de transport în comun -  pentru următoarele categorii de persoane: 

o donatori de sânge  - 868 abonamente 
o veterani de război şi văduve de razboi, persoane care au obţinut titlul de 

Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989, urmaşii de erou 
martir – 4396 abonamente 

o pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai 
mici de 490 lei – 9600 abonamente 

o pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici 
de 490 lei  - 7455 abonamente 

o pensionarii de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani ale căror pensii 
sunt echivalente sau mai mici de 490 lei – 900 abonamente 

o persoane cu handicap şi însoţitorii/asistenţii personali  - legitimaţii 
distribuite prin D.G.A.S.P.C. Bacău – 6788  

o persoane cu handicap şi însoţitorii/asistenţii personali   - abonamente 
distribuite de SPAS – 7264. 

o Persoane marginalizate social ( beneficiari de ajutor social şi masă la 
cantina socială) – 1150 abonamente pentru perioada ianuarie – martie 
2010. 

- distribuirea de pachete cu alimente unor categorii de persoane 
defavorizate, cu ocazia sărbătorilor (Paşte, Crăciun): 

o 500 pachete distribuite de Paşte 
o 500 pachete distribuite de Crăciun. 

- distribuirea de ajutoare alimentare (făină, zahăr, paste făinoase, biscuiţi, 
lapte praf, mălai) în cadrul Programului PEAD 2010, activitate demarată 
în cursul lunii noiembrie 2010, următoarelor categorii de persoane: 

o persoane cu handicap gr.I şi II, adulţi şi copii, neinstituţionalizate – 2827 
beneficiari 

o beneficiari ai venitului minim garantat – 367 beneficiari 
o pensionarii cu pensii de până la 400 lei – 2565 beneficiari 
o şomerii – 2786 beneficiari.  
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BIROUL PROTECŢIA COPILULUI 

Tabel privind evidenţa lucrărilor efectuate în intervalul ianuarie – decembrie 2010 
 
 

Tipul de anchetă socială 

nr. de 
anchete 

sociale în 
intervalul 
ian. – dec. 

2010 
Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare 
medicală 

444 

Anchete sociale pentru copiii  cu handicap care necesită recuperare 
şi terapie  

30 

plasamente sau reevaluarea plasamentului la o familie de asistenţi 
maternali profesionişti 

105 

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

275 

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

161 

Anchete pentru întocmirea dosarului în vederea  beneficierii de 
serviciile Cntrului Maternal Bacău/Oneşti ( mamă şi copil) 

          10 

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

36 

Anchete pentru achiziţionare calculator conform lg.279/2004 12 
Anchete pentru burse medicale 10 
Anchete  sociale pentru  obţinerea de burse sociale 42 
  Anchete  sociale  pentru Programul naţional „Bani de liceu” 169 
Ajutor pentru rechizite - 
Anchete sociale pentru instituirea tutelei 2 
Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în 
domeniul protecţiei copilului (cazuri de abuz sau neglijare) 

36 

Anchete sociale efectuate familiilor copiilor aflaţi în situaţie de 
risc 

40 

Anchete sociale pentru institurea plasamanetului în regim de 
urgenţă 

5 

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

8 

Instituirea plasamentului 24 
Anchete sociale pentru acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii 
infectaţi HIV/SIDA pentru care se face reevaluare lunară  

24 

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

50 

Anchete sociale pentru copiii ai căror părinţi pleacă la lucru în 
străinătate şi li s-au eliberat dovezi 

8 

Anchete sociale pentru copii părăsiţi de mamă în unităţile 
sanitare (Maternitate sau Pediatrie) 

24 

Evaluarea situaţiei în vederea obţinerii dispensei pentru căsătorie 
a minorei 

1 

Adrese către Serviciul de Probaţiune pentru minori care au 
săvârşit infracţiuni 

10 

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea tardivă a 
minorului la Serviciul de Stare Civilă 

7 

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea naşterii copiilor 
părăsiţi în unităţile sanitare 

7 

Eliberare rovignetă 33 
Audienţe primar 7 
Anchete sociale pentru participarea la Centrul de zi din cadrul 
Fundaţiei Episcop Melchisedec 

10 

Anchete sociale pentru patrimoniu / prelungire contract închiriere 
locuinţă 

19 

Anchete sociale pentru familiile sinistrate 5 
Adrese către instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli, medici de 
familie, licee, AJPS, OPA, DGASPC) 

196 

TOTAL 1810 
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Situaţia privind Planurile de servicii întocmite de inspectorii Biroului 

Protecţia Copilului 
Scopul Planului de Servicii număr 
reintegrarea copilului în familie 5 
prevenirea separării copilului de familie 65 
total cazuri/an 70 

     
Tabel privind situaţia copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali 

profesionişti 
Perioada Nr. asistenţi maternali 

profesionişti angajaţi 
Nr. copii aflaţi în 
plasament la AMP 

01.01.2010-
31.12.2010 

 (Atestaţi 19 )  12 18 

BIROUL PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI 
 

A.Prestaţii acordate pentru anul 2010: 
Prestaţii acordate în anul 2010 – buget de stat: 
 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 
nr.beneficiari 

CHELTUIT
(RON) 

1. Ajutor social 252 460.983 
2. Ajutor lemne – beneficiari  

ajutor social 
114 31.088 

3. Ajutor înmormântare 6 750 
4. O.U.G. 5/2003 (lemne) 1.606 81.242 

 

Prestaţii acordate în anul 2010 – buget local: 
Nr. 
Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 
nr.beneficiari 

CHELTUIT
(RON) 

1. Ajutor urgenţă 36 117.445 
 
b) Beneficiari de masă la Cantina Municipală pe anul 2010 – în medie 57/lună : 

Luna Total 
beneficiari

Fără 
plată 

 

Cu plată 
30% 

Ianuarie 121 98 23 
Februarie 82 77 5 

Martie 65 60 5 
Aprilie 66 55 11 

Mai 77 62 15 
Iunie 77 62 15 
Iulie 17 17 0 
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August 4 4 0 
Septembrie 4 4 0 
Octombrie 18 18 0 
Noiembrie 44 33 11 
Decembrie 110 94 16 

 
c) Îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv 
persoane decedate fără susţinători legali ; în perioada 1 ianuarie 2010  – 31 
decembrie 2010, inspectorii din cadrul Biroului au dus la îndeplinire procedurile de 
înhumare pentru 4 cadavre. 
d) Efectuarea în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanţilor 
cum ar fi: 

- anchete sociale pentru acordarea ajutorului social în baza Legii 416/2001 – 
280 cereri din care 95 au fost soluţionate favorabil ; 

- anchete sociale pentru acordarea de masă la cantina socială în baza Legii 
208/1997 – 112 cereri din care 99 au fost soluţionate favorabil ; 

- ajutoare de urgenţă – 29 cereri din care aprobate - 20 ; 
- efectuarea de anchete sociale cu privire la repartizarea de locuinţe sociale ; 
- anchete sociale pentru completarea dosarului de locuinţă socială – 58 cereri; 
- acordarea de reduceri/scutiri taxe şi impozite locale – 17 cereri;     
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audienţă a cetăţenilor la Primarul 

Municipiului Bacău – 68 cereri ; 
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audienţă a cetăţenilor la Directorul 

S.P.A.S; 
- evaluarea persoanelor (gospodăriilor) în caz de calamitate; 
- sprjin financiar  pentru diverse trebuinţe – 98 cereri ;  
- alte situaţii :  loc de muncă, loc de veci, autorizaţii de construcţie, lemne, 

materiale de construcţie, despăgubiri băneşti pentru anumite situaţii, sesizări 
şi reclamaţii etc.) 

  e) 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; 
 f) Eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru veteranii de 
război, văduve de veteran, eroii Revoluţiei din decembrie 1989 şi pensionarii de 
urmaş ; 
 g) Distribuirea la domiciliu de pachete cu alimente pentru categoriile de 
persoane defavorizate, cu ocazia Sărbătorilor legale (Craciun şi Paşte); 
 h) Distribuirea de tichete valorice pentru categoriile de persoane defavorizate – 
pensionari. 
 i) Alte activităţi, survenite urmare a unor situaţii deosebite. 

