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I. COMUNA OCNITA – POTENTIAL NATURAL 

 SI  ANTROPIC 

 

1.1. PREZENTAREA  GENERALĂ 

 

 Asezarea geografica 

Comuna Ocniţa cuprinde satul cu acelasi nume. Situată in partea de N - E a judeţului 

Dimboviţa, se întinde pe o suprafaţă de 41 Km2 . 

Localitatea se află la circa 20 Km. N - E de Oraşul Tîrgovişte pe DJ 720 C. Comuna este 

formată dintr-o singură localitate (sat) cu o populaţie de 4462 locuitori. Suprafaţa 

administrativă a comunei este de 4104 ha din care: 

� 470 ha teren situat în  intravilanul localităţii ; 

�  3634 ha teren situat în extravilan. 

Comuna Ocniţa este aşezată, în zona subcarpaţilor ialomiţei. Subcarpaţii Ialomiţei sunt 

alcatuiţi dintr-o succesiune de linii anticlinale orientate E - V ce corespunde culmilor sinclinale 

despărţitoare ce corespund unor depresiuni înguste orientate în aceiaşi direcţie. Aceste 

succesiuni de anticlinale şi sinclinale se pot grupa în patru complexe diferenţiate ca rocă şi 

vîrstă, ca altitudine şi morfologie de amanunt. 

Ocniţa este asezată in zona subcarpaţilor propriu-zişi, zona limitată la N de linia Breaza, 

Fieni, Voineşti, zonă alcatuită dintr-o succesiune de culmi sau masive şi depresiuni alungite, 

terminindu-se la S prin abruptul de la Doiceşti, Răzvad, Moreni si Filipeşti de Pădure. 

Satul este aşezat într-o depresiune sculptată de valea slănicului (Ocniţa) şi numeroşii ei 

afluenţi, ce au împarţit dealul Scaunu în numeroase plaiuri. 

Depresiunea Ocniţei cu un aspect destul de frămîntat este închisă între pantele plaiului 

Stînei şi Lacul Băltos la N, plaiul Bratu si Braniştea la V şi plaiul Cîmpulungului, plaiul Căluţei şi 

Pîrlitura la E. Înalţimile acestor plaiuri coboară lent de la N la S, de la 600 m. în Vîrful Scaunu la 

400 m.  în sudul teritoriului comunei. 

Legătura între comuna Ocniţa şi comuna Gura Ocniţei (la sud) se face prin DJ 720 C, iar 

cu Gorgota (la vest) legătura se face prin DC 19. DN 72 leagă comuna de municiiile Ploieşti şi 
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Tîrgovişte, iar prin  DJ 720 cu oraşul Moreni. 

 Relief 

Comuna Ocnita are un relief deluros (dealurile: Ruşeţul, Scoarţa, Plaiul salinelor vechi, 

Blujul şi Barzul) şi este strabătută de pîraiele: Apa Sărata, Valea Dulce şi Sbighezea. 

Satul Ocniţa aşezat pe acest relief accidentat are o structura în general adunată şi o 

forma tentaculară (răsfirată).  Datorită structurii geologice a zonei, a formaţiunilor miopliocente 

constituite din gresii, argile şi marne, în această zonă se produc alunecari de teren. Astfel, în 

sezonul umed al anului încep să alunece terenurile de la N de valea Surului, terenurile din 

partea de S-E a satului (pe dreapta Văii Dulce) precum şi zona de N-E de biserică. 

Din punct de vedere geologic, pe teritoriul comunei se găsesc zăcaminte de sare şi 

zăcăminte de petrol. Structura tectonică a zonelor de cute diapire are un caracter special 

determinat de existenţa masivelor de sare ce străpung cuvertura pliacenă formînd anticlinale 

diapire. 

Din punct de vedere seismic, teritoriul comunei se află în zona de intensitate seismică 

de gradul opt. 

 Clima, retea hidrografica, resurse naturale 

Clima comunei este continentală de pădure, caracteristică reliefului colinar. 

Situată în zona circulaţiei dominante a maselor de aer ce provin din vestul continentului, 

ea beneficiază de un climat mai umed şi cu diferenţe mai mici de la un anotimp la altul.  

Temperatura medie anuală a zonei este de +10 0 C, avînd o temperatură medie a lunii 

iulie de 20 0 C şi o temperatură medie a lunii ianuarie de -3 0 C. Numărul zilelor tropicale variază 

între 25-30 pe an iar numărul zilelor de iarnă în jur de 30 pe an. Primul îngheţ se produce după 

21 octombrie iar ultimul îngheţ între 11 aprilie şi 1 mai. 

Cantitatea medie de precipitaţii ce cade în zonă este de 700 mm, în luna iunie 

înregistrîndu-se cea mai mare cantitate care este în jur de 120 mm, iar în luna februarie se 

înregistrează cea mai scăzută cantitate, în jur de 40 mm. 

Datorită pantelor înclinate ale dealurilor, apele se scurg rapid, infiltrarea în sol fiind 

scăzută. Datorită acestui fapt s-a creat în zonă o bogată reţea torenţială ce se activează la ploile 

torenţiale sau la topirea bruscă a zăpezilor. Reţeaua hidrografică a comunei este drenată de 

valea Ocniţei (Valea Slănicului) ce are izvoarele pe teritoriul comunei. 

Văile Clinului, Golan, Mărului, Valea Surului şi Valea Pietre sunt tributare Ocniţei, 

sporindu-i debitele la ploile torenţiale sau la topirea bruscă a zăpezilor. Valea Dulce ce trece pe 

la periferia estică a satului este tributară Ocniţei în partea de sud a localitătii. La viiturile 
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excepţionale, Ocniţa în aval de confluienţa cu Valea Dulce produce inundaţii în toată zona pînă 

la Ochiuri, inundaţii ce se amplifică după confluienţa cu Valea Reşca. 

 

 Populatia 

Comuna Ocnita are o populatie totala de 4412 de locuitori, dintre care 2218 barbati si 

2194 femei, densitatea brută raportată la întreg teritoriul administrativ fiind de 107,50 loc. / 

km2.  

Locuitorii comunei detin 1665 locuinţe  organizate in 1589 gospodarii. 

 Structura pe varste a populatiei este urmatoarea : 

� 0 – 19 ani       1310 ; 
� 20 – 34 ani     1080 ; 
� 35 – 59 ani     1197 ; 

�60 – 74 ani        660 ; 
�75 ani si peste  165 ; 

 

Structura pe varste a populaţiei

24.48%27.13%

3.74%14.96% 29.69%

0 - 19 ani

20 - 34 ani

35 - 59 ani

60 - 74 ani

75 ani si peste

 

Populatia de 10 ani si peste, dupa nivelul scolii absolvite  3833 persoane, din care : 

� invatamant superior de lunga durata   44  ; 

� invatamant superior de scurta durata    9  ; 

� invatamant postliceal   62 ; 

� invatamant liceal   498 ; 

� invatamant profesional si de ucenici   522 ; 

� invatamant secundar inferior (gimnazial)   1418 ; 

� invatamant primar  857 ; 

� fara scoala absolvita   423. 

La nivelul comunei nu sunt inregistrate persoane apartinand minoritatilor nationale. 
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POPULATIA DE 10 ANI SI PESTE, DUPA NIVELUL SCOLII  ABSOLVITE 

1.15%

0.23%

12.99%

13.62%

36.99%

22.36%

11.04% 1.62%

Invatamant superior de lunga
durata
Invatamant superior de scurta
durata
Invatamant postliceal

Invatamant liceal

Invatamant profesional si de
ucenici
Invatamant gimnazial

Invatamant primar

Fara scoala absolvita

 

 Infrastructura 

Drumuri - lungimea totala a drumurilor publice este de 68 km, din care : 

�  3,00 km  drumuri asfaltate ; 

� 15,00 Km drumuri  pietruite ; 

� 53,00 Km drumuri de pamant ; 

Utilitati - localitatea dispune de : 

� retea de distributie  a apei potabilă cu o lungime de  26,00 km. ; 

� retea de gaze naturale cu o lungime totala de 13,10 km. ; 

� retea de distributie a energiei electrice cu o lungime totala de 35,00 km.; 

� Iluminat stradal  pe circa  90% din străzile comunei ; 

� retea de telefonie digitala cu o capacitate de 800 posturi  ; 

� televiziune prin cablu la care sunt racordate un numar de circa 600 gospodarii; 

 Scurt istoric 

Numele satului vine de la Ocna Mică de lîngă Tîrgovişte, amintită adeseori în documente 

începind din sec. XV cînd aici se exploata sarea. Încă din această vreme exista o aşezare în jurul 

Ocnei care se afla în stăpînirea Mînăstirii Dealu; la 15.VI.1612 cînd se întăreşte mînăstirii, Ocna 

Mică "cu tot hotarul", se spune că mînăstirea stăpînea un teritoriu foarte întins.În această 

vreme nu i se spunea încă Ocniţa, ci Ocna Mică. La 8.XII.1612 se arăta astfel că Toader de la 

Ocna Mică vînduse ocină în Săcuieni. Este posibil ca aşezarea să fi căpătat în această epocă 

oarecare importanţă deoarece, la 20.I.1915 este amintit Pătru Sudeţul de la Ocna Mică (sudeţii 

existau în general în oraşe). 

Cu numele de Ocniţa este amintită la 15.V.1628 si la 18.XII.1704. Urme de locuire din 

epoca bronzului au fost depistate în punctele "Corniş" şi "Dealul Scoarţei". 
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La  N - E de Ocniţa, pe dealul Buzduga, au fost recoltate două celturi de bronz datate la 

începutul Hallstatt-ului timpuriu (sec.XII i.e.n.). O aşezare geto-dacică se afla la circa 500 m  Sud 

de localitate, pe marginea paraului Ocniţa. Din aceiaşi perioadă provin cateva monede de tip 

Macedonia Prima. Aceleiaşi civilizaţii dacice puternic influienţate de lumea romană (Chilia sec. II 

- III e.n.) ,îi corespunde aşezarea din punctul "Grecea Mare". 

Evul mediu este documentat în punctul "Vîrful viei" (ceramică sec. XVII - XVIII) şi la V de 

biserica din sat (fortificaţie medievală, sec.XV - XVII şi Necropole, sec. XVI - XVII, aparţinînd 

Ocnei menţionate în documente în sec. XV - XVII). 

 

1.2.DIAGNOZA PROBLEMELOR DE ECOSISTEM 

 

Dezvoltarea economico – industriala din ultimii ani nu a tinut seama de ratiunile 

specifice protectiei mediului. Din aceasta cauza, in acest moment, comuna Ocnita, ca dealtfel si 

Romania in general, nu beneficiaza de infrastructura corespunzatoare pentru protectia 

mediului si nici de o educatie civica la nivelul cerintelor standardelor europene. 

Pe teritoriul comunei Ocnita au fost identificate o serie de aspecte de mediu critice din 

punct de vedere al deteriorarii starii de calitate, astfel : 

1.2.1. Aspecte de mediu critice (existente sau potentiale) sub aspectul poluarii apelor 

de suprafata si subterane 

 Poluarea generata de activitatile de exploatare petroliera a SNP PETROM SA 

Targoviste si Moreni ; 

 Poluarea apelor de suprafata datorata inexistentei unei retele de canalizare, locuitorii 

practicand sistemul de latrine uscate sau bazine vidanjabile . 

1.2.2. Aspecte de mediu critice sub aspectul deteriorarii solurilor 

 Depozitarea neecologica a deseurilor menajere din intravilanul si extravilanul 

comunei Ocnita ; 

 Defrisarea suprafetelor forestiere – cu influenta directa asupra degradarii peisajului, 

a valorii sale estetice si indirecta prin fenomenele de alunecari de teren pe care le favorizeaza. 

Totodata, reducerea suprafetei ocupate de paduri, influenteaza echilibrul din ecosistemul 

forestier. 

Avand in vedere situatia existenta in ceea ce priveste mediul inconjurator in comuna 

Ocnita, precum si atributiile ce ii revin in conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, in vederea elaborarii de strategii si programe pentru refacerea si 
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protectia mediului inconjurator, Primaria comunei Ocnita si-a conturat o serie de obiective si 

actiuni specifice in acest domeniu, pentru perioada 2008 – 2014. 

