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R A P O R T U L

P R I M A R U L U I

privind starea economic ă, socială şi de mediu a
O raşului Ocna Sibiului pe anul 2019

Preambul
Oraşul Ocna Sibiului, veche localitate transilvăneană, situată în partea
centrală a judeţului Sibiu, are o suprafaţă totală de 8520 hectare, din care în
intravilan sunt 391,8190 hectare, celelalte fiind ocupate de teren agricol, păduri,
pajişti împădurite, fâneţe şi terenuri cu altă destinaţie.
Populaţia totală la 31 decembrie 2019 a fost de 3696 locuitori, iar fluctuaţiile
în cursul anului nu au fost semnificative. Din totalul populatiei, 1802 sunt barbaţi
şi 1894 sunt femei, existând un relativ dezechilibru între cele două categorii.
Oraşul are satul aparţinător Topârcea, cu o populaţie de 128 locuitori,
din care 65 bărbaţi, iar 63 sunt femei (date primite de la statistica in baza ultimului
recensământ).
Anul 2019 a însemnat pentru oraşul Ocna Sibiului începerea,
continuarea sau finalizarea unor proiecte şi investiţii în domeniul turismului
şi a infrastructurii, după cum urmează :
- S-au continuat investiţiile în ceea ce priveşte actualizarea P.U.G;
Ocna Sibiului ;
- amenajarea spaţiilor verzi şi întreţinerea acestora pe tot parcursul anului;
- continuarea activităților de înregistrare sistematică a terenurilor extravilane
de pe raza u.a.t. Ocna Sibiului, concretizate prin încheierea unui număr de patru
contracte de finanțare și două contracte de prestări servicii cu OCPI;
- începerea lucrărilor în ceea ce privește obiectivul modernizare şi reabilitare
străzile Nicolae Bălcescu şi strada Băieşilor de Jos;
- continuarea procedurii de implementare a proiectului „Centrul de servicii
Ocna Sibiului”, pentru persoane vârstnice, sat aparţinător Topîrcea, proiect finanțat

prin fonduri EU;
- demararea lucrărilor de construcții din cadrul proiectului „Dezvoltarea
infrastructurii turistice în staţiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului”, proiect finanțat
prin fonduri EU;
- semnarea contractului de finanțare și demararea procedurilor de
implementare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiunea
balneoclimatică Ocna Sibiului II ”, proiect finanțat prin Ministerul Turismului;
- continuarea lucrărilor de pietruire a drumurilor de exploatare din extravilanul
localităţii Ocna Sibiului;
- lucrări de întreţinere şi igienizare a pârâului Visa şi a şanţurilor pluviale din
oraşul Ocna Sibiului şi satul aparţinător Topîrcea.
- semnarea contractului de finanțare și demararea procedurilor de
implementare pentru proiectul ”Extindere, reabilitare, dotare Centru Cultural și
îmbunătățirea spațiilor publice urbane”, proiect finanțat prin fonduri EU;
- semnarea contractului de finanțare și demararea procedurilor de
implementare pentru proiectul ”Creșterea performanțelor energetice în Școala
Gimnazială Ocna Sibiului”, proiect finanțat prin fonduri norvegiene;
- semnarea contractului de finanțare
și demararea procedurilor de
implementare pentru proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare”,
modernizarea a șase străzi din intravilanul orașului, proiect finanțat prin fonduri
guvernamentale;
Atât investițiile finalizate, cât și cele prevăzute în proiectele aflate în diferite
stadii de derulare vor schimba radical atât imaginea orașului nostru, cât și condițiile
de trai. Ocna Sibiului este un oraș turistic ce trebuie să fie atractiv pentru oaspeți, dar
și confortabil pentru ocneri. Consider că ceea ce am reușit să fac în acest an
reprezintă o dezvoltare bine gândită, astfel încât să îmbunătățim esențial toate
segmentele, de la străzi până la școli, instituții sociale, de cultură, de la zonele
turistice până la cele mărginașe.

1. Bugetul local
Veniturile totale realizate la nivelul anului 2019 au crescut de la 8.930.829
lei la 9.493.618 lei, faţă de anul precedent, din care veniturile proprii fiind de
6.532.306 lei.
Bugetul local de la elaborarea lui a fost dezechilibrat şi anume
cheltuielile prevăzute a se realiza au fost mai mari decât veniturile,
deficitul în sumă de 2.559.750, urmând a fi asigurat din excedentul anului
anului precedent.
La sfârşitul exerciţiului financiar a rezultat un deficit în sumă de
104.813 lei, sumă ce a fost acoperită, conform bugetului, din excedentul
anului precedent.
Cheltuielile secţiunii de funcţionare au fost de 7.767.536 lei, din care

cheltuielile de personal în sumă de 4.055.558 lei. Pentru serviciul datoriei
publice s-au utilizat 311.237 lei, respectiv 3,24% din totalul cheltuielilor, iar
cheltuielile secţiunii de dezvoltare au fost în sumă de 1.830.895 lei, respectiv
19,07 % din totalul cheltuielilor.