 
BIROUL PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP 
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1. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2010: 
1. efectuarea unui număr de 1586 anchete sociale în vederea completării dosarului 
depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 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 94 anchete sociale în vederea completării dosarului 
depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru 
internarea persoanelor cu handicap în centre de recuperare şi reabilitare din judeţul 
Bacău precum şi reevaluarea persoanelor deja internate; 
3. efectuarea anchetelor sociale şi întocmirea documentaţiei necesare pentru 
prelungirea contractelor de muncă a unui nr de 237 asistenţi personali angajaţi de 
către Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacău; 
4. efectuarea unui număr de 29 anchete sociale pentru obţinerea  rovignetei.  
5. întocmirea a 253 dosare noi de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru 
persoanele cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali conform Ordinului 
Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei Publice nr.794/380 din 
18.12.2002, 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;  
6. întocmirea a 43 de  dosare de internare în Căminul pentru Persoane 
Vârstnice, din care au fost internate un număr de 35 persoane, 2 persoane au 
decedat iar 8 dosare au fost respinse, 
7. acordarea pachetelor pentru sărbătorile de Paşte şi Crăciun; 
8. întocmirea şi eliberarea a  88 adeverinţe pentru persoanele cu handicap - 
nevăzători;  
9. 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; 
10. verificarea activităţii la 158 asistenţi personali la locul de muncă respectiv 
domiciliul persoanei cu handicap grav prin întocmirea fişelor de monitorizare; 
11. actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali 
ai acestora consemnând modificările cuvenite 
12. întocmirea  lunară a listelor cu beneficiarii indemnizaţiei de însoţitor şi 
verificarea  statelor de plată ale acestora. 
13. întocmirea  rapoartelor de evaluare pentru persoanele vârstnice  îngrijite la 
domiciliu în colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale  a unui nr de 524 
persoane beneficiare lunar, 
14. 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. 
15. întocmirea  răspunsurilor în scris la 116 sesizări ale unor persoane sau instituţii 
de stat sau private, cum ar fi Preşedinţia României, Instituţia Prefectului, Direcţia 
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Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Răcăciuni, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, Centrul de 
Recuperare si Reabilitare Ungureni, Centrul de Recuperare şi Reabilitare  
Neuropsihiatrică Dărmăneşti, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Răchitoasa; Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare a Persoanei cu Handicap Comăneşti, Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor cu Dizabilităţi ” C. Negri” Târgu Ocna, 
Asociaţia “Sf. Faţă a Domnului Nostru Iisus Hristos” Măgura, Centrul de Integrare 
prin Terapie Ocupaţională “Mioriţa” Parincea. 

 

 
BIROUL ALOCAŢII FAMILIALE 

        În anul 2010 activitatea Biroului Alocaţii Familiale a inclus şi realizarea 
unor acţiuni suplimentare activităţii regulate: 

• Distribuirea  la domiciliul asistaţilor aflaţi în evidenţele Serviciului Public de 
Asistenţă Socială, a pachetelor cu ajutoare alimentare, cu ocazia sărbătorilor de 
Paşte şi Crăciun; 
• Distribuirea, la domiciliul asistaţilor sociali, şi eliberarea, la sediul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială, a abonamentelor gratuite pentru transportul în 
comun, diferitelor categorii sociale reglementate de lege: pensionari, donatori de 
sânge – domiciliaţi în Municipiul Bacău; 
• Efectuarea anchetelor sociale pentru Direcţia Patrimoniu-Primăria Bacău; 
• Distribuirea  la domiciliul pensionarilor cu domiciliul în municipiul Bacău a 
tichetelor valorice; 
• Distribuirea de zahăr şi făină la anumite categorii de persoane defavorizate din 
municipiul Bacău; 

 
STATISTICA DOSARELOR 
a) Alocatie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală 

Nr. 
Crt. 

Alocaţie complementară / monoparentală 2010 Media 
lunară 

1 DOSARE ACTIVE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 926 77
2 DOSARE NOI 391 32
3 DOSARE ÎNCETATE(DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 73 6
4 DOSARE SUSPENDATE (COMUNICARE SCRISĂ A 

PRIMARULUI)
138 12 

115 DOSARE MODIFICATE (DISPOZIŢIE DE PRIMAR) 110 9 
6 DOSARE REPUSE ÎN PLATĂ 248 20
7 ANCHETE SOCIALE 1998 166

b) Alocaţia de stat 
Alocaţie de stat 2010 MEDIA 

LUNARĂ 
DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI) 2076 173 

c) Alocaţia pentru copii nou-născuţi 
Alocaţii pentru copii nou-născuţi 2010 MEDIA 

LUNARĂ 



  

 

41

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (MAME BENEFICIARE) 893 149 

ADEVERINŢE DE NEGAŢIE CĂTRE ALTE PRIMĂRII 840 140 

d) Trusoul pentru nou-născuţi 
Trusoul pentru nou-născuţi Dosare 

primite 
MEDIA 

LUNARĂ 
DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (COPII BENEFICIARI) 1096 183 

b) Indemnizaţia pentru creşterea copilului 
Indemnizaţii pentru creşterea copilului Dosare 

 primite 
MEDIA 
LUNARĂ 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 1267 106 
c) Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap 

Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap Dosare 
primite 

 MEDIA 
LUNARĂ 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 24 2 
 

d) Stimulent lunar 
Stimulente lunare Dosare 

primite 
MEDIA 
LUNARĂ 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ (PĂRINŢI BENEFICIARI) 144 12 
a) NR.BENEFICIARI DE SERVICII ŞI PRESTAŢII SOCIALE:CCA.7376 

PERS. 
b) TOTAL OPERĂRI CERERI-6609 
c) TOTAL DISPOZIŢII ÎNTOCMITE-1603 

o Alocaţii pentru copii nou-născuţi - 6 
o Trusoul pentru nou-născuţi  - 1096 
o Alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia 

monoparentală - 501 
d) Total referate intocmite – 96 

o Alocaţii pentru copiii nou-născuţi – 12 
o Trusoul pentru nou-născuţi – 24 
o Alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia 

monoparentală – 36 
e) Total situaţii centralizatoare întocmite – 102 

o Alocaţie de stat – 12 
o Alocaţii pentru copiii nou-născuţi – 6 
o Trusoul pentru copiii nou-născuţi – 24 
o Indemnizaţii creştere copil – 36 
o Alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia 

monoparentală – 24 
f) Total anchete efectuate – 1998 
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE 
 
• Activitatea socială desfasurată in cadrul Centrului de zi pentru copilul cu 

nevoi speciale   Bacau,  in  anul  2010: 
  Numarul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de protectie in cadrul 
Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale, in anul 2010 : 45 de beneficiari  
             Numărul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile de 
recuperare , in regim  ambulatoriu de specialitate, in cadrul Centrului de zi pentru 
copilul cu nevoi speciale Bacau, in anul 2010 : 32 de beneficiari 
              Numărul total de beneficiari care au frecventat Centrul de zi pentru 
copilul cu nevoi speciale Bacău : 77 de beneficiari 
 

• Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului : 
 In anul 2010, din totalul de 45 de copii beneficiari ai serviciilor centrului un 
numar de 14 copii a fost integrati in invatamant  special şi invatamint de masa. 

        Numărul de  copii beneficiari ai Centrului de zi pentru copilul cu nevoi 
Speciale  Bacau pentru care exista program personalizat de interventie:  45 copii 
 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE 
 

• Activitatea socială desfasurată in cadrul Centrului de zi pentru copilul 
aflat in dificultate  Bacău, in  anului 2010: 

Numarul copiilor  care au beneficiat de protectie in cadrul Centrului de zi , in 
anul 2010 : 33 de beneficiari  
• Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului : 

 In anul 2010, din totalul de 33 de beneficiari  ai serviciilor centrului, un numar 
de 10 copii au fost integrati in invatamant de masa – şcoală şi grădiniţă. 
      Numarul de copii beneficiari ai Centrului de zi pentru care exista program 
personalizat de interventie: 33 

 
CENTRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR” 

 
In anul 2010 la Clubul Pensionarilor s-au desfasurat urmatoarele 
activitati: 

• activitati de informare( presa, vizionari TV); 
• activitati recreative (sah, table, tenis); 
• concursuri (cu premii ) de sah, table, tenis; 
• concursuri de cros, volei, fotbal; 
• activitati de croitorie (confectii hainute pentru copii, pernute cadou, hainute 

pentru cainii din adaposturi); 
• sedinte terapeutice de kinetoterapie, aerobic, masaj (cu sprijinul studentelor 

voluntare de la Facultatea de Kinetoterapie Bacau); 
• sedinte terapeutice de psihologie cu absolventi ai Facultatii de Psihologie; 



  

 

43

• sedinte saptamanale ale pensionarilor cu diversi invitati: medici,  consilieri, 
politisti, reprezentanti asociatii de locatari, CET, compania de apa, protectia 
consumatorilor, reprezentanti banci, reprezentanti ai Bisericii, psihologi etc.; 