 

1.3. CONTEXTUL SOCIO – ECONOMIC 

1.3.1. Contextul social 

 Forta de munca 

 

Tranzitia la economia de piata si-a pus amprenta asupra caracteristicilor pietei muncii in 

comuna Ocnita, determinand modificari semnificative de volum si structura a principalilor 

indicatori ai fortei de munca. 

Populaţia comunei Ocniţa la ultimul recesamat era de 4412 persoane dintre care: 

� Forţă de muncă ocupată 1810 persoane; 

� Someri 300 persoane; 

� Populaţie inactivă 2302 persoane; 

 

Forta de munca activa si populatia inactiva

41%

7%

52%

Forţă de muncă ocupată

Someri

Populatie inactiva

 

Populaţia  ocupată a comunei activează  în următoarele activităţii ale economiei;  

Tip activitate Nr. 
pers. 

Tip activitate Nr. 
pers. 

� Agricultura 
� Silvicultura, exploatarea forestieră 
şi economia vanatului 
� Industria extractiva 
� Industria prelucratoare 
� Energie electrica, gaze si apă 
� Constructii 
� Comert  cu ridicata 
� Hoteluri si restaurante 

774 
16 

 
232 
202 

20 
187 

80 
14 

� Transport si depozitare 
� Posta si telecomunicatii 
� Tranzacţii imobiliare, închirieri 

şi activităţi de servicii 
� Administraţie public 
� Sanatate si asistenţă social 
� Alte activitati de servici 
� Activităţi ale personalului 

angajat în gospodării 
personale 

42 
14 

 
3 

51 
112 

10 
 

12 
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Nivelul somajului inregistrat in localitate, valabil pentru sfarsitul trimestrului IV 2007 a 

fost urmatorul: 

LOCALITATEA OCNITA 

Numarul somerilor inregistrati total femei 

103 44 

Numarul somerilor indemnizati total femei 

15 6 

Numarul somerilor neindemnizati total femei 

88 38 

Repartitia 

dupa 

categoriile 

socio-

profesionale 

Muncitori Studii medii Studii superioare 

total femei total femei total femei 

94 41 6 2 3 1 

Repartitia 

pe grupe de 

varste 

Sub 30 ani Intre 30 si 50 ani Peste 50 ani 

total femei total femei total femei 

31 14 52 22 20 8 

Indicatorul statistic – Ponderea somerilor inregistrati in populatia cu varsta 

intre 18 – 62 ani – asimilabil cu rata somajului – (%) 

3,79 

 

Avand in vedere evolutia nefavorabila pe piata muncii, masurile intreprinse in domeniul 

politicii de ocupare a fortei de munca trebuie sa urmareasca in principal : 

� cresterea gradului de ocupare a acesteia, precum si masuri de sprijinire a 

somerilor ; 

� reconversia profesionala a unor categorii de someri ; 

� organizarea de actiuni de consultanta si orientare in cariera (in cadrul serviciilor 

sociale prin legatura cu AJOFM si agentii economici) pentru tineri de varsta 18 – 30 

ani ; 

� cresterea mobilitatii, flexibilitatii si adaptabilitatii fortei de munca prin programul 

de formare continua si invatare pe tot parcursul vietii ; 

� garantarea sanselor egale prin transparenta ofertelor de locuri de munca, 

organizarea sistemului educational. 
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 Sanatatea 

Reformele din domeniul sanitar au produs modificari in structura organizatorica a 

acestui sistem si la nivelul comunei Ocnita, dispensarele medicale, care au asigurat asistenta 

primara, transformandu-se in cabinete medicale individuale, unde isi desfasoara activitatea 

medicii de familie. 

La sfarsitul anului 2007,  reteaua publica de ocrotire a sanatatii a comunei cuprindea, 2 

cabinete medicale individuale si 1 farmacie umana deservite de 2 medici generalisti si 5 cadre 

medii. 

In ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei comunei, masurata prin natalitate si 

mortalitate, se constata un raport nefavorabil al nasterilor fata de numarul de decese, in anul 

2007, numarul de noi nascuti fiind de 42, iar numarul de deceselor fiind de 56. 

Pentru ameliorarea acestor indicatori se impune in continuare nevoia de planificare 

familiala moderna, de descurajare a avorturilor, de protectie a familiei si femeii gravide, de 

continuare a actiunilor de educatie pentru sanatate din partea medicilor de familie precum si 

de imbunatatirea dotarilor cabinetelor medicale individuale. 

 Ordine publica si protectie civila 

Asigurarea ordinii si linistii publice 

La nivelul comunei Ocnita, ordinea si linistea publica sunt asigurate prin activitatile 

desfasurate de Postul local de Politie Ocnita. 

In anul 2007, cei trei lucratori ai Postului de Politie au desfasurat urmatoarele activitati : 

� solutionarea a 37 petitii ale cetatenilor comunei ; 

� au fost inregistrate si solutionate un numar de 116 cereri si sesizari primite de la 

persoane fizice si juridice ; 

� au fost aplicate un numar de 126 sanctiuni contraventionale din care 51 la OUG 

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si 75 la Lg.61/1991 ; 

� au fost inregistrate si solutionate un numar de 56 dosare penale ; 

� au fost organizate si desfasurate un numar de 67 actiuni (controale) ocazie cu care 

au fost descoperite un numar de 9 infractiuni si au fost aplicate un numar de 48 

sanctiuni contraventionale. 

Protectia civila 

Protectia civila este asigurata prin Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 

comunei Ocnita, format din 41 voluntari si o persoana retribuita, cu urmatoarele atributii : 

� desfasurarea de actiuni de informare si instruire privind cunoasterea regulilor si 
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masurilor de aparare impotriva dezastrelor ; 

� verificarea modului de aplicare a normelor, dispozitiilor si masurilor care privesc 

apararea impotriva dezastrelor ; 

� actiuni de interventie pentru inlaturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea 

primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor afectate de dezastre ; 

� acordarea de ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in 

pericol in caz de inundatii, alunecari de teren, accidente, explozii precum si in caz de 

dezastre. 

Serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Ocnita are acces 

permanent la urmatoarele dotari : 

� motopompa ; 

� buldoexcavator ; 

� autobasculanta ; 

La nivelul comunei sunt intocmite si aprobate : 

� Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale ; 

� Planul de evacuare al comunei Ocnita in situatii de urgente civile generate de 

dezastre. 

 Asistenta sociala 

Asistenta sociala presupune un ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a 

raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii 

unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si 

protectiei persoanei,  pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea 

incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. 

Pe plan local, rezultatele activitatii in domeniul asistentei sociale sunt bune, urmarindu-

se cu prioritate ca toate cazurile sa fie rezolvate la  nivelul Primariei Ocnita, (care are un 

functionar public cu studii de specialitate) fara a se depasi termenele legale de solutionare a 

petitiilor.  

Numai in situatii deosebite, cazurile sunt referite altor institutii. 

La sfarsitul anului 2007, situatia dosarelor in plata a fost urmatoarea : 

� 88 dosare pentru acordare ajutor social ; 

� 50 dosare pentru acordare indemnizatie ingrijire ; 

� 113 dosare pentru acordare alocatie complementara ; 

� 10 dosare pentru acordare alocatie de sustinere pentru familiile monoparentale ; 
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� 14 dosare asistenti personali ; 

Din punct de vedere al protectiei sociale, in anul 2007, s-au inregistrat : 

� 28 copii care beneficiaza de o masura de protectie sociala ; 

� 50 persoane cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatie ; 

� 6 persoane cu handicap internate in centre rezidentiale; 

� 88 familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001; 

� 1081 familii beneficiare de ajutor de incalzire; 

� 42 ajutoare de urgenta. 

 Invatamant 

In comuna Ocnita functioneaza 4 unitati de invatamant, respectiv 2 gradinite si 2 scoli 

generale. 

La inceputul anului de invatamant 2007/2008, 105 copii erau inscrisi la gradinite, 

numarul copiilor inscrisi la scoli fiind de 377, iar cei plecati din localitate la liceele din orasele 

Targovişte şi Moreni fiind de 97. 

In invatamantul de toate gradele isi desfasoara activitatea instructiv – educativa un 

numar de 32 cadre didactice. 

Baza materiala a sistemului institutional in care isi desfasoara activitatea de educatie si 

invatamant dispune de 11 săli de clasa, un cabinet de informatica, 2 laboratoare, o biblioteca si 

o sala de sport.  

Pana in prezent au fost create conditii pentru buna functionare a scolilor si gradinitelor 

din perimetrul comunei si anume au fost executate  lucrarii de reabilitare, amenajare si 

reparare a sediilor existente, astfel  : 

� s-au executat lucrarii de reabilitare la sediile Scolii nr.1 Ocniţa si  Gradinţei nr.1 

Ocniţa (înlocuirea tamplariei exterioare din lemn cu tamplărie din PVC cu geam 

termopan, executarea de izolaţii termice la pereţii  exteriori, înlocuiri de pardoseli, 

înlocuirii de învelitori, etc.)  ;  

� s-au amenajat grupuri sanitare moderne în sediul Scoli nr. 1 Ocniţa, dotate cu apa 

curentă si fosa septică vidanjabilă; 

� s-a construit la Gradiniţa nr. 1 Ocniţa un grup sanitar modern cu apa curentă si 

statie de epurare ecologică; 

� a fost amenajată o sala de informatica şi a fost dotată cu computere si  softul 

necesar; 

� a fost inlocuit o parte din vechiul mobilier al unităţilor de învăţămant ; 
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� pentru evitarea degradarii locurilor de joaca si a spatiilor verzi s-au executat 

imprejmuiri si reparatii garduri la toate institutiile de invatamant de pe raza 

comunei ; 

� a fost amenajat un parculet de joaca pentru copii, dotat cu leagăne, topogane, 

bancuţe, etc. 

Una din preocuparile personalului didactic este aceea de a pregati tanara generatie 

pentru procesul complex de aliniere la valorile si civilizatia europeana, cerinta majora a 

integrarii Romaniei dupa aderarea la Uniunea Europeana.  

 Cultura 

Localitatea Ocniţa dispune de un cămin cultural, o bibliotecă publică cu un bogat fond 

de carte şi o bibliotecă  şcolară  . Activităţile desfăşurate în  căminul culturale sunt puţine şi 

rare, în general fiind vorba de serbări şcolare, uneori spectacole  şi evenimente sociale ( nunţi, 

botezuri). 

Anual ,  Consiliul Local si Primaria Ocnita, organizeaza pe data de 8 septembrie 

manifestarea culturala : « Intalnire cu fii satului  ». De asemenea bibliotecile din comuna 

organizează periodic concursuri pentru elevi pe diferite teme , cafenele literare, întalniri cu 

personalităţi culturale din judeţ, etc. 

De asemenea Primăria si Consiliul Local a amenjat, în ideia conservării identităţii 

culturale a localităţii, un mic muzeu  cu obiecte de ceramică, costume populare, ţesături de 

interior, unelte tradiţionale, piese de  mobilier, mumismatice, etc. 

În ceea ce priveşte cultele, comuna deţine două  biserici de rit ortodox unde se oficiază 

slujbe religioase; 

� Biserica  “ ADORMIREA MAICII DOMNULUI”; 

� Biserica “ TREI IERARHI” 

 Turism si agrement 

Comuna Ocnita detine un potential natural si antopic de exceptie inca insuficient 

valorificat 

Pe teritoriul comunei se găseşte un lac sărat legat de exploatările de sare ce au existat 

aici.  În partea de nord a comunei legate de existenţa zăcămintelor de petrol şi a gazelor se 

găsesc izvoare sulfuroase ce pot fi folosite în balneologie (pe plan local). În subsol se găsesc 

izvoare de ape sulfuroase. 

Comuna detine un teren de fotbal, baza de antrenament al echipei locale de fotbal  

»Viitorul Ocnita». 
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Pentru incurajarea turismului si sportului, administratia publică locală a realizat : 

�  iluminatul stradal pe intreg teritoriul comunei ; 

� s-a executat lucrari pentru modernizarea stadionului (s-a imprejmuit si s-au 

construit cabinele pentru jucatori si copertine pentru rezerve}; 

� toate bisericile au fost permanent sprijinite in sensul acordarii de fonduri pentru 

reparatii, dotari si modernizare a sistemului de incalzire si alimentare cu utilitati ; 

� s-a lansat site-ul  oficial  al  Primăriei Ocniţa:  www.primariaocnita.ro 

 Dezvoltarea edilitara 

Comuna Ocnita s-a dezvoltat intr-o structura amorfa dispusa intr-un numar de 1589 

gospodarii.   