2. Starea economică
Cheltuielile de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat au fost
suportate de la bugetul de stat în sumă de 2.827.706 lei.
La sfârşitul anului 2019 numărul de unităţi active era de 117, activităţile
principale fiind turismul şi comerţul.
Indicatorii referitori la cifra de afaceri globală pe oraş, sunt furnizaţi
de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pe parcursul acestui an, situaţia
rezentându-se astfel:
- putem afirma că în aceste condiţii firmele din oraşul Ocna-Sibiului au
desfăşurat o activitate satisfăcătoare, sectorul privat fiind în continuare dependent
de un ajutor din partea statului prin măsuri guvernamentale, pentru a putea prospera
în continuare.
- Şomerii înregistraţi în mod legal reprezintă sub 2,5 % din populaţia
activă, dar trebuie să ţinem cont de faptul că nu toate persoanele se înregistrează
la A.J.O.F.M.
Putem estima că în anul 2019 gradul de ocupare a forţei de muncă a
crescut, ceea ce conduce la îmbunătățirea nivelului de trai în orașul nostru.

3. Starea socială
La Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, numărul cererilor
soluţionate prin întocmirea de dosare au fost în nr.de 12.
Legea 448/2006 : - 14 asistenţi personali ;
- 19 indemnizaţii persoane cu handicap ;
- 28 dosare copii cu cerinţe educaţionale speciale.
Alocaţii de stat pentru copii - 58 dosare
Indemnizaţii creştere copil - 28 dosare
Stimulent de inserţie

- 19 dosare

Alocaţii pentru susţinerea familiei - 20 dosare
OUG. 70 /2011 - ajutoare pentru încălzire locuinţă :
- 20 dosare pentru încălzirea locuinţei cu lemne ;
- 8 dosare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

Acordare stimulent educaţional sub formă de tichet social pentru copiii de
vârstă preşcolară pentru un număr de 12 persoane.

4. Învăţământul
Începând cu 1 iulie 2012, în baza Deciziei nr.526/ 01.07.2012 , urmare
a restructurării reţelei şcolare, denumirea unităţii de învăţământ este Şcoala
Gimnazială Ocna Sibiului.
Această unitate de învăţământ cuprinde 3 nivele de învăţământ :
- preşcolar – cu 6 grupe de prescolari, cu un efectiv total de 111
preşcolari;
- primar – cu 9 clase şi un efectiv total de 164 elevi;
- gimnazial – cu 7 clase şi un efectiv total de 143 elevi.
Fiecare nivel de învăţământ funcţionează în locaţii separate.
Numărul total al preşcolarilor şi elevilor de pe raza oraşului este de
418, reprezentând aproximativ 9,00 % din populaţie, iar numărul cadrelor
didactice este de 35, fiecărui cadru didactic revenindu-i un număr de
aproximativ 11,94 elevi, sub media naţională de 15 elevi / cadru didactic.
Absenteismul şcolar a fost combătut prin acţiuni concrete al e
conducerii şcolii şi administraţiei publice, pe întreg parcursul anului şcolar.
În învăţământ administraţia locală a dezvoltat ample programe de investiţii
în infrastructură şi material didactic.
5. Cultură, artă, sport
Pe parcursul anului 2019 au fost organizate trei campionate locale de fotbal şi
un campionat regional de tenis de masă. De asemenea pe parcursul anului 2019 s-a
continuat vechea tradiţie şi anume organizarea evenimentului în satul aparținător
Topîrcea, „Boul cu Sânziene”.
Cu ocazia sărbătoririi ”Zilei Eroilor” a fost organizat un spectacol culturalartistic în parcul central al orașului
În urma Acordului de înfrățire între orașul Ocna Sibiului și orașul St Julien de
Concelles din Franța a fost organizat un spectacol artistic în parcul central al
orașului,
Cu ocazia înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Cârțișoara -

Ocna Sibiului (ACOS) au avut loc mai multe evenimente cultural-artistice
atât în Ocna Sibiului, cât și în comuna Cârțișoara.