• Comemorarea – marilor poeti romani, Ziua Principatelor Romane, Ziua 
Martisorului, Ziua de 8 Martie, Ziua copilului, Ziua pensionarilor; 

• Vizita unei delegatii straine de Ziua Pensionarilor (delegati din 7 tari precum 
Marea Britanie, Franta, Germania, Italia, Spania, Bulgaria, Irlanda); 

• Excursii la manastirile din Judetul Suceava: Hagicadar, Sfantul Ioan de la 
Suceava, Sucevita, Moldovita, Voronet; 

• Excursii la Bicaz, Izvorul Muntelui, Lacul Rosu; 
• Sejur in statiunea Eforie Sud – 7 zile: cazare, masa, excursie in Bulgaria, 

Delfinariu, Statiunea Mamaia; 
• Sejur la Sarata Lacul Sarat (tratament cu apa sarata timp de 10 zile); 
• Concurs de dans in incinta Promenada Mall Real si in Parcul Gheraiesti 

prezentat de solistul Mihai Treistariu; 
• Lunar „Petrecerea Varstnicilor”, zile onomastice si de nastere (meniu, muzica, 

dans); 
• Carnavalul varstnicilor – invitati beneficiarii Clubul Speranta; 
• Vizite la muzee (Muzeul figurilor de ceara); 
• Concursuri de dans; 
• Activitati de ecologizare a spatiilor verzi; 
• Activitati gospodaresti; 
• Activitati de ajutorare a persoanelor cu nevoi speciale; 
• Cursuri de croitorie; 
• Spectacole cu cantece si dansuri populare sustinute de beneficiarii Clubului 

60+ in Bacau si in diferite comune (Sascut, Filipesti, Racaciuni, Odoboesti); 
• Cursuri de limba engleza cu profesori pensionari; 
• Cor religios indrumat de membrii Scopii populare de arta; 
• Cursuri de pictura sub indrumarea pictorului Maric Ioan; 
• Colaborari cu Spitalul Judetean Bacau si Spitalul de Pediatrie Bacau; 
• Sprijinirea familiilor a caror decedati sunt beneficiarii Clubului 60+; 
• Participarea la diferite spectacole de muzica, poezie si dans sustinute la Teatrul 

Bacovia, Ateneu, Casa de Cultura. 
 

CENTRUL DE ZI “ARMONIA” 
 
ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE CENTRUL DE ZI ARMONIA ÎN ANUL 2010: 

Beneficiarii direcţi ai centrului au fost persoane adulte, femei şi bărbaţi, cu 
afecţiuni neuropsihice (schizofrenii, întârzieri mentale şi epilepsii), existente în 
evidenţa instituţiilor de profil şi aflate în grija familiilor sau pregătite pentru 
reintegrare socio-familială. Beneficiarii indirecţi ai centrului au fost: familiile 
clienţilor centrului, instituţiile de profil, comunitatea.  
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Numărul mediu zilnic de beneficiari care au participat la activităţile centrului 
a fost de aproximativ 13 – 14 de persoane, iar cel lunar de 22 de persoane. 

În acest an s-au înscris în baza de date a centrului 2 beneficiari noi, numărul 
acestora fiind de 23 în luna ianuarie 2010, scăzând la 20 până în luna decembrie 
2010. Toate cele 23 de dosare personale ale beneficiarilor au fost completate cu fişe 
de evaluare, planuri de servicii, acte necesare şi contracte de servicii cu centrul. 

Trimestrial s-au întocmit rapoartele statistice cu evidenţa beneficiarilor din 
cadrul centrului nostru, cerute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bacău, lunar s-au întocmit rapoartele de activitate ale centrului, 
iar săptămânal raportul de activitate cerut de către Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Bacău. 

Pe lângă activităţile de birou ale personalului, în cadrul centrului au mai avut loc 
şi activităţi cu beneficiarii şi anume: 

 Activităţi educative (discuţii educative, lecţii deschise pe diverse teme: „Ziarele 
şi cărţile”, „Bunătatea şi grija faţă de ceilalţi”, ”Stigma pe care bolnavul psihic o 
poartă în societate”, ”Igiena personală”, „Exerciţii de creativitate”, „Relaţiile din 
cadrul grupului”, „Cum să ne comportăm în societate”, „Întrebări de cultură 
generală”, „Să cunoaştem ceasul şi să ne orientăm în timp”, „Să învăţăm 
valoarea banilor”, „Teste de autocunoaştere”, etc); 

 Activităţi recreative (remy, şah, cărţi, etc); 
 Activităţi de socializare (plimbări în Parcul Cancicov şi la Insula de 
Agrement); 

 Ergoterapie (confecţionare felicitări, mărţişoare, confecţionare de obiecte de 
artizanat, de ornamentare a spaţiilor centrului, desene colective, pictură în 
acuarelă, confecţionare semne de carte); 

 Terapii educative (alfabetizare, învăţarea ceasului, învăţarea valorii banilor prin 
jocuri de rol); 

 Sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor; 
 Consilieri individuale şi familiale. 
La data de 31.12.2010 erau înscrişi în baza de date a centrului un număr de 20 

beneficiari, dintre care: 
 8 femei şi 12 bărbaţi;  
 13 persoane cu handicap psihic, 6 persoane cu handicap mintal şi o persoană cu 
handicap fizic;  

 toţi beneficiarii având gradul II de handicap (accentuat). 
 

CENTRUL DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI “ 
 

ACTIVITATEA CENTRULUI DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI“ IN ANUL 2010 
• In anul 2010 Centrul de Zi :”O Scoala pentru Toti” a functionat la 

capacitate maxima avand ca beneficiari un numar de 60 de copii din care 25 
sunt prescolari si 35 sunt elevi in clasele I-IV; 
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• functionarea pe termen lung a acestui centru de zi pentru promovarea 
educatiei si a igienei personale pentru copii marginalizati social ,cu 
preponderenta rromi in care au functionat si functioneaza in prezent; 

• un grup de educare si pregatire cu regim de gradinita pentru 10 copii cu 
varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani si cu regim de grupa pregatitoare, pentru 20 
de copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 9 ani,care s-au inscris in clasa i (an 
scolar 2009-2010); 

• un grup de consiliere  ce au desfasurat activitati de consiliere si educatie in 
privinta igienii personale si a sanatatii;consiliere in privinta efectuarii 
lectiilr pentru 44 de copii cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani ,elevi ai scolii 
primare sau in pericol de abandon scolar ;club pentru intreg grupul tinta al  
acestui proiect ;consiliere  sociala ,juridica si psihologica pentru oricare din 
persoanele din grupul tinta  ; asigurarea asistentei medico-sanitare; 

• programarea activitatiilor astfel incat rezultatul sa fie modificarea sau 
formarea de valori morale,sociale,educationale pentru subiectii acestui 
program precum si reducerea marginalizarii si excluderii sociale  a acestora 
si pe cat posibil si a familiei lor; 

• asigurarea masurilor de igiena personala; 
• sustinerea activitatii specifice grupului de gradinita pentru copii prescolari; 
• sustinerea cursurilor in regim intensiv de grupa pregatitoare pentru 

integrarea in invatamantul scolar primar a copiilor cuprinsa intre 6-14 ani 
cares-au inscris in anul scolar 2009-2010 sau care au abandonat din diferite 
motive anul scolar 2009-2010; 

• pregatirea lectiilor zilnice date ca teme pentru acasa, pentru copii care au 
urmat cursurile scolii primare; 

• pregatirea elevilor corigenti sau in pericol de corigenta; 
• sustinerea activitatilor de club si organizarea periodica de serbari si 

manifestari culturale pentru copii din grupul tinta; 
• inchiderea cazurilor la expirarea contractelor; 
• sustinerea de cursuri de igiena personala si promovare a sanatatii pentru toti 

beneficiarii directi  ai programului :”O Scoala pentru Toti”; 
• evaluarea periodica a situatiei sociale a familiei copilului; 
• consilierea familiei cu privire la drepturile si obligatiile copilului si a 

parintilor acestuia; 
• prevenirea si atenuarea situatiilor de abandon scolar; 
• colaborare cu Scoala ”Octavian  Voicu”; 
• colaborare cu politia pentru rezolvarea cazurilor problema din scoala; 
• colaborare cu ovidiu rrom-organizarea scolii  de vara; 
• medierea conflictelor intre parintii beneficiarilor , copii, cadre didactice; 
• asigurarea de rechizite si alte materiale necesare pentru desfasurarea 

activitatii; 
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• parteneriat   cu  Biserica  Ortodoxa “Sfantul  Dumitru”, Biserica Catolica 
“Sf. Francisk”, F.S.C, Fundatia  Melchisedec, alte scoli din judetul Bacau in 
cadrul proiectului educativ  “Sarbatorile Crestine la Romani “; 