Suprafaţa administrativă a comunei este de 4104 ha din care: 

� 470 ha teren situat în  intravilanul localităţii ; 

�  3634 ha teren situat în extravilan. 

Cresterea calitatii vietii a impus introducerea in intravilanul localităţii a unor suprafete 

de teren care să acopere necesarul zonelor construibile. Pe langa acest indicator, este necesar a 

se lua in calcul si factori ca mobilitatea structurii  familiale, necesitatea cresterii confortului si a 

suprafetei locuibile si starea fondului locuibil din  prezent. Suprafetele introduse in intravilanul 

localitatii se justifica prin amplasarea favorabila fata de caile de comunicatie, forma si 

amplasarea lor contribuind la obtinerea unor zone de locuit compacte si cu densitate mare.  

Urmare acestui fapt, in perioada 2006 – 2007 s-au eliberat un numar de  32 autorizatii 

de constructie pentru fondul de locuinte. 

Pana in prezent s-au realizat în comuna Ocniţa urmatoarele lucrari de dezvoltare 

edilitara : 

� Reţea centralizată de alimentare cu apa - proiectul a inceput in anul 2001 prin 

accesarea unui fond ‘’ PHARE “ in valoare de 3400000 de lei. Lucrarea s-a finalizat în 

anul 2003 şi  dă  posibilitatea ca peste 90%  din gospodariile existente să fie racordate 

la reţeaua de apă. Actulmente sunt racordate la reteaua de apa a localitatii peste 650 

de gospodarii ; 

� Extinderea reţelei de gaze naturale pe o lungime de 0,90 Km. Lucrare executată 

pe strada Uliţă  în anul 2007, a fost  finanţată de către  Distrigaz Sud S.A   la cererea 

autorităţilor locale si a locuitorilor din acea zonă. Investiţia realizată a dat 

posibilitatea racordării la reteaua de gaze naturale a două obiective publice 

importante:  Scoala nr. 2 Fundul Ocnei si  Biserica “Trei Ierarhii” . De asemenea, 
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acestă investiţie a  creat posibilitatea ca în viitorul apropiat  peste 50 de locuinţe ale 

populaţiei sa fie racordate la reţeaua de gaze naturale  a  localităţii. 

� Centrala telefonica digitala si  reţea de fibra optica - lucrare finalizată în anul 

2007,  a fost finanţată de Romtelecom S.A. si a dus la îmbunăţirea serviciilor de 

telecomunicaţii din localitate si la furnizarea de noi servici cum ar fi internetul de 

bandă largă; 

� Releie de telefonie mobilă -  s-au construit trei releie de telefonie GSM care au 

dat  posibilitatea ca cetăţenii să poată folosi serviciile de  telefonie mobilă pe tot 

teritoriul administrativ  al localităţii. Lucrările  au fost finanţate de firmele de 

telefonie mobila Vodafone Romania si Cosmote  Romania . De asemenea odată cu 

realizarea acestor investiiţii au fost puse bazele unei concurenţe reale între firmele de 

telefonie ce activează pe teritoriul administrativ al localităţii.  

� televiziune prin cablu – lucrarea s-a realizat pe parcursul anului  2003 si a fost 

construită si finanţată de firma privata S.C. Opir Serv Campulung.   

 

1.3.2. Contextul economic 

Componenta de baza a politicilor publice din ultimii ani, relansarea cresterii economice 

a devenit o prioritate nationala, pornindu-se de la importanta sa atat pentru asigurarea 

conditiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana cat si pentru cresterea 

nivelului de trai. 

Cu atat mai mult propagarea si continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, 

implicarea factorilor locali si a reprezentantilor societatii au devenit din ce in ce mai stringente 

in procesul de elaborare si realizare a programelor de dezvoltare economico-sociala, indiferent 

daca resursele financiare sunt asigurate din fonduri guvernamentale, din fonduri private interne 

sau prin cofinantari si imprumuturi externe. La nivelul comunei Ocnita activitatea economică se 

axeaza pe urmatoarele domenii : 

 agricultura ; 

 silvicultura; 

 prestari servicii si comert ; 

 industrie ; 

 distributie apa, energie electrica si gaze ; 

 

 Agricultura  
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Optiunile fundamentale ale agriculturii in aceasta perioada sunt reforma si integrarea in 

structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele si prioritatile cele mai importante vizeaza 

cresterea productiei si productivitatii agricole in vederea formarii unei piete deschise si 

competitive. 

Profilul economic dominant al comunei este agricultura. Activitatea agricolă a localităţii 

se dăsfăşoară pe o suprafaţă de 1475 ha, structurata  după modul de folosinţă astfel : 

� arabil 480 ha ; 

� livezi  15 ha; 

� vii si pepiniere viticole 10 ha; 

� pasuni 779 ha ; 

� fanete 191 ha ; 

SUPRFAŢA AGRICOLĂ DUPA MODUL DE FOLOSINŢĂ

32.54%

12.95%

52.81%
1.02%0.68%

Arabil

Livezi

Vii

Pasuni

Fanete

 

Restul suprafetei reprezinta terenuri neagricole ocupate de păduri, curti si constructii, 

terenuri neproductive, ape, etc. 

Importante suprafeţe agricole revin păşunilor şi faneţelor naturale ce formează baza 

materială pentru creşterea animalelor în sistem păstoral. 

Locuitorii comunei detin următoarele efective de animale : 

� bovine 345 capete ; 

� ovine 344 capete ; 

� caprine 393 capete ; 

� porcine 300 capete ; 

� cabaline 275 capete ; 

� păsări 11000 capete. 

Productia agricola inregistrata in anul 2007 a fost urmatoarea: 

�porumb 840 t. �castraveti 16 t. 
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�rosii 30 t. 

�cartofi 300 t. 

�varza 75 t. 

�prune 20 t. 

�struguri 30 t. 

�nuci 18 t. 

�ceapa 21 t.  

�usturoi 21 t. 

�radacinoase 36 t.  

�alte legume 10 t.  

�cirese 16 t.  

�masa verde 70 t. 

In ceea ce priveste parcul de tractoare si masini agricole, la nivelul comunei Ocnita 

acesta este, in general, uzat fizic si moral, insuficient numeric in practicarea unei agriculturi 

performante. La inceputul anului 2007, existau in dotare, 3 tractoare, 2 pluguri pentru tractor,1 

semanatoare mecanica. In comuna sunt inregistrate 200 care si carute. 

 Silvicultura 

Fondul forestier al comunei ocupa o suprafaţă de 2404 ha ceea ce reprezintă 58,58  % 

din teritoriul acesteia şi intră în administrarea ocoalelor silvice Targoviste, si Moreni. În ultimi 

ani pădurile a fost exploatate masiv, materialul lemnos fiind în marea lui majoritate exploatat 

de firme private specializate în astfel de exploataţii forestiere. Mulţi cetăţeni ai comunei  

lucrează şi obţin venituri din acestă activitate. Se folosesc muncitori forestieri în număr de 30-

40 şi uneori chiar mai mulţi, atît în exploatare cît şi pentru întretinere şi îngrijire. 

Esenţa de bază o constituie kuercinile în amestec cu fag, frasin, jugastru şi ulm. 

Experimental s-au plantat conifere încercîndu-se aclimatizarea acestora. Pădurile sunt în 

exploataţie masivă, materialul lemnos fiind transportat pentru prelucrare la Tîrgovişte şi alte 

localităţi unde funcţionează fabrici de cherestea şi mobilă. 

Perioada de exploatare se situează în trimestrul I şi IV pentru arborii mai vîrstnici (50-

120 ani) şi în tot cursul anului pentru arboretele tinere. 

Fondul forestier în afara utilizării economice constituie şi fond de vînătoare ( căprioare, 

iepuri, ţapi) şi oferă loc de odihnă şi recreere. 

 Prestari servicii si comert ; 

La sfarsitul anului 2007, in domeniul prestarilor de servicii şi comerţului, in comuna 

Ocnita erau înregistraţii 52 de agenti economici dintre care 33 societăţii cu răspundere limitată 

şi 19 asociaţii familiale . Numarul de persoane care lucrează în cadrul acestor  agenţi economici 

este de circa 100 . Obiectul de  activitate a acestor unităţii este  în general următorul : 

� Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse alimentare, nealimentare, bauturi si tutun; 

� Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu, instalaţii, finisaje construcţii, etc; 
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� Baruri; 

� Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc al aparatelor de 

radio si televizoarelor; 

De asemenea erau înregistrate şi un numar de 18 persoane fizice autorizate care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor şi comerţului. 

 Industria 

Activităţiile industriale sunt slab reprezentate deşi  comuna Ocniţa dispune de campuri 

de exploatare ţiţei şi zăcăminte de hidrocarburi potrivit informaţiilor din PATJ – Secţiunea “ 

Resurse economice natural ale Judeţului Damboviţa”. De asemenea în zona de nord – est a 

satului există zăcăminte de sare, dar nu există evaluări de specialitate privind dimensiunea şi 

calitatea acestora. 

 Singurul agent economic care exploatează  ţiţeiul şi gazele naturale este Petrom S.A. 

care deţine pe langă numerosele sonde situate pe raza localităţii Ocniţa şi un parc petrolier  

amplasat  în zona de sud vest a satului.   

 

1.4. ANALIZA SWOT A PRIMARIEI OCNITA 

 

Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari) reflecta capacitatea 

mediului intern al Primariei de a raspunde factorilor de macromediu in sensul fructificarii 

oportunitatilor si diminuarii amenintarilor. 

 Puncte tari 

� apropierea de doua mari orase ale tarii : Bucuresti, Ploiesti ; 

� potential pentru dezvoltarea turismului, agroturismului si industriei ; 

� potenţial mare pentru înfinţarea fermelor de cresterea a animalelor ( bovine, 

ovine, caprine, etc.)  datorită suprafeţelor mari de terenuri cu păşuni şi faneţe 

naturale; 

� forta de munca bine pregatita si  calificata disponibila la costuri rezonabile ; 

� retele rutiere  care permit deschidere spre alte regiuni ale tarii ; 

� cea mai mare parte a intravilanului comunei este echipat cu retea de apă, 

electricitate, gaze, telefonie şi televiziune prin cablu. 

�  comuna este iluminată stradal; 

� existenta unui serviciu voluntar pentru situatii de urgenta; 

� asistenta sanitara  asigurata prin 2 cabinete de medicina de familie si o farmacie 
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umana ; 

� un aparat de specialitate format  din 10 funcţionarii publici şi 2 angajaţi 

contractuali dintre care 7 cu studii superioare, iar restul cu studii medii ; 

� gestionarea tuturor activitatilor si  operatiunilor desfasurate in cadrul Primariei 

printr-un soft aplicat . 