6. Siguranţa şi ordinea publică
1.Scurt istoric:
Poliţia Oraşului Ocna Sibiului, subunitate teritorială, aflată în subordinea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, reprezintă instituţia specializată a statului
la nivel local care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, respectării ordinii şi liniştii publice, în condiţiile Legii
nr. 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
În cadrul Poliţiei Oraşului Ocna Sibiului funcţionează patru compartimente
operative, încadrate cu 1 ofițer și 11 agenți de poliție, gradul de încadrare a
funcțiilor fiind de 82%.
Activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice se organizează centralizat
la Poliția Ocna Sibiului, cu participarea lucrătorilor de la posturile de poliție
Loamneș și Păuca, în așa fel încât să se asigure mobilitatea și continuitatea
serviciului pe toate cele 3 schimburi, astfel putându-se organiza în mod eficient
intervenția la evenimentele sesizate atât în orașul Ocna Sibiului cât și pe raza
posturilor de poliție arondate. Efectivele aflate la dispoziție, oferă posibilitatea
asigurării a cel puțin unei patrule pe fiecare schimb.
Cu efectivele și dotarea materială aflate la dispoziție, prin manifestarea de
fermitate în aplicarea măsurilor legale atunci când se constată încălcări ale
legislației, se încearcă creșterea gradului de siguranță al cetățeanului precum și
creșterea nivelului de încredere al populației în instituția poliției.
Un accent deosebit punem pe asigurarea unei intervenții operative la
evenimentele sesizate, adoptarea unei conduite condescendente în relațiile cu
cetățenii, a unei ținute demne, manifestarea de empatie și solicitudine în modul de
intervenție și rezolvare a problemelor identificate.
2. Rezultatele obţinute pe linia îndeplinirii atribuţiilor, misiunilor şi
sarcinilor specifice, în perioada 01.01.2019– 31.12.2019:
Având în vedere rezultatul analizei situației operative de pe raza de
competență, din anul 2018 și rezultatele analizelor zilnice și periodice efectuate cu
privire la evoluția stării infracționale și contravenționale de pe raza de competență,
în cursul anului 2019, au fost organizate și executate un număr de 103 acțiuni
preventive, din care 9 pe linie de investigații criminale, 58 pe linie de ordine
publică(acțiuni ce au avut înglobate și alte domenii de activitate) și 36 pe linie de
poliție rutieră, ocazie cu care au fost constatate un număr de 45 infracțiuni în flagrant
concretizate în 27 dosare penale și au fost aplicate un număr de 537 sancțiuni
contravenționale

Pe linia soluționării petițiilor, la Poliția Ocna Sibiului au fost soluționate 73 de
petiții depuse de cetățeni, totodată fiind înregistrate și soluționate un număr de
3372 lucrări generale.

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2019, la Poliția
Orașului Ocna Sibiului este de 1.203 (+163), după cum urmează :
- la regimul circulaţiei rutiere - 817 (+78),
- la Legea nr. 61 / 1991
- 300 (+58)
- la Legea nr. 12 / 1990
- 21(+8),
- la Legea 333/3003 și HG 301/2012 – 19 (-3)
- la alte acte
- 46 (+22)
Criminalitatea stradală
În perioada analizată, în evidența operativă a Poliției Orașului Ocna Sibiului,
au fost înregistrate un număr de 4 infracțiuni stradale – toate înregistrate în mediul
urban (la același nivel cu anul precedent), după cum urmează :
- O infracțiune de tâlhărie
- Două infracțiuni de furt de pe plaja zonei de agrement Ocna Sibiului
- O infracțiune de furt de auto
Prevenirea și combaterea infracționalității asociate violenței în familie
Prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență în mediul familial a
constituit una din activitățile prioritare, în anul 2019.
Având în vedere modificările aduse Legii 217/2003, privind combaterea
violenței în familie, în cursul anului 2019, au fost emise un număr de 6 ordine de
protecție provizorii, din care 4 în mediul rural și 2 în mediul urban, toate fiind
confirmate de procuror. Ulterior, instanțele de judecată au prelungit ordinele
provizorii emise de organele de poliție, într-un număr de 4 situații, în celelalte doua
situații, instanțele luând act de împăcarea părților.
În cursul anului 2019, au fost înregistrate un număr de 15 dosare penale
privind comiterea de fapte cu violență în mediul familial, din care 7 în orașul Ocna
Sibiului și 8 în rural.
Ca și măsuri de prevenire a repetării comiterii de fapte cu violență
intrafamilială, au fost aplicate un număr de 5 sancțiuni contravenționale, au fost
întocmite 8 procese verbale/angajamente, s-a luat măsura internării nevoluntare în 3
situații.
Siguranța traficului rutier
În anul 2019, au fost organizate și executate un număr de 36 acțiuni pe linie de
poliție rutieră, în afara celor dispuse de eșaloanele superioare, la care au participat
lucrătorul de poliție rutieră precum și lucrători din cadrul compartimentului
siguranță publică, precum și din cadrul posturilor de poliție arondate.
Cu ocazia activităților desfășurate, atât în cadrul acțiunilor organizate cât și în
cadrul activităților curente, au fost aplicate un număr de 817 sancțiuni
contravenționale, în valoare totală de 180.070, pentru încălcarea prevederilor legale
pe linie de poliție rutieră.