• asigurarea cadourilor pentru 1 iunie de catre serviciul public de asistenta 
sociala; 

• colaborare cu preotul Iacobeanu Marius si o echipa de voluntari (elevi ai 
Liceului Economic),pentru activitati pe timpul verii; 

• activitati de socializare pe perioada vacantei de vafra:vizite la muzeele din 
bacau,concursuri,activitati distractive; 

• decorarea spatiilor cu picturi pe pereti; 
• monitorizarea situatiei scolare a copiilor; 
• efectuarea periodica a vizitelor la domiciliul beneficiarilor; 
• colaborare cu preotul Radu Ovidiu pentru sponsorizarea unui supliment 

nutritiv; 
• efectuarea a 60 anchete sociale, contracte, cereri inscriere  pentru  

intocmirea dosarelor beneficiarilor  de la centrul de zi incepand cu 
15.09.2010; 

• igienizarea  intregului spatiu  destinat centrului; 
 

CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR 
 FĂRA ADĂPOST 

Are ca obiectiv asigurarea protecţiei sociale persoanelor adulte fără adăpost 
care au domiciliu sau reşedinţa în Municipiul Bacău şi funcţionează temporar în 
cadrul Taberei pentru sinistraţi din Calea Moldovei  nr.96-98. 

Acesta a funcţionat pe toată perioada anului 2010, iar în sezonul rece s-a 
înregistrat un număr maxim de 30 beneficiari/noapte. Beneficiarilor li s-a acordat o 
masă caldă seara.  
     

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME 
 

ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN ANUL 2010: 
Implementare Programe 
 Urmărirea respectării Contractului – Cadru nr. 61184 / 19.12.2007 de finanţare 

a Programului multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor 
Administraţiei  Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, 
finanţate din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013”, încheiat în temeiul 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1424 / 2007. 

 Atragerea resurselor financiare provenite prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013, care are sursele de finanţare de la Fondul European de Dezvoltare 
Regională, având ca Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor. În acest context sunt pregătite şi promovate, în vederea 
obţinerii finanţării, două proiecte de investiţii care se încadrează pe două axe diferite 
ale Programului Operaţional Regional 2007 – 2013: 
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1. „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul 
Bacău” care se încadrează pe Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
Domeniul de Intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale;  

2. „Reabilitare si modernizare imobil strada Henri Coandă nr. 9 cu destinaţie 
de locuinte sociale” care se încadrează pe Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, Sub – domeniul: Poli de dezvoltare urbană;  

 Elaborarea Strategiei Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău în domeniul 
asistenţei sociale 2009 – 2013. 

 Serviciul Implementare Programe are în derulare proiectul „Clubul 
pensionarilor II”, cu finanţare integrală de la bugetul Consiliului Local Bacău.  

 Participare ca reprezentant al Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău 
care face parte din Grupul de Lucru Consultativ, constituit la nivelul judeţului 
Bacău, în cadrul Campaniei Paneuropene de combatere a violenţei împotriva 
femeilor, inclusiv a violenţei domestice, constituită la Direcţia Muncii Solidarităţii 
Sociale şi Familiei-Bacău, la iniţiativa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei.  

 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte integrarea 
în câmpul muncii. 

 Participarea la sesiunile de informare şi formare privind propuneri de proiecte 
pentru finanţare din Fondul Social European. 

 Documentarea şi pregătirea materialelor pentru solictarea licenţierii serviciilor 
sociale oferite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind 
condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a 
separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului 
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi. 

 Formularea de propuneri legislative pentru completarea Legii 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi participarea la intâlnirile de lucru 
organizate în acest sens. 

 Participare la activităţile Grupului de Sprijin Local pentru realizarea Planului 
de Acţiune Local şi implementarea proiectului “Reţeaua Urbs Health pentru 
“Construirea de Comunităţi Sănătoase” ("Building Healthy Communities" - 
Urbs Health network for "Building Healthy Communities")” din cadrul Programului 
de Cooperare Europeană Teritorială – URBACT II, administrat de către Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional “URBACT II” cu sediul în Franţa, 
Proiect al Municipiului Bacău (Consiliul Local), prin Agenţia de Dezvoltare Locală. 
Scopul principal al Grupurilor de Sprijin Local (GSL) este acela de a disemina 
cunoştinţele de la schimburile transnaţionale către o gamă largă de coparticipanţi 
locali şi de a asigura că acest lucru va aduce schimbări la nivel local. 

 Participare activă în cadrul proiectului „Politici publice de dezvoltare locală – 
planificare strategică pe termen mediu şi lung” 

 
Achiziţii Publice 
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  În decursul anului 2010 au fost efectuate un număr de 395 achiziţii directe din 
catalogul electronic existent pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în valoare 
totală de 85.781,73 lei fara TVA. 
 

BIROUL RESURSE UMANE,  SĂNĂTATEA ŞI  
SECURITATEA MUNCII 

 
Activitate realizată în anul 2010 

- S-a pregătit documentaţia necesară pentru modificarea Statului de funcţii, 
Organigramei Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă 
Socială al Municipiului Bacău în vederea respectarii prevederilor legale ale Legii-
cadru 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 
publice, a OUG nr.1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi 
alte măsuri în domeniul bugetar şi a Hotararii nr.23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale. 

- S au intocmit acte aditionale la contractele individuale de munca ale salariatilor  in 
cazul modificarii acestora in ceea ce priveste : locul de munca, salariul sau felul 
muncii ( in vederea respectarii prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii si a 
Legii nr.330/2009). 

- S-au operat în carnetele de muncă ale angajaţilor din aparatul propriu modificările 
legate de reincadrarea salariatilor conform prevederilor Legii –cadru nr.330/2009. 

- S-a urmărit  respectarea de către salariaţi a programului de lucru în timp normal 
precum şi a orelor suplimentare pentru care s-a întocmit documentaţia necesară în 
vederea acordării de timp liber. 

            La data de 31 decembrie 2010 erau încadraţi  409 asistenţi personali şi 12 
asistenţi maternali profesionişti.                                                                                                      
- S-au intocmit dsare privind gestionarea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap  şi ale asistenţilor maternali profesionişti astfel: 
-  115 dosare de angajare; 
-      226 dosare de încetare a activităţii; 
-  133  modificări ale contractului de muncă în ceea ce priveşte durata acestora, 

ca urmare a reexpertizării medicale a persoanelor cu handicap sau a reatestării  
asistenţilor maternali profesionişti.       
 În acest sens s-au întocmit 1501 decizii privind angajarea, încetarea sau 
suspendarea contractelor de muncă sau acordarea diferitelor drepturi băneşti. 
 La data de 31 decembrie 2010 erau încadraţi  409 asistenţi personali şi 12 
asistenţi maternali profesionişti.                                                                                                  
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- S-au completat la zi carnetele de muncă ale asistenţilor personali, ale asistenţilor 
maternali profesionişti şi ale angajaţilor din aparatul propriu ( 539 carnete de 
muncă). 

- Lunar s-au adus la cunoştinţa Biroului Financiar-Contabil : foaia colectivă de 
prezenţă, certificatele medicale,  înştiinţările pentru concediile de odihnă şi 
modificările privind sporurile de vechime ale salariaţilor. 

- S-au eliberat adeverinţe de salariat, necesare la diferite instituţii atât pentru 
personalul din aparatul propriu cât şi pentru asistenţii personali şi asistenţii 
maternali, respectiv aproximativ  650 adeverinţe. 

- Au fost întocmite şi depuse la Casa de Pensii un număr de 13 dosare de pensie. 
- Conform H.G. 161/03.02.2006 privind întocmirea şi completarea registrului 

general de evidenţă a salariaţilor s-a întocmit şi înaintat către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Bacău, Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor în format 
electronic şi au fost operate şi trimise on-line către ITM Bacău toate modificările  
survenite.   

- S-au întocmit situaţii statistice legate de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap şi situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale  cerute de 
Direcţia Judeţeană de Statistică. 

- S-au întocmit răspunsuri la petiţiile angajaţilor din aparatul propriu, asistenţi 
personali, asistenţi maternali profesionişti. 

- S-a intocmit documentatia necesara respectarii prevederilor Legii nr.319/2006 
privind sănătatea şi securitatea muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
periodic s-a urmărit efectuarea instructajului de protectia muncii de catre fiecare 
sef de compartiment şi s-a efectuat supravegherea sănătăţii angajaţilor prin 
efectuarea, din fondurile angajatorului, a examenului  medical la angajare, 
periodic sau la reluarea activităţii.  
 