 Puncte slabe 

� servicii sociale insuficient dezvoltate ; 

� probleme de mediu afectand apa,aerul si solul ; 

� inexistenta unei retele de canalizare a comunei ; 

� turism si turism rural slab dezvoltate ; 

� rentabilitate scazuta a agriculturii datorita faramitarii terenurilor, inexistentei 

exploatatiilor agricole, imposibilitatii folosirii metodelor moderne de exploatare 

(mecanizare redusa, insuficienta irigare a terenurilor agricole, neutilizarea soiurilor 

selectionate); 

� trendul descendent al potentialului agricol al comunei urmare transformarii 

terenurilor agricole in terenuri destinate construirii de locuinte si a celor neagricole; 

� utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante; 

� media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole; 

� declin puternic al industriei cu disponibilizare de personal care nu poate fi absorbit 

de un sector tertiar slab dezvoltat (IMM-uri in domeniul serviciilor) ; 

� slaba informatie anteprenoriala ; 

� dificultati in accesarea de fonduri (probleme de cofinantare) pentru 

implementarea proiectului de canalizare a comunei ; 

� negasirea unor solutii eficiente impotriva exploatarii nerationale a padurilor ; 

� intarzieri in dotarea la nivelul exigentelor moderne de educare si invatamant a 

celor doua scoli, gradinite si a bibliotecii comunale ; 

� participarea modesta a cetatenilor comunei la schimbul de idei si fundamentarea 

de strategii in domenii de interes comun ; 

 

 Oportunitati 

� noile facilitati acordate pentru stimularea infiintarii de IMM-uri la sate in special 

pentru tinerii sub 35 de ani ; 

� prevederile planului strategic national de dezvoltare a turismului pana in anul 
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2010 cu facilitati pentru agroturism (comuna are relief, clima, peisaje deosebite,etc.) ; 

� cresterea si diversificarea activitatilor de parteneriat cu primarii din tara si 

strainatate prin implementarea de catre guvern a programului »sistemul national 

informatic integrat pentru administratia publica locala » ; 

� integrarea europeana care va permite accesarea de fonduri structurale ; 

� extinderea internet-ului care ar putea potenta posibilitatile de comunicare in 

special cu cetatenii din categoriile de varsta 15 – 35 ani ; 

� legislatia de stimulare a asocierii intre fermieri pentru cresterea profitabilitatii in 

agricultura ; 

� cresterea cerintelor pentru produsele agroalimentare ecologice pe piata UE cu 

posibilitati pentru producatoroo romani de a practica agricultura ecologica ; 

 Amenintari 

� practicarea agriculturii de subzistenţa ca urmare a rezistentei populatiei la 

schimbare ; 

� cresterea ratei somajului ca urmare a falimentului firmelor care nu se pot alinia 

exigentelor UE ; 

� dezvoltarea limitata a sectorului industrial autohton ca urmare a necesitatii 

internalizarii costurilor ecologice determinate de legislatia europeana in domeniu ; 

� delocalizarea agresiva a unor structuri de productie si servicii din Europa 

Occidentala care va ameninta micile intreprinderi romanesti ; 

� fenomene meteo extreme care pot produce alunecari de teren, eroziuni ale 

solurilor, degradari de locuinte si asezaminte cultural-religioase coroborate cu lipsa 

fondurilor care sa sustina programele in domeniu ; 

� îmbătrânirea accentuată a populaţiei şi migrarea populaţiei tinere către alte ţări 

ale U.E.; 
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II. VIZIUNEA SI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALĂ PE 

TERMEN MEDIU SI LUNG 

 

2.1. VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO - SOCIALĂ A COMUNEI OCNIŢA 

 

"Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunei Ocnita  prin crearea şi susţinerea unui 

mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, care să asigure creşterea 

economică continuă şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor localităţii”. 

 

2.2. OBIECTIVE GENERALE 

 

Analiza resurselor comunei Ocniţa şi a problemelor deosebite cu care acesta se 

confruntă, a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de intervenţie necesare în 

baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local, face necesară identificarea unor obiective 

strategice menite să constituie cadrul necesar dinamizării şi direcţionării evoluţiei economico-

sociale în perioada 2008-2014.          

În acest context Consiliul Local Ocniţa îşi propune următoarele obiective strategice 

pentru dezvoltarea economico – socială a localităţii în perioada 2008-2014:    

 Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei Ocniţa ;  

 Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate ; 

 Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat şi 

crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini;  

 Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural, ca alternativa 

socio-economica a mediului urban;  

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor;  

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice;  

 Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu ; 

 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri ;  

 Valorificarea potenţialului turistic local;  
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2.3. OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Ocniţa a fost concepută pentru a 

sprijini, prin mijloace si instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea 

obiectivelor generale de dezvoltare economico-socială ale comunei, în concordanţă cu 

obiectivele și priorităţile generale de dezvoltare a României precum și cu obiectivele UE în 

domeniul coeziunii economice și sociale. 

Aceasta a fost structurată în 11 capitole ce corespund domeniilor de activitate si 

competenţă ale Consiliului Local Ocniţa si unităţilor subordonate acestuia, capitole ce 

materializează obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială 

înurmătoarele domenii: 

2.3.1. Integrare europeană 

2.3.2. Mediul de afaceri 

2.3.3. Educaţie 

2.3.4. Protecţie socială 

2.3.5. Sănătate 

2.3.6. Agricultura si dezvoltare rurală 

2.3.7. Ordine publică si protecţie civilă 

2.3.8. Reforma administraţiei publice 

2.3.9. Turism industrial și rural 

2.3.10. Infrastructură si gospodărie comunală 

2.3.11. Protecţia mediului înconjurător 

2.3.12. Cultura, culte 

 

 

2.3.1. INTEGRARE EUROPEANĂ 

 

În ceea ce priveste procesul de integrare europeană, obiectivele specifice ale 

Consiliului Local Ocniţa sunt: 

1. Cresterea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile la nivelul 

Consiliului Local Ocniţa    

Consiliul Local Ocniţa, în calitate de solicitant eligibil al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării economice si sociale a comunei, va urmări mai 
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multe direcţii de acţiune pentru cresterea gradului de absorbţie a acestor fonduri . 

În primul rând, Consiliul Local Ocniţa va urmări îmbogăţirea permanentă a portofoliului 

de proiecte corespunzător priorităţilor de dezvoltare ale comunei, precum şi pregătirea 

documentaţiei tehnico-economice absolut necesară eligibilităţii proiectelor de infrastructură 

(studii de fezabilitate)  în cadrul Fondurilor Structurale. 

De asemenea, se vor urmări în permanenţă oportunităţile de finanţare active în cadrul 

cărora Consiliului Local Ocniţa sau instituţiile sale subordonate sunt aplicanţi eligibili, pentru 

optimizarea gradului de atragere a fondurilor nerambursabile  la nivelul comunei.  

Consiliului Local Ocniţa va asigura în continuare cofinanţarea  atât a proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă aflate în derulare, cât  şi a  diverselor programe  cu finanţare 

nerambursabilă propuse spre finanţare, în care Consiliul Local este aplicant eligibil, în 

conformitate cu  prevederile legale în vigoare. 

O altă direcţie de acţiune căreia Consiliului Local Ocniţa îi va acorda o atenţie specială, 

este optimizarea calificării profesionale a funcţionarilor publici în domeniul managementului 

proiectelor cu finanţare externă, condiţie esenţială pentru întocmirea unor cereri de finanţare 

viabile. În aceeaşi grupă de acţiuni se înscrie acordarea de asistenţă tehnică funcţionarilor 

implicaţi în accesarea fondurilor şi implementarea proiectelor câştigate de către consiliile locale 

aflate în relaţii de colaborare cu Consiliului Local Ocniţa conform Legii administraţiei publice 

locale.  

O condiţie esenţială, o constitue crearea unui sistem informaţional pertinent si 

permanent, reactualizat, de cunoastere a priorităţilor strategice ale primarilor din localităţile  

limitrofe, pentru crearea urgentă de parteneriate  în vederea cresterii şanselor autorităţilor 

locale de accesare a fondurilor structurale. 

2. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice în ceea ce priveşte 

procedurile europene cu privire la derularea fondurilor structurale  

Obiectivul principal care trebuie atins în acest sens este cresterea capacităţii de 

implementare a proiectelor cu finanţare externă, familiarizarea funcţionarilor publici cu 

procedurile impuse de finanţatorul extern.  În acest sens, Consiliului Local Ocniţa va continua 

implementarea proiectelor aflate în derulare si va întocmi noi proiecte, astfel încât să se 

îmbunătăţească experienţa practică a funcţionarilor publici implicaţi în ceea ce priveste 

managementul ciclului de proiect. La astfel de activităţi se vor adăuga cele de pregătire 

profesională continuă, astfel încât întregul corp de funcţionari publici, provenind din toate 
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domeniile de activitate (tehnic, economic, juridic-administrativ) să deţină abilităţi specifice în 

acest domeniu pentru furnizarea de informaţii prompte si de calitate. 

3. Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune sociala 

Strategia Consiliului Local Ocniţa în privinţa relaţiei cu societatea civilă se bazează pe 

ideea de parteneriat, pe vocaţia de largă deschidere pe care acesta a manifestat-o şi o 

manifestă necondiţionat faţă de realizarea problemelor publice identificate de cetăţeanul 

alegător şi plătitor de taxe şi impozite, co-participant şi beneficiar direct al actului de 

administraţie. Specificul parteneriatului ca mod de acţiune socială şi elementul său definitoriu 

este lucrul în echipă iar cei ce acţionează astfel se pun sub semnul acţiunii colective şi 

comunicative. De aceea a fost creat cadrul instituţional şi organizaţional care să contribuie şi să 

susţină eforturile, energia şi capacităţile partenerilor. Consiliului Local Ocniţa, consideră 

respectarea criteriilor de bună guvernare pe baza consultării cu societatea civilă, în aceeaşi 

măsură în care, autoritatea administraţiei publice locala este supusă consultării autorităţilor 

administrative . 

Ca obiective specifice, parteneriatul deja existent, dintre administraţie şi societatea 

civilă, va evolua, în perioada următoare pentru : 

 creşterea capacităţii părţilor de a influenţa mediul lor de operare ;  

 transformarea consultării societăţii civile dintr-o obligaţie impusă de lege, într-o 

resursă de îmbunătăţire a actului administrativ ;  

 creşterea capacităţii de învăţare de cooperare şi de capitalizare a experienţei ambelor 

părţi ;  

 creşterea capacităţii de acţiune comună pentru obţinerea încrederii şi recunoaşterii 

comunităţii ;  

 asistenţa fiecărui partener în relaţionarea cu agenţiile şi programele cheie ale 

comunităţii;  

 găsirea tuturor posibilităţilor legale pentru acordarea de finanţări din bugetul local 

pentru susţinerea proiectelor ONG-urilor care rezolvă unele probleme cărora administraţia nu 

le-a putut face faţă, pe baza unei metodologii clare de acordare a finanţării;  

 încheierea unor acorduri scrise între parteneri;  

 urmărirea tuturor colaborărilor posibile pentru realizarea proiectelor administraţiei;  
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 2.3.2. MEDIUL DE AFACERI 

 

Economia de piaţă funcţională nu poate fi dezvoltată decât prin mediul de afaceri. Dacă 

localitatea vrea să aibă o economie funcţională, trebuie să se bazeze pe experienţa şi 

capacitatea celor din mediul de afaceri. Sistemul social şi politic al Europei Occidentale se 

bazează pe economia privată şi pe iniţiativa economică a oamenilor de afaceri, care stau la baza 

creşterii economice, atât la nivel micro, cât şi macro. 

Rolul social al mediului de afaceri a devenit extrem de important pentru comunitate. 

Mediul de afaceri asigură locuri de muncă, se implică în viaţa urbei, sponsorizează, 

subvenţionează activităţi culturale, sportive, de formare profesională etc., face posibilă apariţia 

unei mentalităţi noi, care pune accent pe libertatea individului şi libera iniţiativă. 

Localitatea are nevoie de promovarea acestui model social. În spaţiul public local 

trebuie arătat tot mai des acest tip de model care are iniţiativă privată, investeşte în afaceri 

viabile, creează locuri de muncă şi aduce profit. 

El trebuie să joace un rol central în comunitate, încurajat să se implice în viaţa publică şi 

respectat pentru curajul de a risca şi succesul obţinut. 

Mediul de afaceri este singurul model social care permite trecerea românilor de la 

mentalitatea de „asistaţi” la una raţionalistă, axată pe iniţiativă personală, calitate şi beneficii. 

De aceea, sectorul privat, mediul de afaceri, care realizează cea mai mare parte a PIB, 

trebuie reprezentat în toate sectoarele şi la toate nivelurile unde se iau decizii şi mai ales de 

natură economică, socială şi educaţională. 

Mediul de afaceri, la nivel naţional şi local, supravieţuieşte greu, deoarece de multe ori 

în loc să primească gura de oxigen, aceasta i se limitează.  