În aceeași perioadă au fost retrase un număr de 83 certificate de
înmatriculare și 59 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare și 94 permise
de conducere.
Au fost verificate toate arterele de circulație care străbat zona de competență,
fiind identificate problemele pe linie de sistematizare, fiind întocmite informări către
administratorii drumurilor, în vederea remedierii deficiențelor constatate.
De asemenea, s-a urmărit permanent starea drumurilor, pe timpul sezonului
rece și s-a ținut legătura cu responsabilii cu deszăpezirea, nefiind înregistrate
incidente pe această linie.
În anul 2019, au fost soluționate un număr de 18 dosare penale privind
infracțiuni la regimul circulației, din care 10 cu propunere de trimitere în judecată.
Combaterea criminalității
Infracţiuni sesizate

La nivelul Poliţiei Oraşului Ocna Sibiului, în anul 2019, au fost sesizate un
număr total de 145 fapte la Poliția Orașului Ocna Sibiului (-6), reprezentând o
scădere cu 4%.
Faptele sesizate la Poliția Orașului Ocna Sibiului, au privit : 0 economice (-2),
93 judiciare (-5) și 52 de altă natură (+1).
Pe principalele categorii de infracţiuni situaţia se prezintă astfel:
A. Infracțiuni contra persoanei: 58 în anul 2019, faţă de 57 în anul 2018 (-1),
din care 42 loviri și alte violențe (+10), 11 amenințare (-7), 2 viol (+2);
B. Infracţiuni contra patrimoniului: 39 în anul 2019, fata de 47 în anul 2018
(-8), din care 26 furt (-14), 5 distrugere (+1);
C. Alte infracţiuni: 35 contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în
anul 2019, față de 28 în anul 2017 (+7);
Infracțiuni incriminate în legi speciale: 7 în anul 2019, față de 5 în anul
2018(+2);
Activitatea de soluționare a dosarelor penale cu AC
În anul 2019, la Poliția Orașului Ocna Sibiului, au fost soluţionate un număr
de 134 dosare penale, faţă de 161 în anul 2018 (-27), reprezentând o scădere de
16,8%.
Pe linia finalităţii judiciare, în perioada de referinţă, cele 134 dosare penale au
fost soluţionate astfel:
- cu propunere de trimitere în judecată: 14;
- cu propunere de renunţare la urmărirea penală: 14;
- cu propunere de clasare după I.U.P.: 85;
La finele anului 2019, în evidența Poliției Orașului Ocna Sibiului figurau un
număr de 135 dosare penale, vechimea acestora fiind după cum urmează :
- peste 1 an – 19
- 6 luni – 1 an – 18
- Până la 6 luni – 57
- În evidența pasivă - 41

Activitatea de soluţionare a dosarelor penale cu autori necunoscuţi
La începutul perioadei analizate, în evidența operativă, erau în lucru, un
număr de 36 dosare penale, din care 18 la Poliția Orașului Ocna Sibiului, 17 la
Postul de Poliție Loamneș și 1 la Postul de Poliție Păuca (fără dosarele din pasiv).
În anul 2019 au fost înregistrate 26 fapte penale cu AN și au fost soluţionate
un număr de 21 dosare penale (- 6)
3. Concluzii generale
Ca și concluzii generale putem evidenția:
- creșterea numărului sancțiunilor contravenționale aplicate, în special pe linie
de poliție rutieră, fapt ce a condus la producerea unui număr foarte redus de
evenimente rutiere;
- adoptarea unei atitudini ferme pe linia prevenirii și combaterii violenței
domestice
- menținerea sub control a numărului infracțiunilor sesizate (cu o ușoară
scădere față de anul precedent) și, în special, a infracționalității stradale sesizate,
- creșterea numărului constatărilor, în flagrant, pe linie de poliție rutieră, de la
28 fapte constatate în 2018 la 35 de fapte constatate în 2019 (+25%);
- indicator acceptabil, la nivelul județului, pe linie identificării autorilor în
dosarele penale cu AN.
- în continuare, activitatea Poliției Orașului Ocna Sibiului, pe perioada stării
de urgență, va fi orientată, preponderent, spre asigurarea respectării prevederilor
ordonanțelor militare, a prevenirii răspândirii virusului COVID 19, aspect pentru
care facem un apel către toți factorii implicați și locuitorii orașului, în sensul de a
veghea fiecare la respectarea prevederilor sus amintite, colaborarea și sprijinirea
activităților ce urmează a fi derulate.
7. Audit public intern
Compartimentul de Audit public intern este o structură funcţională prevăzută
cu un post de execuţie de auditor intern, actualmente vacant.
Întocmit,
Primar,
PREDESCU GEORGE - CLAUDIU

Temei legal : Legea 215/ 2001 privind administratia publica locala art. 63 alin.1 ,lit
b, coroborat cu alin. 3 , lit.a.