OFICIUL JURIDIC 
 

ACTIVITATEA OFICIULUI JURIDIC  ÎN ANUL 2010: 
- Asigurarea bazei de documentare juridică şi legislativă a Serviciului Public de 

Asistenţă Socială Bacău; 
- Întocmirea si fundamentarea unui număr 33 de proiecte de hotărâri ale Consiliului 

Local al municipiului Bacău in domeniul asistentei sociale; 
- Întocmirea si fundamentarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al 

municipiului Bacău în domeniul transportului public cu mijloace de transport in 
comun; 

- Prezentarea proiectelor menţionate mai sus spre avizare Compartimentului de lucru 
al Consiliului Local Bacău; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 1042 de decizii ale directorului 
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Serviciului Public de Asistenta Sociala in ceea ce priveşte încadrarea si încetarea 
activităţii asistenţilor personali, acordarea de indemnizaţii persoanelor cu handicap; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 469 de decizii ale directorului 
Serviciului Public de Asistenta Sociala in ceea ce priveşte plata venitului minim 
garantat, acordarea mesei la Cantina Municipala,  ajutoare de urgenţă; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 180 de decizii ale directorului 
Serviciului Public de Asistenta Sociala in ceea ce priveşte personalul  Serviciului 
Public de Asistenta Sociala, asistenţii maternali profesionişti, precum şi activitatea 
Biroului Financiar Contabil din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială 
Bacău. 

- Formularea de proiecte de convenţii, contracte si acte administrative ale Serviciului 
Public de Asistenta Sociala; 

- Evidenţa şi urmărirea din punct de vedere juridic a derulării parteneriatelor cu 
organisme private in domeniul asistentei sociale;  

- Acordarea de consultanta juridica beneficiarilor serviciilor oferite de Serviciul 
Public de Asistenta Sociala si răspunsuri la petiţii ce vizau domeniul juridic; 

- Participarea la audienţele susţinute de Directorul Serviciului Public de Asistenţă 
Socială al Municipiului Bacău; 

- Formularea de avize scrise la solicitarea conducerii, întocmirea de note (interne, de 
informare); 

- Redactarea în colaborare cu salariaţii Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacău 
a materialelor informative referitoare la specificul activităţii biroului, atât cele de zi 
cu zi, în funcţie de activitatea biroului, cât şi cele la solicitarea  Directorului 
Serviciului Public de Asistenta Sociala  sau cele către alte instituţii; 

- Avizarea pentru legalitate a tuturor actelor emise de Serviciul Public de Asistenta 
Sociala sau a acelora in care serviciul este parte; 

- Reprezentarea Serviciului Public de Asistenta Sociala al municipiului Bacău pe 
baza mandatului directorului Serviciului Public de Asistenta Sociala in fata 
instanţelor judecătoreşti si instrumentarea cauzelor in care instituţia figura ca parte  

- Încheierea de contracte necesare desfăşurării activităţii Serviciului Public de 
Asistenţă Socială Bacău (prestare activităţi medicina muncii, contracte de finanţare 
nerambursabilă pentru activitatea de asistenţă socială, etc) 

BIROU FINANCIAR CONTABIL 
 Pentru desfăşurarea activităţii în anul 2010, instituţiei i-au fost repartizate 
următoarele credite bugetare:  
- cheltuieli de personal – pentru personalul SPAS – 2.000.000 lei 
                                     - pentru asistenţii personali – 8.900.000 lei 
- cheltuieli materiale – 1.200.000 lei 
- cheltuieli cu asistenta socială – 3.881.302 lei ( venitul minim garantat, aj incălzire, 
tichete, aj urgenta) 
- cheltuieli asistenţă socială pentru familie şi copii – 66.045 lei 
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- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 800.000 lei 
- transferuri – 5.000.000 lei ( transport public) 
-cheltuieli cu CAS privind venitul minim garantat – 40.000 lei 
Total credite bugetare -  21.887.347 

 
gradul de utilizare a acestora fiind de 87,92 % efectuându-se următoarele plăţi: 

- cheltuieli de personal – pentru personalul SPAS – 1.478.627 lei 
                                      - pentru asistenţii personali – 5.289.502 lei 

      - cheltuieli materiale – 858.254,54 lei 
- cheltuieli cu asistenta socială – 4.257.977,38  lei( venitul minim garantat, aj 

incălzire, tichete, aj urgenta) 
-cheltuieli cu indemnizatiile persoanelor cu handicap- 3.019.532 lei 
- cheltuieli asistenţă socială pentru familie şi copii – 481.127 lei 
- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 339.984,47 lei 
-cheltuieli cu ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale- 14.908,23 lei 
- transferuri – 3.479.772,87 lei  
-cheltuieli cu CAS privind venitul minim garantat- 25.557 lei 
Total cheltuieli – 19.245.242,49 
 În cursul anului 2010 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenţei sociale 

conform Legii 350/2005 şi a Ghidului Solicitantului privind finanţările 
nerambursabile din fondul bugetului local, alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local, pentru următoarele fundaţii: 

- Fundaţia de Sprijin Comunitar cu proiectul „Servicii de ingrijiri comunitare 
pentru persoanele varstnice din Municipiul Bacau" – 69.399 lei; 

- A.S.C.H.N. „Centrul Daniel” cu proiectul „Centru comunitar de Reintegrare 
Sociala” – 14.826 lei; 

- Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu proiectul „Dezvoltarea serviciilor de ingrijiri 
la domiciliu” – 9.903 lei; 

       -  ACCMA Betania „Centrul de integrare al tinerilor” – 31.256 lei 
       -  ACCMA Betania „Centrul Lalelelor de primire în regim de urgenţă pentru 
copilul abuzat, neglijat”- 52.432 lei 
     -  ACCMA Betania „Centrul de zi pentru copii cu deficiente fizice si/sau asociate 
in suma de 43.843 lei 
     - ACCMA Betania „Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down” in 
suma de 33.915 lei. 
     - Fundatia Episcop Melchisedec cu proiectul „ Cu drag la scoala” in suma de 
8.839 lei. 

Conducătorul acestui birou a asigurat şi acordat viză pentru controlul financiar 
preventiv asupra operaţiunilor patrimoniale ale instituţiei desemnate prin decizia 
directorului SPAS Bacău. Nu s-au înregistrat refuzuri de viză. 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT REGISTRATURĂ 
• ţine un registru general de intrare - ieşire pentru înregistrarea cererilor 

solicitanţilor   şi   a   răspunsurilor   compartimentelor   de   specialitate   ale 
Serviciului Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind 
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modurile si termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2010 s- au 
înregistrat de la 1 la  29601 poziţii); 

• tine   un   registru de evidenţă specială  pentru   înregistrarea   petiţiilor   si   
a   răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Serviciului Public de 
Asistenta Sociala a  Municipiului Bacău privind modul si termenele de 
rezolvare a acestora ( în anul 2010 s - au înregistrat de la 40501 la 40895 
poziţii); 

• ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, 
Preşedinţie,   Avocatul  Poporului   şi   alte   organe  centrale   şi   locale  ale 
administraţiei de stat si a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale 
Serviciului Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modul 
şi termenele de rezolvare a acestora( în anul 2010 s au înregistrat de la 
40001 la  40005  poziţii); 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE ŞI PSI 
 

ACTIVITATEA ÎN ANUL 2010: 
• S-a întocmit necesarul de mijloace fixe şi a obiectelor de inventar , a 

rechizitelor , materialelor de întreţinere si curăţenie , a pieselor de schimb 
pentru aparatura de birotică si auto , pe baza referatelor de propuneri primite de 
la compartimentele de lucru ;   

• Pe baza necesarului, s-au încheiat contracte ferme cu furnizorii desemnaţi dupa 
ofertele de preţ primte şi s-a efectuat aprovizionarea cu toate materialele 
necesare ;  

• Pentru utilitaţi s-au incheiat contracte cu furnizorii de prestări servicii , pentru 
energia termică , energia electrică, gaze, apă, urmărindu-se derularea corectă a 
acestora ;  

• S-au aprovizionat centrele de zi ,, O Şcoală pentru toţi ” , ,,Clubul 
Pensionarilor”, centrele pentru copiii cu handicap ,, Copilul aflat in dificultate 
” ,  ,,Copilul cu nevoi speciale ” ,  ,, Armonia ” 

• Pe  baza planului  de aprovizionare  s-a asigurat  achiziţionarea  , depozitarea şi 
distribuirea materialelor consumabile din magazia de materiale, prin întocmirea 
fişelor de magazie , a notelor de recepţii , a bonurilor de consum si livrarea 
acestora la toate compartimentele de lucru , neavînd nici un fel de sesizări sau 
nemulţumiri din partea personalului angajat ;  

• Ridicarea si distribuirea a 12.000 cutii de laptelui praf către persoanele 
îndreptăţite, pe baza tabelelor şi reţetelor furnizate de medicii de familie, cu 
avizul A.S.P. 