Problematica mediului de afaceri 

Mediul de afaceri se confruntă cu: 

 nivelul foarte ridicat al tarifelor la prestările de servicii industriale de reţea (energie 

electrică, gaze, energie termică, combustibili, carburanţi) 

 intervenţia statului în economie devine aproape imposibilă (privatizare avansată); 

 rata de inflaţie cu evoluţie schimbătoare, greu previzibilă; 

 legislatie care se modifică des, reglementări ale UE din unele domenii care devin 

obstacole pentru mediul de afaceri datorită subcapitalizării sau lipsei de experienţa; 

 persistenţa la cote înalte a economiei subterane si concurenţei neloiale în domeniul 

utilităţilor; 
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Priorităţi în mediul de afaceri al comunei Ocnita: 

 oferirea de facilităţi investitorilor, în funcţie de beneficiul pe care acestia l-ar putea 

aduce comunităţii (prin intermediul taxelor locale, preţului terenului, etc.); 

 disponibilitatea Consiliului Local de a pune la dispoziţie, în mod legal si transparent, 

spaţii si active neutilizate, pentru firme private în vederea dezvoltării activităţii IMM-urilor, 

creatoare de locuri de muncă; 

 organizarea de întâlniri periodice şi a unui dialog real între reprezentanţii mediului 

de afaceri si cei ai Consiliului Local în vederea identificării de noi oportunităţi, cel puţin odată la 

trei luni; 

 crearea unor baze de date la nivel local, cu activele disponibile (terenuri care se pot 

vinde, imobile libere etc.) care ar putea trezi interesul întreprinzătorilor locali pentru 

desfăsurarea unei activităţi private si realizarea unei comunicări eficiente a acestei oferte . 

 

2.3.3. EDUCAŢIE 

 

Nivelul de instruire al locuitorilor unei comunităţi reprezintă produsul cel mai de preţ pe 

care acea comunitate  îl poate da. Evoluţia şi civilizaţia la care a ajuns poporul respective dar şi 

parametrii la care poate ajunge învăţământul depind  exclusiv de parametrii la care a ajuns 

societatea în ansamblul ei. Revenirea la normalitate a învăţământului se poate face odată cu 

revenirea la normalitate a întregii societăţi. La nivelul localităţii Ocniţa  învăţământul este  parte 

a unui întreg asupra căruia trebuie să-şi îndrepte acţiunile toţi factorii de răspundere. 

      În ceea ce priveşte domeniul educaţiei, Consiliul Local Ocniţa va avea în vedere următoarele 

obiective:  

 Îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor de învăţământ 

            Fondurile unităţilor de învăţământ au ca destinaţii,   finanţarea de bază (salarii, cheltuieli 

materiale etc.), proporţională cu numărul de preşcolari/elevi, şi  finanţarea complementară 

(consolidări, reparaţii, burse etc.), ce se efectuează în funcţie de  necesităţile de cheltuieli ale 

unităţilor de învăţământ.  În procesul de fundamentare a deciziilor cu privire la volumul 

fondurilor alocate învăţământului, la nivel local,  primarul prin aparatul propriu de specialitate, 

va propune Consiliului Locall Ocniţa nivelul costurilor pe elev/preşcolar previzionate pentru 

finanţarea proporţională. 

 Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare  
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In perioada 2008-2014, Consiliul local Ocniţa va urmări asigurarea fondurilor şi 

finanţarea complementară, pentru unităţile şcolare în vederea continuării lucrărilor de 

reabilitare şi modernizare a spaţiilor din dotare. In acest sens, în vederea creerii unui climat 

propice desfăşurării activităţiilor didactice şi a reducerii cheltuielilor cu încălzirea  se va realiza: 

�dotarea tuturor unităţilor de învăţămant din localitate (şcoli si grădiniţe) cu 

instalaţii de încălzire centrală proprii pe gaze naturale;   

�înlocuirea tamplariei exterioare din lemn cu tamplărie din PVC cu geam termopan şi 

executarea de izolaţii termice la pereţii şi planşeele exterioare, pentru toate unităţile 

scolare din localitate ;  

�refacerea sarpantei, învelitorii şi pardoselilor la Scoala nr. 2 Fundul Ocnei, 

reabilitarea grupului sanitar şi dotarea acestuia cu mini-staţie de epurare ecologică; 

�modernizarea bazelor sportive în toate unităţile de învăţământ 

�amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor; 

�lucrării de igenizari anuale şi lucrării de reparaţii curente cel puţin o data la doi ani, 

la toate unităţile scolare; 

�reabilitarea si modernizarea săli de sport aparţinand Scoalii cu clasele  I – VIII 

Centru   

3. Atragerea de forţă de muncă calificată în domeniu – se impune găsirea unui sistem 

de motivarea a cadrelor didactice  care au performanţă profesională 

 

2.3.4. PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

In domeniul protecţiei sociale, Consiliul Local Ocniţa îşi propune următoarele obiective: 

 Construirea unui azil de bătrâni cu 60 de locuri, la standarde europene, în comuna 

Ocniţa, satul Ocniţa, zona Copăciş prin intermediul unui ONG-ul; 

 Reducerea cu 30% a numărului de copii care urmează să fie instituţionalizaţi prin: 

� Implicarea comunităţilor locale în prevenirea abandonului de copii şi a 

instituţionalizării copiilor aflaţi în dificultate; 

� Sensibilizarea opiniei publice prin conştientizarea familiilor şi a viitoarelor părinţi 

despre avantajele creşterii copiilor în familiile lor naturale, precum şi a dezavantajelor 

abandonului (instituţionalizării); 

� Acordarea de sprijin material şi de specialitate familiilor predispuse să-şi 

abandoneze copii, prin dezvoltarea unor servicii de consiliere, îngrijire prenatală; 
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� Extinderea serviciilor alternative de tip familial; 

� Înfiinţarea unui Centru pentru persoanele victime ale violenţei în familie, în 

colaborare cu ONG-uri. 

 Implicarea autorităţilor locale în crearea unor servicii sociale noi - un centru de zi 

pentru 20 de copii cu varstele cuprinse între 7 – 11 ani  pentru: 

� asigurarea unui cadru supravegheat si a unui spatiu corespunzator  copiilor 

defavorizati pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de invatare si pregatire 

a lectiilor; 

� formarea la copii a deprinderilor necesare de igiena personala, socializare, 

autonomie personala, integrare sociala sub directa indrumare a specialistilor din 

proiect; 

� prevenirea abandonului scolar. 

 Acordarea ajutoarelor  sociale la zi și plata asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru toate persoanele îndreptăţite din comună; 

 Acordarea ajutoarelor de urgenţa familiilor aflate în situaţii deosebite; 

 Continuarea acţiunilor de acordare de sprijin material familiilor aflate în dificultate ; 

 Sensibilizarea si informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor asistate în 

vederea îmbunătăţirii atitudinii si comportamentului general privind problematica integrării în 

societate a persoanelor cu probleme de ordin social si a familiilor acestora prin activităţi de 

informare, sesizare, prevenire a abuzurilor inclusive prevenirea si combaterea exploatării 

copilului prin muncă. 

 

2.3.5. SĂNĂTATE 

 

In domeniul sănătăţii, Consiliul Local Ocniţa îşi propune următoarele obiective: 

 Construirea unui  Dispensar uman nou P+1, cu trei cabinete medicale si un 

apartament pentru un medic în vederea stabiliri unuia dintre cei doi medici în localitate; 

 Identificarea programelor si stimularea iniţiativei medicilor comunei în vederea 

atragerii de fonduri pentru dotarea cabinetelor medicale cu aparatură medicală pentru 

efectuarea unor minime investigaţii medicale cu efecte benefice directe asupra calităţii 

serviciilor medicale oferite : ecograf, microanalizor pentru analize uzuale; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor igenico - sanitare în scoli si grădiniţe prin: 
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� Lucrării de igenizari anuale şi lucrării de reparaţii curente cel puţin o data la doi 

ani, la toate unităţile scolare din localitate; 

� Construirea de noi grupuri sanitare interioare sau reabilitarea şi amenajarea celor 

vechi si dotarea acestora cu mini staţii de epurare ecologice, apă caldă şi rece, etc.; 

� Asigurarea unui iluminat corespunzător în sălile de clasă; 

� Introducerea încălzirii pe bază de centrale termice propri cu gaze naturale ; 

 Derularea unor programe de educaţie sexuală cu elevii din clasele 5-8; 

 Implicarea medicilor din comună în activităţi de educaţie a elevilor în domeniul 

profilaxiei unor boli specifice tinerilor (ex: deformaţii ale coloanei vertebrale generate de 

activitatea prelungită la masa de lucru sau în faţa computerului) si în prevenirea unor 

deprinderi comportamentale nocive pentru sănătate (ex: fumatul, consumul drogurilor); 

 Implicarea medicilor stomatologi din comună în activităţi de educaţie a copiilor 

prescolari si scolari în domeniul profilaxiei stomatologice; 

 Crearea, pe suport electronic, a unei baze de date referitoare la starea de sănătate a 

populaţiei comunei . Acest obiectiv este realizabil în condiţiile dotării cabinetelor medicale, din 

fonduri alocate de Ministerul Sănătăţii, cu tehnică de calcul. 

 

2.3.6. AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALĂ 

 

  In domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale va fi necesară o abordare care să permită 

integrarea în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, principalele măsuri fiind cele menite 

sa contribuie la trecerea de la agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă practicată în 

prezent la o agricultură comercială, precum şi măsuri de modernizare a satelor, de schimbare a 

peisajului rural, de dezvoltare şi diversificare a altor activităţi economice care să genereze 

venituri alternative. 

Agricultura comunei Ocniţa, ca şi a întregii ţări, este caracterizată de o productivitate 

scăzută, principala cauză constituind-o fărâmiţarea proprietăţii în loturi foarte mici pe care nu 

este posibilă aplicarea unor tehnologii performante .  

Astfel, la nivelul comunei Ocniţa nu există  exploataţii agricole mari, iar terenurile 

constituite în marea lor majoritate din fanete, păsuni si livezi au permis înfinţarea doar a 

exploataţii individuale de subzistenţă sau semi-subzistenţă de mici dimensiuni, a căror 

suprafaţă medie este de pana la un hectar şi este formată din mai multe loturi de mici 

dimensiuni.  
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O altă cauză care contribuie la productivitatea scăzută a agriculturii comunei Ocniţa o 

constituie sărăcia populaţiei rurale, care nu dispune de posibilităţi financiare pentru a investi în 

dotarea propriilor exploataţii cu sisteme de tractoare şi maşini agricole şi în asigurarea 

materialelor necesare (sămânţă certificată, îngrăşăminte, erbicide, pesticide etc.) pentru 

aplicarea tehnologiilor intensive, de mare productivitate. Dintre alte cauze ale acestei stări de 

fapt mai pot fi enumerate:  lipsa unităţilor de prelucrare a produselor pomicole si agricole, 

infrastructura inadecvată şi neatractivă pentru potenţiali investitori, îmbătrânirea populaţiei 

ocupate în agricultură, în ciuda migrării populaţiei din zonele urbane către cele rurale. Toate 

acestea fac ca  micile gospodării ţărăneşti să producă în totalitate sau în cea mai mare măsură 

numai pentru consumul propriu. 

Consiliul Local Ocnita se va implica, potrivit competenţelor care îi revin prin lege, în 

realizarea acestor transformări structurale, urmărind, în perioada 2008 – 2014, îndeplinirea 

următoarelor obiective specifice:  

 Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter 

commercial. Pentru sprijinirea transformării acestor gospodării ţărăneşti în ferme familiale 

comerciale, Consiliul Local Ocnita în colaborare cu reprezentanţii Agenţiei de Plaţi si Intervenţii 

în Agricultură din teritoriu, va acorda fermierilor asistenţă tehnică şi logistică în vederea 

întocmirii de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţării pentru modernizarea şi  

rentabilizarea exploataţiilor agricole.  

 Consolidarea, prin aparatul de specialitate al Primăriei, a activitatăţilor de îndrumare 

în domeniul agricol, veterinar si ecologic pentru înfiinţarea de asociaţii si ferme agricole, prin 

organizarea de întruniri cu cetăţenii comunei cel puţin trimestrial si o conlucrare mai implicată 

a locuitorilor din toate domeniile de activitate.; 

 Schimburi de experienţă cu localităţi care au rezultate notabile în domeniu ( cel puţin 

două vizite care să aibă un efect de experienţă); 

 Realizarea investiţiilor care au ca scop modernizarea infrastructurii rurale. 