 
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACĂU 

 
Descrierea activitatilor acreditate conform H.G.1024/2004 
1 .Gazduire pe perioada nedeterminata 
 • cazare permanenta in camere de 2 persoane; 
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 • igienizarea si intretinerea camerelor de locuit; 
 • igienizarea si intretinerea spatiilor pentru activitati zilnice; 
 • dotarea camerelor cu obiecte de stricta necesitate pentru desfasurarea vietii de 
zi cu zi ( pat cu saltea, noptiera, scaun, masa, vestiar, cazarmament, grup sanitar 
propriu, dus, WC, chiuveta) ; asistatii care doresc, pot beneficia de serviciile 
televiziunii prin cablu prin incheierea unui contract cu un furnizor autorizat; la cerere, 
isi pot aduce in camera lucruri personale, menite sa creeze o atmosfera cat mai 
familiala (electrocasnice, obiecte personale, suveniruri si elemente de decor); 
Aria de desfasurare a activitatii: 
- sectia pensionari(parter + 3 etaje) – capacitate 83 camere 
- sectia cronici (etaj IV)                   -  capacitate 23 camere. 
Repartizarea persoanelor beneficiare: 
- sectia pensionari - persoane varstnice care si-au mentinut in cea mai mare parte 
functiile locomotorii si mentale, putand fi introduse in categoria persoanelor 
independente; 
- sectia cronici - persoanelor varstnice cu afectiuni grave care si-au pierdut total sau 
partial statusul senzorial si psiho-afectiv si nu isi pot desfasura activitatile de baza ale 
vietii de zi cu zi decat sub suprveghere permanenta. 
2. Hrana 
- hranirea zilnica a beneficiarilor, in limita alocatiei zilnice de hrana stabilita prin 
lege; 
- servirea a trei mese pe zi (mic dejun, pranz si cina); suplimente de hrana pentru 
persoanele diabetice; 
- meniuri diferentiate pentru persoanele cu afectiuni cronice (diabet, boli 
cardiovasculare, etc); 
- servirea hranei: se realizeaza in sala de mese, prevazuta cu 30 de mese cu cate 4 
scaune fiecare; pentru imbunatatirea confortului asistatilor exista un televizor color 
conectat la reteaua prin cablu, cuiere pentru haine, chiuveta. 
Repartizarea persoanelor beneficiare : 
- persoanelor imobilizate sau partial autonome li se serveste masa in camera; 
- persoanele beneficiare independente servesc masa la sala de mese de la parterul 
cladirii. 
3. Asistenta medicala si ingrijire 
A. Asistenta medicala propriu-zisa: 
B. Asistenta sociala, consiliere psihologica si asistenta religioasa 
C. Socializarea si petrecerea timpului liber 

 
Situatii statistice 

Tabelul nr.1 – Situatia internarilor in anul 2010. 
Nr. 
crt. 

Luna-2010 Total/Luna Barbati Femei 

1.  Ianuarie - - - 
2.  Februarie 6 2 4 
3.  Martie 3 1 2 
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4.  Aprilie - - - 
5.  Mai 4 3 1 
6.  Iunie 4 2 2 
7.  Iulie 2 1 1 
8.  August 4 2 2 
9.  Septembrie 2 2 - 

  10. Octombrie 4 3 1 
 11. Noiembrie 2 - 2 
 12. Decembrie 4 3 1 

 TOTAL 35 19 16 
 

Tabelul nr.2 – Situatia externarilor si (deceselor) in anul 2010. 
Nr.crt. Luna-2010 Total/Luna Barbati Femei 

1 Ianuarie 5 3 2 
2 Februarie - - - 
3 Martie 9 4 5 
4 Aprilie 1 - 1 
5 Mai 2 2 - 
6 Iunie 2 1 1 
7 Iulie 4 1 3 
8 August 3 1 2 
9 Septembrie 4 3 1 
10 Octombrie 6 4 2 
11 Noiembrie 2 - 2 
12 Decembrie 4 2 2 

 TOTAL 42 21 21 
 Din cele 49 de persoane, beneficiari ai Caminului pentru Persoane Varstnice 
Bacau, 41 au decedat iar 8 persoane au fost externate. 
 Numarul beneficiarilor pe categorii de varsta care au beneficiat de sprijin si 
servicii specializate in cadrul institutiei noastre in anul 2010 : 
Luna 35-

39 
40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
∞ 

Total

Dec.2009 - 1 - 1 8 16 40 33 48 31 15 193 
Dec.2010 - 1 - 1 11 15 39 34 50 28 7 186 

  
Aceeasi situatie a beneficiarilor in anul 2010 o putem prezenta si defalcat pe grade de 
dependenta la 31.12.2010. 
Luna    Total beneficiari Independenti Semidependenti Dependenti 

Ian. 188 118 39 31 
Feb. 194 122 39 33 
Mar. 188 121 37 30 
Apr. 187 120 37 30 
Mai. 189 120 38 31 
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Iun. 191 123 39 29 
Iul. 189 109 39 41 

Aug. 190 109 38 43 
Sep. 188 110 38 40 
Oct. 186 112 36 38 
Nov. 186 112 36 38 
Dec. 186 113 35 38 

 Situatia trimestriala a persoanelor incadrate in grad de handicap, conform 
raportarilor facute : 

Nr. 
Crt

. 

Numar 
persoane cu 

handicap 

Sex Tip handicap Grad 
handicap 

Data raportarii 

1. 23 14 femei 
9 barbati 

4 psihic 
12 fizic 
3 mental 
2 somatic 
1 vizual 
1 auditiv 

11 grav 
12 accentuat 

31.03.2010 

2. 24 15 femei 
9   
barbati 

13  fizic 
3 mental 
2  somatic 
2 vizual 
1 auditiv 
3 psihic 

11 grav 
13 accentuat 

30.06.2010 

3. 
 

21 15 femei 
6 barbati 

12 fizic 
3 mental 
2 vizual 
1 auditiv 
3 psihic 

10 grav 
11 accentuat 

30.09.2010 

4. 21 15 femei 
6 barbati 

11 fizic 
3 mental 
2 vizual 
1 auditiv 
4 psihic 

10 grav 
11 accentuat 

31.12.2010 

Situatia veniturilor beneficiarilor din camin 
Situatia veniturilor Nr.beneficiari Procent(%) 

Fara venituri 2 0 
Sub 600 RON 57 32.47 
601-720 RON 1 0.53 

721 - 840 RON 61 32.44 
741 - 960 RON 20 10.63 
961 - 1080 RON 14 7.44 
Peste 1081 RON 31 16.49 



  

 

56

TOTAL 186  
 In anul 2010 sursele de finantare ale Caminului pentru Persoane Varstnice s-au 
constituit din : 
  - fonduri alocate de la bugetul local 2.438.000 - Lei repartizate astfel : 

 Venituri proprii : 1.043.418 Lei (in medie 86.952 Lei/luna) 
 Veniturile proprii sunt constituite din incasarile contributiilor de 
intretinere de la beneficiari si de la sustinatorii legali ai acestora. 
Beneficiarii sunt clasificati in functie de modalitatea de achitare a contributiilor 
in urmatoarele coduri : 
Cod 1 - Beneficiarul/sustinatorul legal achita integral contributia - 34;  
Cod 2 - Sustinatorul legal achita integral diferenta de contributie ce-i revine - 
41; 
Cod 3 - Sustinatorul legal achita partial diferenta de contributie ce-i revine - 8; 
Cod 4 - Beneficiarii nu au sustinatori legali/sustinatorii legali nu au venituri - 
80; 
Cod 5 - Cazuri nerezolvate(sustinatorii legali nu au adus acte doveditoare, 
sustinatorii legali nu sunt de gasit, etc.) - 23. Veniturile institutiei noastre in 
anul 2010, au ajuns la suma de 1.043.418 lei, dupa cum este prezentat si mai 
jos, repartizate pe capitole de cheltuiala :                                                            

 
 
  
            
 
 
 
 
 
 
 

   Denumire indicator Alocat 2010 Cheltuit 2010 
1 CHELTUIELI DE 

PERSONAL 
1.628.000 1.229.389 

2 BUNURI SI SERVICII 
din care : 
-utilitati 
-hrana 
-medicamente si 
materiale sanitare 
-obiecte de inventar 
-materiale si alte 
cheltuieli de intretinere 

810.000 
371.779 
290.000 
--------- 
14.721 
133.500 

755.526 
339.335 
289.902 
--------- 
3.348 

122.941 

 TOTAL 2.438.000 1.984.915 

Nr.crt. Denumire indicator Venituri 2010 Cheltuit 2010 
1 BUNURI SI SERVICII din 

care : 
-carburanti 
- hrana 
-medicamente si materiale 
sanitare 
- obiecte de inventar 
- materiale si alte cheltuieli de 
intretinere 

1.043.418 
 
 

1.043.418 
7.268 

732.424 
121.465 
3.559 

178.702 
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Mentionam ca din fondurile bugetului local, capitolul Bunuri si Servicii, s-a asigurat 
hrana si unui numar mediu zilnic de 30 de copii de la Centrul de zi Ghiocelul, precum 
si unui numar mediu lunar de 57  beneficiari ai unei mese calde, la Cantina Sociala. 
          Cheltuielile cu hrana pentru copii de la Centrul de zi ’’Ghiocelul ’’ pe anul 
2010 s-au ridicat la suma de 42.331 lei, iar cele pentru asigurarea unei mese calde la 
Cantina Sociala precum si la Adapostul Temporar pentru Sinistrati s-au ridicat la 
suma de 118.956 lei. 
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POLITIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 
 

In vederea eficientizarii  activitatilor desfasurate, pe parcursul anului 2010, 
Politia Primariei  si-a stabilit prin compartimentele specializate,  o serie de obiective 
principale dupa cum urmeaza: 

  asigurarea unui climat de siguranţă publică a cetăţeanului 
 asigurarea respectării normelor de protejare a spaţiilor verzi şi a curăţeniei 
 asigurarea unui climat civilizat de comerţ 
 creşterea gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie 
 asigurarea respectării legalităţii în domeniul urbanismului şi disciplinei în 
construcţii 

 activităţi specifice desfăşurate “în slujba comunităţii locale” 
Pentru atingerea acestor obiective agentii locali au desfasurat un de 126 actiuni 

ce au vizat: 
- păstrarea curăţeniei pe străzile municipiului Bacău 
                           (HCL 223/2001)- 14 actiuni 
- persoanele ce se ocupă cu cerşetoria  
                             (L 61/1991) – 11 actiuni  
- prevenirea populaţiei împotriva unor activităţi de comerciale ilicite  
                              (L12/1990 -23 actiuni 
- circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală 
                         (HCL 198/2002) -14 actiuni 
- păstrarea curăţeniei de către proprietarii animalelor de companie  
                          (HCL  384/2007)- 2 actiuni 
- prevenirea faptelor antisociale din zonele unităţilor de învăţământ 
                                    (L 61/1991)-7  actiuni 
- eliberarea certificatelor de producător 
                               (HG 661/1991)- 11 actiuni 
-  maşinile expuse spre vânzare  în alte locuri decât cele special amenajate 
- refuz taxă de parcare, masini parcate pe trotuar  
                              (HCL 84/2008)- 14 actiuni 
- autorizaţiile de transport taxi  
                                (HCL 67/2010- 10 actiuni 
- accesul autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 T  
                               (HCL 362/2007)- 12 actiuni 

             Pentru atingerea obiectivului vizand asigurarea unui climat de siguranta 
publica in randul cetatenilor municipiului Bacau, agentii locali au aplicat in anul 2010  
un numar de  1903 sanctiuni contraventionale pentru tulburarea ordinii si linistii 
publice si a normelor de convietuire sociala( numarul acestora scazand cu 25% fata 
de 2009). Putem insa, sa observam o crestere a  numarului  de situatii conflictuale 
aplanate, agentii intervenind in 1139 de astfel de cazuri( cu 35% mai multe  decat in 
2009, cand au fost aplanate un numar de 741  astfel de situatii). 
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 Se poate trece la capitolul realizari si o reducere cu 20% a fenomenului de 
cersetorie pe raza municipiului Bacau si conlucrarea eficienta pe acest segment 
impreuna cu reprezentantii SPAS si DGASPC. Participarea si implicarea activa a 
politistilor locali cu prilejul manifestarilor cultural-sportive( meciurile de handball si 
volei, Zilele Bacaului, festivalul Arlekin, Ion Dragoi etc.) a fost una semnificativa si 
in anul 2010, cand , in ciuda reducerii efectivelor cu aproximativ 50%, acestia au 
asigurat masuri de ordine si liniste publica in vederea bunei desfasurari a 
spectacolelor sportive-culturale. De asemenea, pe parcursul anului 2010 au fost 
deferite organelor de cercetare penala un numar de 53 de persoane autoare de 
infractiuni, fiind efectuate si 7 actiuni ce au vizat siguranta publica in preajma 
unitatilor de invatamant , prilej cu care, pe langa verificarea societatilor comerciale 
din vecinatatea acestora si reducerea absenteismului la orele de curs, au fost tinute in 
scoli, de catre agentii locali, un numar de 12 sedinte pe teme de siguranta publica si 
rutiera. 
 De asemenea, in anul 2010, a fost intensificata activitatea privind comertul de 
tigari in pietele municipiului, fiind depistate un numar de 98 persoane, impotriva 
carora au fost aplicate 227 de sanctiuni contraventionale in valoare de 220.100 lei si 
confiscate un numar de aproximativ 10.000 de pachete de tigari. 
 Conform HCL nr.358/2010 si 452/2010, Politia Primariei a primit competente 
si pe linia prevenirii pana la eradicare a comertului cu substante etnobotanice pe raza 
municipiului Bacau, fiind intocmite situatii cu agentii comerciali, care desfasurau la 
acea vreme astfel de activitati, controale ce au dus in anul 2011 la reducerea de la 51 
la 6 astfel de magazine. 
 In ceea ce priveste siguranta rutiera, putem remarca o scadere cu  20% a 
sanctiunilor aplicate in 2010 (2649 sanctiuni fata de 3387  sanctiuni in 2009), acest 
aspect semnaland faptul ca cetatenii municipiului au devenit mai receptivi la 
respectarea legislatiei locale in vigoare, in urma masurilor coercitive aplicate anterior. 
Un alt segment,  care a marcat activitatea agentilor locali in anul 2010, este 
transportul de persoane si marfuri in regim de taxi si maxi taxi, unde a scazut  cu 55% 
numarul de persoane depistate prestand aceasta activitate fara forme legale (33 de 
persoane in 2010, fata de 74 in 2009), fapt ce atesta o descurajare a fenomenului de 
piraterie , fapt rezultat in urma controalelor repetate pe timp de zi si noapte, efectuate 
de catre compartimentul specializat in acest domeniu. 
           Incalcarea prevederilor legale privind respectarea  normelor de protejare a 
spatiilor verzi si a curateniei pe raza municipiului Bacau, a fost si in 2010 una dintre 
principalele tinte ale politistilor Primariei, fiind aplicate un numar de 1630 sanctiuni 
contraventionale la hotararile de consiliu local ce reglementeaza acest domeniu . 
            Realizarea obiectivului privind asigurarea unui climat de comert civilizat in 
municipiul Bacau a fost asumat de Biroul de Inspectie Comerciala si Biroul de 
Siguranta Publica din cadrul Politiei Primariei, fiind aplicate un numar de 746 
sanctiuni contraventionale pentru diverse abateri de la normele de comert fiind in 
scadere fata de 2009 ( cu 27% cele privind regulile generale de comert si cu 10% cele 
cu privire la desfasurarea de acte de comert ilicit). Singurul domeniu in care amenzile 
au inregistrat o crestere de 11% a fost cel al certificatelor de producator, o atentie 
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deosebita fiind acordata si activitatilor sezoniere, in anul 2010 fiind efectuate un  
numar de 251 de verificari  si aplicate un numar de 42 sanctiuni contraventionale. 
 Respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si a disciplinei in constructii a 
fost realizata in anul 2010,  de catre inspectorii din cadrul Serviciului de Urbanism si 
Disciplina in Constructii, numarul sanctiunilor si al somatiilor emise fiind in scadere 
fata de anul 2009, fapt ce ilustreaza o disciplinare a cetatenilor in acest domeniu si 
importanta componentei de consiliere cetateni. 
 Alte cresteri inregistrate pe parcursul anului 2010 s-au inregistrat in domeniul 
activitatilor desfasurate in slujba comunitatii locale dupa cum urmeaza :  

- participarea agentilor locali la sedintele organizate de asociatiile de proprietari; 
- o crestere cu 14% a numarului de sesizari si reclamatii primite de la cetatenii 

municipiului (16149de sesizari si reclamatii in 2010 fata de 13930 in 2009). De 
remarcat in acest segment, ar fi faptul ca numarul sesizarilor primate in mod 
direct de la cetateni a crescut cu 35%, aspect ce denota o implicare activa a 
politistilor locali in problemele comunitatii locale. 