 

2.3.7. ORDINE PUBLICA SI PROTECTIE CIVILA 

 

In domeniul ordinii publice, Consiliul Local Ocniţa va colabora cu Postul local de Poliţie 

pentru realizarea următoarelor activităti: 
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 Cresterea eficienţei si calităţii activităţii de relaţii publice cu accent pe soluţionarea 

petiţiilor si reclamaţiilor; 

 Prevenirea şi combaterea criminalităţii;  

 Îmbunătăţirea climatului de ordine si siguranţa publică ; 

 Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice ; 

 Libera competiţie, liberul acces la informaţiile publice, accesul transparent la resurse;  

 Reactualizarea planurilor de ordine si siguranţă a comunei pentru identificarea si 

contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice; 

 Acţiuni comune pentru prevenirea si depistarea dilictelor in silvicultură, furturilor de 

animale, sustragerilor de bunuri materiale, incendierii resturilor vegetale; 

 Aplicarea, la nivel local a Programului ” Viaţa are prioritate” prin desfășurarea unor 

activităţi ,în parteneriat cu școlile și grădiniţele din comună, în vederea îmbunătăţirii 

cunoștinţelor de circulaţie rutieră a copiilor de vârstă preșcolară și școlară; 

 

 In domeniul protecţiei civile, se vor realiza următoarele activităţi: 

 

 Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgennţă al comunei Ocniţa cu 

echipament individual de protecţie si pregătirea acestuia pentru intervenţii în caz de dezastre 

,în scopul protejării populaţiei si a bunurilor materiale. 

 Acţiuni de informare publică si constientizare a populaţiei în vederea prevenirii si 

reducerii riscurilor de producere a incendiilor în gospodării si pe terenurile agricole. 

 

2.3.8. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

În vederea realizării obiectivelor ce rezultă pentru România, în calitate de ţară membră a 

Uniunii Europeane, se vor urmări următoarele obiective principale: 

 Ameliorarea relaţiei între administraţie si cetăţenii comunei Ocnita prin extinderea 

etapizată în perioada 2008-2009 cu finalizare în 2010 , a tehnologiilor informaţiei. 

La nivelul Primăriei Ocniţa  sa realizet în noul sediu o reţea de calculatoare locală care 

urmează să asigure schimbul de informaţii între birouri ca si accesul la Internet pentru toţi 

utilizatorii. 
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Primăria are propriul “site” în care, în afara informaţiilor generale, a celor legate de 

evenimente sportive, culturale sau în domeniul educaţiei, oferă şi facilităţi legate de relaţia 

directă cu cetăţeanul prin: 

� prezentarea persoanelor de contact dintre cetăţean şi primărie; 

� lista on-line a actelor necesare eliberării diferitelor documente; 

� formular online de prezentare a problemelor cetăţeanului. 

Accesul cetăţenilor la aceste informaţii este deocamdată limitat, dar cu perspective mari 

în viitorul apropiat, urmare a procesului de instruire în domeniul informatic al elevilor care 

beneficiază de calculatoare în şcolile comunei, creşterii numărului de locuinţe care deţin un 

computer şi introducerii în comună a serviciilor de acces la Internet. 

In aceste condiţii trebuie facilitat schimbul rapid de informaţii între administraţia locală 

si cetăţean, respectiv între administraţia locală şi unitătile aflate în subordine, astfel încât să fie 

posibil ca toate unităţile împreună cu administraţia locală, să opereze interactiv si să facă 

schimb de aplicaţii necesare serviciilor furnizate. 

Pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice 

locale,  este necesar ca site-ul web  al Primăriei să conţină şi să fie actualizat permanent cu ; 

� informaţii asupra problemelor de interes public ce urmează sa fie dezbatute de 

Consiliul Local Ocniţa, precum si asupra proiectelor de acte normative; 

� hotararile adoptate de consiliul local şi  minutele de sedinta; 

� informaţiile privind documentele necesare  pentru eliberarea  de autorizaţii, 

adeverinţe, certificate, acte de stare civila;   

 Proiectarea si implementarea unui Sistem de Management al Calităţii conform 

standardului SR EN ISO 9001:2001. 

 Formarea continuă a tuturor funcţionarior din cadrul administraţiei pubice locale prin 

participarea la cel puţin un curs/an. 

 

2.3.9. TURISM INDUSTRIAL SI RURAL 

 

 Dezvoltarea serviciilor turistice şi conservarea identităţii culturale a comunei 

Se va urmări impulsionarea activităţii turistice ca sursa de venituri, prin punerea în 

evidenţă a potenţialului existent pe teritoriul comunei Ocnita, si valorificarea acestui potenţial 

prin: 
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� restaurarea şi introducerea in circuitul turistic a celor doisprezece situri si 

monumente arheologice existente pe teritoriul administrativ al comunei Ocnita; 

� colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Patrimoniul Cultural şi Culte pentru 

introducerea comunei Ocniţa în circuitele turistice culturale şi religioase naţionale;  

 Organizarea unor întâlniri pentru schimburi de idei cu reprezentanţii Asociaţiei 

Nationale pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC), componentă a asociaţiei europene 

EUROGITES, în contextual obiectivului de înfiinţare de pensiuni turistice rurale. 

 Elaborarea unor strategii de promovare a obiectivelor turistice care să vizeze: 

� montarea în centrul civic şi la intrarea în localitate a unor hărţi cu amplasamentele 

şi căile de acces la obiectivele turistice ; 

�  folosirea reclamei pe mijloacele de transport în comun ( încheierea de acorduri cu 

firmele respective) pentru cunoaşterea adresei web  a Primariei Ocnita ; 

�  crearea unui cadru de colaborare cu caracter permanent cu cele mai importante 

agenţii de turism din judeţ ; 

�  folosirea presei scrise prin inserţia de cupoane sau articole publicitare. 

 

2.3.10. INFRASTRUCTURĂ SI GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 

In vederea dezvoltării infrastructurii rurale a comunei Ocniţa, Consiliul Local îşi propune 

realizarea următoarelor obiective: 

 Extindere retelei de apa, în sistem centralizat cu o lungime de 3, 215 Km pe strazile : 

Hoaga, Copacis - Grajd, Cămine – Sipot, Sipot- Padure, Camine, Ceair, Valea Salcii – Rovina si 

Valea Dulce; 

 Reţea de canalizare pe o lungime 9,463 Km, prevazuta cu statie de epurare si trei 

statii de pompare . Prin realizarea acestui obiectiv, se va asigura îmbunătăţirea calităţii apelor 

de suprafaţă (apele uzate menajere colectate centralizat vor fi transportate până la staţia de 

epurare ) şi diminuarea infestării solului datorată puţurilor absorbante şi bazinelor vidanjabile 

utilizate în prezent; 

 Reabilitare  drumurii comunale - se prevede asfaltarea a 13,580 Km drumuri 

comunale  ( 2,170 Km cu doua benzi de circulatie si 11,410 Km cu o banda de circularie); 

 Modernizare drum local Centru - Uliţă  – proiectul propune asfaltarea a 1,511 Km 

din drumul local  Centru – Uliţă.  Investiţia este justificată de faptul că   acet drum  se  află  în 
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prelungirea  DJ 720 C  şi  face legătura cu obiective importante din  localitate şi anume : Scoala 

cu clasele I – IV Fundul Ocnei, Biserica “Trei Ierarhi”, Gradiniţa Fundul Ocnei, etc. 

 Construirea a două poduri, în punctual Tocan peste paraul Ocnita şi în punctual Iorgu 

peste paraul Sărata. Realizarea celor două poduri este o necesitate pentru comunitatea locala 

deoarece deschide noi oportunităţii de dezvoltare pentru două zone importante ale  comunei 

Ocnita. 

  Extinderea iluminatului public  - pe o lungime de 2,00 Km  pe străzile noillor  cartiere 

Izlaz şi  Copăciş (Grajd).; 

 

2.3.11. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 

În vederea implementării la nivelul comunei Ocniţa a prevederilor angajamentelor 

rezultate în procesul de negociere a capitolului 22 Mediu din Programul de Aderare la Uniunea 

Europeană consiliul Local Ocniţa îşi propune realizarea  următoarelor obiective specifice: 

 Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării controlate a deşeurilor 

solide. 

Obiectivul se va realiza în colaborare cu Consiliul Judeţean Damboviţa prin programul 

ISPA- Measure No: 2001 RO 16 P PE 017 si presupune: 

� Implementarea sistemului de colectare selectiva la sursa;  

� Dezvoltarea unei scheme adecvate de colectare si transport; 

� Implementarea unei tratari locale a deseurilor pentru a reduce volumul de deseuri 

depozitate si a minimiza folosirea resurselor;  

� Inchiderea tuturor depozitelor necontrolate si a gropilor existente ; 

� Imbunatatirea capacitatii institutionale a consiliului local Ocnita ; 

� Construirea si reabilitarea punctelor de pre-colectare ; 

� Achiziţia europubelelor si a eurocontainerelor ; 

� Construirea platformelor de compostare ; 

� Construirea platformelor de beton ; 

� Informarea si constientizarea populaţiei privind necesitate colectarii selective a 

deseurilor; 

� Amenajarea unor centru de colectare a deşeurilor refolosibile; 



34 
 

Pana la finalizarea şi darea în exploatare a proiectului ISP se impune urgent în 

perioada următoare ca serviciul de salubrizare al comunei Ocniţa să fie concesionat unui 

operator autorizat.     

 Diminuarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase 

Obiectivul se va realiza prin: 

� Reabilitarea, decolmatarea şi calibrarea vâlcelelor naturale; 

� Regularizarea malurilor si decolmatarea albiilor paraurilor Ocnita, Sarata si Valea 

Dulce în punctele Sipot, Sinistratii si Cămine;   

� Dalarea şanţurilor din comună situate pe strazile principale pentru o mai bună 

colectare a apelor pluviale şi diminuarea riscului inundării gospodăriilor populatiei; 

 Reducerea poluării solului prin înlocuirea conductelor degradate de transport a 

petrolului, aflate pe teritoriul comunei şi  reintroducerea terenurilor afectate în circuitul agricol. 

Obiectivul va fi realizat de SNP PETROM, S.C. CONPET S.A. PLOIESTI şi monitorizat de C.L.O şi  

A.P.M. Dambovita. 

 

2.3.12. CULTURA, CULTE 

In aceste domeniu , Consiliul Local Ocniţa îşi propune realizarea următoarele obiective: 

 Reabilitarea Căminului cultural Ocniţa - se propune reabilitarea clădiri din punct de 

vedere ambiental, structural si termic în vederea desfăşurării activităţii în cele mai bune 

condiţii;  

 Infiinţarea unui centru local mass - media (radio – televiziune locală); 

 Imbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii comunale 

 Refacerea unor centre de practicare a mestesugurilor artistice printr-un program de 

identificare a micilor meseriasi si îndrumarea lor pentru înfiinţarea de microfirme si asociatii 

familiale; 

 Sprijinirea în continuare a celor două biserici din localitate cu fonduri  pentru buna 

desfăşurare a activităţilor specifice. 
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III. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA  AL 

COMUNEI OCNITA 2008 – 2013 
 

 INTEGRARE EUROPEANĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Cresterea gradului de 
absorbţie a fondurilor 
nerambursabile la 
nivelul Consiliului 
Local Ocniţa   

- Întocmirea unui portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea economic - 
socială a comunei în vederea accesării fondurilor nerambursabile; 
- Urmărirea oportunităţilor de finanţare active în cadrul cărora, Consiliul 
Local Ocnita este aplicant eligibil; 
- Optimizarea calificării funcţionarilor publici în domeniul managementului 
proiectelor prin participarea la pregătirea continuuă organizată la nivel 
judeţean și regional; 
 

Permanent 
 
Permanent 
 
Permanent, la 
termenele 
fixate 
de organismele 
implicate 
 

  

2. Creşterea capacităţii 
instituţionale a 
administraţiei publice 
în ceea ce priveşte 
procedurile europene 
cu privire la 
derularea fondurilor 
structurale  
 

- Continuarea implementării proiectelor aflate în derulare și întocmirea de 
noi proiecte; 
- Pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Local 
Ocniţa provenind din toate domeniile de activitate ( tehnic, economic, 
juridic-administrativ ) în vederea deţinerii de abilităţi specifice domeniului 
accesării fondurilor structurale; 
 

Permanent 
 
La termenele 
ofertate de 
furnizorii de 
cursuri 
 

  

3. Parteneriatul cu 
cetăţenii ca mod de 
acţiune sociala 

- Întâlniri periodice între administraţia publică locală si societatea civilă 
pentru găsirea posibilităţilor de colaborare în vederea realizării 
proiectelelor de interes comun. 