- Numarul persoanelor consiliate in anul 2010 a fost de 19507 . 
 

Pe anul 2010 ne-am confruntat cu reducerea efectivelor de agenti locali cu 
aproximativ 50%, conform OUG  nr.63/2010, fapt ce a  afectat in mod vizibil 
activitatea institutiei ; pierderea graduala a motivatiei si diminuarea gradului de 
implicare in problemele de serviciu a agentilor, datorita salarizarii reduse comparativ 
cu alte institutii cu atributiuni similare pe segmentul de ordine si liniste publica. 
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AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ (ADL) BACĂU 

 
Principalele activităţi ale instituţiei, derulate în anul 2010 

• Implementarea a 5 proiecte cu finanţare nerambursabilă, având calitatea de 
beneficiar sau de partener, prin care UAT Municipiul Bacău beneficiază în 
mod direct de investiţii şi servicii în valoare totală de 1.172.717 euro 
(valoarea totală a proiectelor implementate fiind de 3.560.003 euro):  

A. 4 proiecte finanţate prin Instrumentele Structurale, respectiv Programul 
Operaţional Regional (POR), Programul Operaţional (PO) Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative, URBACT II, Programul de Cooperare Teritorială 
Sud Estul Europei (PCT SEE), PO Mediu, în valoare totală de 3.289.411 euro 
din care, Municipiul Bacău beneficiază în mod direct de suma de 902.125 
euro; 

B. 1 proiect depus în cursul anului şi aprobat tot în 2010, în cadrul „Programului 
Naţional de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri”, 
ce se adresează mediului de afaceri local, respectiv IMM în faza de start - up, 
finanţat de către AIPPIMM şi implementat cu suportul şi expertiza asigurată 
de PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin care 
Municipiul Bacău, respectiv Centrul de Afaceri şi Expoziţii, beneficiază în 
prezent de investiţii şi servicii în valoare totală de 270.592 euro / 355.151 
dolari (1.136.484,46 lei), cu posibilitatea de a majora valoarea finanţării 
neramburasabile în cursul anului 2011; 

• Iniţierea de proiecte, scrierea de cereri de finanţare şi depunerea acestor 
documentaţii, conform Ghidului Solicitantului, la Autorităţile de Management 
a POS DCA (2), POS DRU (11), POR (2), URBACT II (2), INTERREG IV C 
(1), PCT SEE (1), în care beneficiar al finanţării va fi Municipiul Bacău, ADL 
sau A.D.I. Zona Metropolitană Bacău.  

• Consultarea programului ESPON 2013 privind  cercetarea inovarea şi 
dezvoltarea, precum şi efectuarea demersurilor pentru a dezvolta proiecte în 
cadrul acestuia; 

• Asigurarea managementului ADI ZM Bacău şi participarea la toate activităţile 
Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România 
(FZMAUR), conform calendarului pe anul 2010; 

• Iniţierea de proiecte, scrierea de cereri de finanţare şi depunerea 
documentaţiilor conform Ghidului Solicitantului pe Programul Operaţional 
Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru 7 proiecte, în care beneficiar al 
finanţării va fi ADI Zona Metropolitană Bacău şi pentru 4 în care beneficiar va 
fi Municipiul Bacău; 

• Participarea ADL, în calitatea sa de membru al Parteneriatului Judeţean, la 
toate activităţile organizate de Secretariatul Tehnic al Pactului Regional pentru 
Ocupare şi Incluziune Socială pe Regiunea Nord Est; 
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• Iniţierea de parteneriate, proiecte şi programe, menite să vină în sprijinul 
dezvoltării comunităţii băcăuane; 

• Coordonarea Grupului de Sprijin Local reprezentat din instituţii publice, 
organizaţii economice private, universităţile locale şi organizaţii 
neguvernamentale – toţi actorii locali relevanţi – ce activează pe workshop-uri 
tematice pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului şi 
a Planului de Acţiune Locală pentru Creşterea Calităţii Vieţii; Grupul de 
Sprijin Local va putea funcţiona în viitor şi pentru dezbaterea sau rezolvarea 
altor priorităţi ale oraşului; 

• elaborarea de studii, cercetări, chestionare şi prezentări de interes local (ADL a 
colaborat cu Consiliul Judeţean Bacău la elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a Judeţului Bacău); 

• activităţi de promovare a oraşului în medii externe; 
• activităţi de evaluare şi consultanţă financiară pentru 51 de proiecte cu 

finanţare nerambursabilă de la Consiliul Local Bacău, prin Legea 350 / 2005 - 
sesiunea 2010; 

• Consultanţă juridică pentru beneficiarii finanţărilor nerambursabile în baza 
Legii nr. 215/2001 – sesiunea 2010. Analiza bugetelor şi  a cheltuielilor 
eligibile din contractele cu finanţare nerambursabilă, monitorizare derulare 
proiecte;  

• Dezvoltarea de idei de proiecte în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău 
pentru accesarea Instrumentelor Structurale, respectiv a fondurilor europene 
post – aderare, pentru finanţarea unor nevoi prioritare ale comunităţii; 

• Promovarea Municipiului Bacău şi a instituţiei în rândul unor organizaţii 
regionale, naţionale sau situate la nivelul UE şi participarea activă la activităţi 
şi programe derulate de Asociaţia Europeană de Regenerare a Zonelor aflate în 
Criză - QeC-ERAN, în prezent Reţeaua Europeană pentru Dezvoltare Urbană 
Locală (LUDEN), conform protocolului încheiat la aderarea Municipiului 
Bacău la această asociaţie, în octombrie 2007; 

• Organizarea de conferinţe/seminarii în parteneriat cu companii private pentru 
instruirea IMM, în vederea accesării Fondurilor Structurale şi de Coeziune şi 
dezvoltării capacităţii manageriale a acestora; 

• Documentare, analize şi studii pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului Bacău; 

• Participarea angajaţilor ADL Bacău la conferinţe, seminarii, cursuri de 
instruire şi de pregătire profesională, dezbateri publice de interes local; 

• Ealborarea de documente şi studii, la solicitarea Primăriei Bacău şi a altor 
autorităţi locale şi naţionale, cum ar fi cele solicitate de Asociaţia Municipiilor 
din România (AMR), documente / chestionare referitoare la Asociaţia „Zona 
Metropolitană Bacău”, documente şi chestionare pentru Secretariatul Tehnic al 
Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială pe Regiunea Nord Est 
(STP NE) sau de la instituţii şi organizaţii ale Uniunii Europene;  
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• Organizarea la Bacău a celui de al treilea Seminar Tematic, în perioada 29 
sept – 01 oct 2010, în cadrul proiectului “Construirea de Comunităţi 
Sănătoase” – BHC – ”Folosirea Fondurilor Structurale şi de Coeziune 
pentru dezvoltarea sectorului medical“; 

• Activităţi de traducere şi intrepretare din limba engleză în limba română şi 
viceversa a documentelor şi a corespondenţei din cadrul proiectelor Agenţiei 
de Dezvoltare Locală sau a altor documente ale Primăriei Municipiului Bacău; 

• BHC: participarea la schimbul de experienţă organizat de către oraşul Madrid 
în decembrie 2010, partener în cadrul proiectului BHC, ce a avut drept scop 
schimbul de experienţe şi bune practici în domeniul realizării Planurilor de 
Acţiune Locale din fiecare oraş partener în proiect, stabilirea indicatorilor de 
lucru şi prezentarea domeniului de regenerare urbană, în Madrid, Spania; 

• Colaborări cu Autorităţi de Management şi Organismele Intermediare, pentru 
proiectele cu finanţare europeană implementate; 

• Gestionarea datelor instituţiei ADL Bacău pe www.e-guvernare.ro, în sistemul 
Electronic Naţional; 

• Rapoarte săptămânale cu privire la finanţările active din cadrul fondurilor 
structurale, guvernamentale şi europene; 

• Organizarea şi participarea la seminariile de instruire şi întâlnirile Grupului de 
Lucru şi ale Parteneriatului Intersectorial şi Interinstituţional, în cadrul 
proiectului „Politici publice de dezvoltare locală – planificare strategică pe 
termen mediu şi lung”; 

• Participare la simpozionul „Soluţii pentru administraţiile locale în contextul 
crizei economice”, în data de 29 aprilie 2010; 

• Participare la şedinţa de consultare publică cu privire la Planul Urbanistic 
General al Municipiului Bacău în data de 26.01.2010. 