Trimestrial, 
începând cu 
iulie 2008 
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 - Informarea persoanelor sau organizatiilor din comună privind 
posibilităţile de accesare de fonduri în sprijinul activităţilor pe care doresc 
să le realizeze în folosul comunităţii. În acest sens, se vor elabora materiale 
documentare scrise sau pe suport electronic si se vor organiza programe 
clare de acordare a informaţiilor. 
 

Trimestrial, 
începând cu 
iulie 2008 

 
 MEDIUL DE AFACERI 

 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Dezvoltarea 
economica si  sprijin 
pentru IMM-uri 

 

- Oferirea de facilităţi investitorilor, în funcţie de beneficiul pe care aceştia 
l-ar putea aduce bugetului local, de natura activităţii (prin intermediul 
taxelor locale, preţului terenului, etc.); 
- Organizarea de întâlniri periodice între reprezentanţii mediului de afaceri 
si cei ai Consiliului local în vederea identificării de noi oportunităţi; 
- Crearea unor baze de date la nivel local, cu activele disponibile (terenuri 
care se pot vinde, imobile libere etc.) care ar putea trezi interesul 
întreprinzătorilor locali pentru desfăsurarea unei activităţi private. 

 

Permanent 
 
 
Trimestrial 

 
2008 cu 
actualizare   
permanenta 

 
 
 
 
 
 

 

 
 EDUCAŢIE 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Îmbunătăţirea 
sistemului de 
finanţare a unităţilor 
de învăţământ 
 

- Fondurile vor fi repartizate unităţilor de învăţămant pe baza nivelului 
costurilor pe elev/ prescolar previzionate,  iar cotele alocate vor fi sensibil 
marite.              
    

Anual si  la 
fiecare 
rectificare 
de buget 
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2. Microclimat termic –  
Scoala cu clasele  I – 
VIII Centru   

- Amenajarea si realizarea  instalaţiei de încalzire centrală pe  gaze 
naturale. 

2008   

4. Reabilitare, 
modificare si 
modernizare sala de 
sport - Scoala cu 
clasele  I – VIII Centru   

- Se vor realiza lucrării de  modificării structurale, de compartimentare şi 
ambientale a  clădirii  vechi săli de sport. 

 2009 - 2010   

5. Reabilitare  si 
modernizare Scoala 
Nr. 2 Fundul Ocnei 

-Se vor executa lucrării de construire în vederea  reabilitarea clădiri din 
punct de vedere ambiental, structural si termic  

 2009-2010  

6. Construire Gradinţă 
pentru copi 
prescolarii 

- Construirea unei gradinite de copii moderne cu două săli de clasă în zona 
Izlaz pentru cartierul nou creat; 

 2009-2010  

7. Amenajarea bazei 
sportive  a  Scolii cu 
clasele  I – VIII Centru   

- Amenajarea terenului de fotbal existent,  construirea unui teren de 
handbal,  recondiţionarea aparatelor de gimnastică, etc.; 
 

  2009-2011 

8. Atragerea de forţă de 
muncă calificată în 
domeniul  educaţiei 

– Găsirea unui sistem de motivarea a cadrelor didactice  care au 

performanţă profesională; 

 

Permanent   

 
 PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Ameliorarea calităţii 
vieţii bătrânilor 
 

- Construirea unui azil de bătrâni cu 60 de locuri, la standarde europene, în 
comuna Ocniţa, satul Ocniţa, zona Copăciş prin intermediul  fundaţiei         
“Porţi Deschise Vise Implinite”. 

  2009-2014 

2. Reducerea cu 30% a 
numărului de copii 

- Implicarea comunităţilor locale în prevenirea abandonului de copii şi a 
instituţionalizării copiilor aflaţi în dificultate; 

Permanent 
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care urmează să fie 
instituţionalizaţi  

- Sensibilizarea opiniei publice prin conştientizarea familiilor şi a viitoarelor 
părinţi despre avantajele creşterii copiilor în familiile lor naturale, precum 
şi a dezavantajelor abandonului (instituţionalizării); 
- Acordarea de sprijin material şi de specialitate familiilor predispuse să-şi 
abandoneze copii, prin dezvoltarea unor servicii de consiliere, îngrijire 
prenatală; 
- Extinderea serviciilor alternative de tip familiar; 

Periodic 
 
 
Periodic 

 
 
 
 
 
 
2008-2009 

3. Implicarea 
autorităţilor  locale în 
crearea unor servicii 
sociale noi 

- Înfinţarea unui centru de zi pentru 20 de copii defavorizaţi  cu varstele 
între 7 – 11 ani ; 
- Înfiinţarea unui Centru pentru persoanele victime ale violenţei în familie, 
în colaborare cu ONG-uri. 

  2009-2010  
 
2010-2013 

4. Gestionarea eficientă 
a resurselor 
materiale și 
financiare implicate 
în sistemul de 
protecţie socială 

- Acordarea ajutoarelor sociale la zi și plata asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru toate persoanele îndreptăţite 
din comună; 
 

Permanent   

5. Sensibilizarea si 
informarea opiniei 
publice asupra 
drepturilor 
persoanelor asistate 

Acţiuni de informare în vederea îmbunătăţirii atitudinii si 
comportamentului general privind problematica integrării în 
societate a persoanelor cu probleme de ordin social si a familiilor 
acestora; 

Periodic   

 
 SĂNĂTATE 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Construire dispensar 
uman  

- Construire  dispensar  uman  P+1 cu trei cabinete si un apartament 
pentru un medic. 

  2009 - 2013 

2. Imbunătăţirea 
calităţii serviciilor 

- Identificarea programelor si stimularea iniţiativei medicilor comunei în 
vederea atragerii de fonduri pentru dotarea cabinetelor medicale cu 

 
 

2008-2009 
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medicale aparatură medicală pentru efectuarea unor minime investigaţii medicale 
cu efecte benefice directe asupra calităţii serviciilor medicale oferite : 
ecograf, microanalizor pentru analize uzuale; 
- Crearea, pe suport electronic, a unei baze de date referitoare la starea 
de sănătate a populaţiei comunei. 

 
 
 
 

 
 
 
2008 - 2009 

3. Scăderea riscului 
apariţiei bolilor  
transmisibile 

- Programe de educaţie sexuală cu elevii din clasele 5-8; 
 

Anual   

4. Îmbunătăţirea 
condiţiilor igenico - 
sanitare în scoli şi 
grădiniţe 

- lucrării de igenizari anuale şi lucrării de reparaţii curente cel puţin o data 
la doi ani, la toate unităţile scolare din localitate; 

Anual   

5. Profilaxia unor boli 
specifice tinerilor 

- implicarea medicilor din comună în activităţi de educaţie a elevilor în 
domeniul profilaxiei unor boli specifice tinerilor (ex: deformaţii ale coloanei 
vertebrale generate de activitatea prelungită la masa de lucru sau în faţa 
computerului) si în prevenirea unor deprinderi comportamentale nocive 
pentru sănătate (ex: fumatul, consumul drogurilor). 

Anual   

6. Profilaxia 
stomatologică 

- implicarea medicilor stomatologi din comună în activităţi de educaţie a 
copiilor prescolari si scolari în domeniul profilaxiei stomatologice. 

Anual   

 

 ORDINE PUBLICA SI PROTECTIE CIVILA 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Îmbunătăţirea 
climatului  de  ordine 
si 
siguranţa  publică 
 

- cresterea eficienţei si calităţii activităţii de relaţii publice cu accent pe 
soluţionarea petiţiilor si reclamaţiilor; 
-  prevenirea şi combaterea criminalităţii;  
-  îmbunătăţirea climatului de ordine si siguranţa publică ; 
- sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice ; 
- libera competiţie, liberul acces la informaţiile publice, accesul transparent 
la resurse;  

  
 
 
 
 
2008 - 2009 
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- reactualizarea planurilor de ordine si siguranţă a comunei pentru 
identificarea si contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice; 
- acţiuni comune pentru prevenirea si depistarea dilictelor in silvicultură, 
furturilor de animale, sustragerilor de bunuri materiale, incendierii 
resturilor vegetale; 

2. Sporirea siguranţei 
circulaţiei pe 
drumurile  publice 

- aplicarea, la nivel local a programului ” Viaţa are prioritate” prin 
desfășurarea unor activităţi, în parteneriat cu școlile și grădiniţele din 
comună, în vederea îmbunătăţirii cunoștinţelor de circulaţie rutieră a 
copiilor de vârstă preșcolară și școlară; 
 

Începand cu 
Sept. 2008 

  

3. Eficientizarea 
activităţilor în 
domeniul 
protecţiei civile 
 

- dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgennţă al comunei 
Ocniţa cu echipament individual de protecţie si pregătirea acestuia pentru 
intervenţii în caz de dezastre ,în scopul protejării populaţiei si a bunurilor 
materiale; 
- acţiuni de informare publică si constientizare a populaţiei în vederea 
prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor în gospodării si 
pe terenurile agricole; 

 
 
 
 
Anual 

2008 - 2009  

 

 AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Stimularea 
transformării 
gospodăriilor 
ţărăneşti în ferme 
familiale cu caracter 
comercial 

-  se  va acorda fermierilor asistenţă tehnică şi logistică în vederea 
întocmirii de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţării pentru 
modernizarea şi  rentabilizarea exploataţiilor agricole;  
 

Permanent   

2. Implementarea 
tehnicilor agricole 
moderne si 

-  activităţi de îndrumare,  prin aparatul de specialitate al Primăriei, în 
domeniul agricol, veterinar și ecologic pentru înfiinţarea de asociaţii și 
ferme agricole 

Permanent   
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performante 
prin, consultanţă 
agricolă 
 

- schimburi de experienţă cu localităţi care au rezultate notabile în 
domeniu 
 

3. Dezvoltarea si 
modernizarea satelor 
 

-  realizarea investiţiilor care au ca scop modernizarea infrastructurii rurale; 
 

Anual   

 

 REFORMA ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Ameliorarea relaţiei 
între administraţia 
locală şi cetăţeni prin 
extinderea 
tehnologiilor 
informaţiei 
 

  Introducerea în situl propriu al primariei a urmatoarelor informatii si 
servicii : 
- informaţii asupra problemelor de interes public ce urmează sa fie 
dezbatute de Consiliul Local Ocniţa, precum si asupra proiectelor de acte 
normative; 
- hotararile adoptate de consiliul local şi  minutele de sedinta; 
- informaţiile privind documentele necesare  pentru eliberarea  de 
autorizaţii, adeverinţe, certificate, acte de stare civila;   
- tipărirea formularelor necesare, programarea în vederea eliberării 
documentelor. 

 
 
 

2008 

  

2. Formarea continuă a 
funcţionarilor  din 
cadrul  administraţiei 
publice   locale 

- participarea funcţionarilor publici la cel puţin un curs/an. 
 
 

Permanent   

3. Creșterea 
performanţei 
serviciilor publice 
oferite 
 

- proiectarea și implementarea unui Sistem de management al Calităţii 
conform standardului SR  EN ISO 9001:2001. 
 

 2009-2010  
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 TURISM 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Dezvoltarea 
serviciilor 
turistice și 
conservarea 
identităţii culturale a 
comunei 
 

- Restaurarea şi introducerea in circuitul turistic a celor doisprezece situri si 
monumente arheologice  existente pe teritoriul administrativ al comunei 
Ocnita; 
- Colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Patrimoniul Cultural şi Culte 
pentru introducerea comunei Ocniţa în circuitele turistice culturale şi 
religioase naţionale. 

 
 
 

Permanent 

2008 - 2009  

2. Infiinţare de pensiuni 
turistice rurale 

 

- Organizarea unor întâlniri pentru schimburi de idei cu reprezentanţii 
Asociaţiei Nationale pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC), 
componentă a asociaţiei europene EUROGITES, în contextual obiectivului 
de înfiinţare de pensiuni turistice rurale. 

Permanent   

3. Promovarea 
obiectivelor turistice 
locale 

- Montarea în centrul civic şi la intrarea în localitate a unor hărţi cu 
amplasamentele şi căile de acces la obiectivele turistice ; 
 - Folosirea reclamei pe mijloacele de transport în comun ( încheierea de 
acorduri cu firmele respective) pentru cunoaşterea adresei web  a 
Primariei Ocnita ; 
 - Crearea unui cadru de colaborare cu caracter permanent cu cele mai 
importante agenţii de turism din judeţ ; 
- Folosirea presei scrise prin inserţia de cupoane sau articole publicitare. 

2008 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
Permanent 

  

 

 INFRASTRUCTURĂ SI GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Modernizarea 
reţelei de drumuri 

 - Se prevede reabilitarea  a 13,5 Km drumuri comunale  ( 2,00 Km cu doua   2009-2013 
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comunale 

 
benzi de circulatie si 11,5 Km cu o banda de circularie); 
- Proiectul prevede asfaltarea drumului local Centru – Uliţă pe o lungime 
de 1,511 Km; 
- Construirea  a  două poduri, în punctual Copăciş- Grajd peste paraul 
Ocnita şi în punctual Iorgu peste paraul Sărata; 

 
2008 

 

2. Modernizarea şi 
construirea 
infrastructurii 
edilitare 

- Extindere retelei de apa, în sistem centralizat cu o lungime de 3, 215 Km 
pe strazile : Hoaga, Copacis - Grajd, Cămine – Sipot, Sipot- Padure, Camine, 
Ceair, Valea Salcii – Rovina si Valea Dulce; 
- Reţea de canalizare pe o lungime 9,463 Km, prevazuta cu statie de 
epurare si trei statii de pompare ; 
- Extinderea iluminatului public  - pe o lungime de 2,00 Km  pe străzile 
noillor  cartiere Izlaz şi  Copăciş (Grajd); 

  2008-2010 
 
 
2008 – 2013 
 
2008 - 2010 

 

 PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Reabilitarea 
colectării, transportului 
, tratării și depozitării 
controlate a deșeurilor 
solide 

 

- concesionarea serviciului de salubrizare  al localitătii în cazul în care 
proiectul ISPA nu devine operaţional; 
- Implementarea sistemului de colectare selectiva la sursa;  
- Dezvoltarea unei scheme adecvate de colectare si transport; 
- Implementarea unei tratari locale a deseurilor pentru a reduce volumul de 
deseuri depozitate si a minimiza folosirea resurselor;  
- Inchiderea tuturor depozitelor necontrolate si a gropilor existente ; 
- Imbunatatirea capacitatii institutionale a consiliului local Ocnita ; 
- Construirea si reabilitarea punctelor de pre-colectare ;  
- Achiziţia europubelelor si a eurocontainerelor ; 
- Construirea platformelor de compostare ; 
- Construirea platformelor de beton ; 
- Informarea si constientizarea populaţiei privind necesitate colectarii 
selective a deseurilor; 

2008   
 

2008 
2008   

 
 

2008 
Permanent 

 
   
 
 

Permanent 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008-2009 
 
 
 
 

 
 
 
 

2009-2010 
 
 
 

2009-2013 
 

2009-2013 
2009-2013 
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-  Amenajarea unor centre de colectare a deseurilor refolosibile  2009-2011 

2. Diminuarea efectelor 
produse de 
fenomenele 
meteorologice 
periculoase 

- Reabilitarea, decolmatarea şi calibrarea vâlcelelor naturale; 
- Regularizarea malurilor si decolmatarea albiilor paraurilor Ocnita, Sarata si 
Valea Dulce în punctele Sipot, Sinistratii si Cămine;   
- Dalarea şanţurilor din comună situate pe strazile principale pentru o mai 
bună colectare a apelor pluviale şi diminuarea riscului inundării 
gospodăriilor populatiei; 

Anual   
2009-2013 

 
2009-2013 

3. Reducerea poluării 
solului 

- Reducerea poluării solului prin înlocuirea conductelor degradate de 
transport a petrolului, aflate pe teritoriul comunei şi  reintroducerea 
terenurilor afectate în circuitul agricol. Obiectivul va fi realizat de SNP 
PETROM şi S.C. CONPET S.A. PLOIESTI. 

  2008-2013 

 

 CULTURA, CULTE 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul Acţiunea I TS TML 

1. Reabilitarea 
Căminului cultural 
Ocniţa 

- Se propune reabilitarea termică, ambientală şi estetică a clădiri   2009-2010  

2. Creșterea calităţii 
serviciilor culturale 

- Infiinţarea unui centru local mass - media (radio – televiziune locală); 
 

 2009  

3. Imbunătăţirea 
fondului de carte al 
bibliotecii comunale 

- Alocarea resurselor financiare pentru îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii 
fondului de carte al bibliotecii publice; 

Permanent   

4. Revigorarea 
producţiei 
artizanale si  a 
mestesugurilor 
artistice 

-  Refacerea unor centre de practicare a mestesugurilor artistice prin 
identificarea,  sprijinirea, şi îndrumarea micilor meseriaşi; 

 2008-2009  
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IV .STRUCTURI  INSTITUTIONALE DE MONITORIZARE SI EVALUARE 
 

Pentru a monitoriza progresele făcute în implementarea Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Ocniţa, administraţia  publică 
locală trebuie să pună la punct un sistem de supervizare a modului cum sunt îndeplinite și, mai ales a efectelor produse de aceste proiecte în viaţa 
socio – ecomonică a comunei.   

Monitorizarea și evaluarea programului și a proiectelor va fi efectuată de structurile specializate din cadrul Primăriei. 
 

STRUCTURA SISTEMULUI DE  DECIZIE, MONITORIZARE SI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR CONSILIUL LOCAL 

OCNIŢA 

VICEPRIMA,  SECRETAR 

 INSPECTOR ACHIZIŢII  

PUBLICE 

CONSILIER  PROGRAME  SI 

PROIECTE  PUBLICE 

 INSPECTOR 

FINANCIAR CONTABIL 

 REFERENT 

URBANISM 

 ASISTENT SOCIAL 
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V . PROIECTE REALIZATE  
 

 
 

 Reţea centralizată  de  alimentare  cu  apa cu  sisteme  de  aducţiune şi puţuri proprii ; 

 Reabilitare Scoala cu clasele  I – VIII Centru  ; 

 Amenajare grupuri sanitare în  Scola cu clasele  I – VIII Centru,  şi racordarea acestora la reţeaua de apă a localităţii ;  

 Amenajare unei sali de informatică în Scola cu clasele  I – VIII Centru  şi dotare acesteia cu computere performante; 

 Reabilitare, modernizare şi extindere Gradinită Centru; 

 Extindere sediu Primărie si reabilitare sediu existent; 

  Realizare în cadrul primăriei  a  reţelei de calculatoare  şi dotarea unităţii cu  computere de ultima generaţie, imprimante, softuri  şi alte 

echipamente de calcul; 

 Iluminat public pe  90%  din reţeaua  stradală a comunei; 

 Racordarea  Biserici  cu  hramul “ Trei Ierarhi” la reţeaua de gaze naturale din localitate; 

 Achiziţionare buldoexcavator multifuncţional; 

 Achiziţionare cladire farmacie  umana; 

 Amenajare parculeţ şi loc de joacă pentru copii  Grădiniţa Centru; 

 Împietruire anuală a drumurilor comunale; 

 Reabilitarea  monumentului din localitate, închinat eroilor care au căzut în cele două războaie mondiale  ; 
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VI. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE ALE CONSILIULUI LOCAL OCNIŢA 

 

 Reabilitare drumuri comunale -  proiectul prevede  asfaltarea celor mai importante străzi din localitate ( Ruşeţu, Valea Dulce, Fundul 

Ocnei, Camine Sipot, Izlaz, Camine Pădure, Cămine, Valea Sălcii, Fundul Ocnei, Sfranciogi, Ograda) care fac legătura cu D.J 720 C şi cu  

obiective socio – culturale din localitate. Lungimea totală a drumurilor ce urmează a fi reabilitate este de 13,580 Km. 

� valoare estimata   8.000.000 lei 

� sursa  de finantare:  buget local                       30.000 lei 

                                         fonduri structurale    7.970.000 lei 

� Termen de executie: 2009 - 2013 

 

 Modernizare drum local Centru - Uliţă  – se impune  modernizareai urgentă  deoarece pe acet drum  circulă  mijloacele de transport în 

comun,  se află în prelungirea  DJ 720 C   şi de asemenea face legătura cu obiective importante din  localitate şi anume : Scoala cu clasele I – IV 

Fundul Ocnei, Biserica “Trei Ierarhi”, Gradiniţa Fundul Ocnei, etc. 

� valoare estimata – 880.000  lei 

� surse  de finantare:  buget local            90.000 lei 

                                          buget judeţean  790.000 lei 

� Termen de executie: 2008 – 2009 
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 Pod peste paraul Ocniţa şi peste paraul Sarata în punctul Grajd – Copăciş  şi punctul Iorgu   

� valoare estimata   976.875  lei 

� surse  de finantare:  buget local                              63.000 lei 

                                         fonduri guvernamentale     913.875 lei 

� Termen de executie:  2008 – 2009 

 

 Canalizare – se prevede realizarea unui sistem centralizat pentru colectarea  apelor  uzate menajere pe o lungime de 9,463 Km, cu staţie 

de epurare proprie  şi  trei staţii de pompare. 

� valoare estimata   9.000.000  lei 

� surse  de finantare:  buget local                       40.000 lei 

                                          fonduri structurale    8.960.000 lei 

� Termen de executie: 2009 – 2013 

 

 Extindere reţea de apă  -  se propune realizarea unei extinderii la reţeaua de apă existentă  în lungime de 3,215  Km pe străzile : Hoagă, 

Gajd – Copăciş, Cămine Şipot, Şipot – Pădure, Valea Salcii, Ceair, Valea Salcii – Rovină, Valea Dulce.  

� valoare estimata   357. 124  lei 

� surse  de finantare:  buget local                     15.000 lei 

                                          fonduri structurale     342.124 lei 

� Termen de executie: 2008 – 2010 
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 Extindere iluminat public – se propune extinderea iluminatului public  pe străzile noillor  cartiere Izlaz şi  Copăciş (Grajd). 

� valoare estimata   357. 124  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                     15.000 lei 

                                           fonduri structurale     342.124 lei 

� Termen de executie: 2008 – 2010 

 

 Asigurare microclimat termic Scoala cu clasele  I – VIII Centru  -  realizarea proiectului se înscrie în contextul asigurării unor condiţii optime 
desfășurării actului didactic respectiv social. Este o continuare a primului proiect realizat de  reabilitare  a  scolii şi a fost promovat în vedere 
reducerii  cheltuililor cu întreţinerea  şi a ridicării gradului de  confort  termic. 

 

� valoare estimata   209.504  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                            77.000 lei 

                                           fonduri guvernamentale  132.504 lei 

� Termen de executie: 2008  

 

 Reabilitare şi modernizare Scoala cu clasele I – IV Fundul Ocnei – se propune reabilitarea clădiri din punct de vedere ambiental, structural 

si termic în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a actului didactic. 

� valoare estimata   350.000  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                            50.000 lei 

                                           fonduri guvernamentale  300.000 lei 

� Termen de executie: 2009 - 2010  
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 Reabilitare sală sport  Scoala cu clasele  I – VIII Centru  - proiectul implică modificării structurale, de compartimentare şi ambientale a  

vechii săli de sport. Necesitatea promovarii acestui proiect izvorăşte din faptul că această disciplină (sportul)  se desfăşoară într-un spaţiu 

impropriu desfăşurării unei astfel de activităţii. 

�  valoare estimata   300.000  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                            50.000 lei 

                                           fonduri guvernamentale  250.000 lei 

� Termen de executie: 2009 - 2010  

 

 Amenajare baza sportivă Scoala cu clasele  I – VIII  Centru  - proiectul implică amenajarea terenului de fotbal existent si construirea unui 

teren de handbal, recondiţiionarea aparatelor de gimnastica existente, etc. ; 

� valoare estimata   400.000  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                          200.000  lei 

                                           fonduri guvernamentale  200.000  lei 

� Termen de executie: 2009   

 

  Construire  grădinţă de copii  în zona Islaz –  realizarea proiectului  se impune  datorită faptului că în acestă zonă sau creat noi cartiere de 

locuinţe  şi nu există asfel de obiective în vecinătatea acestora. 

� valoare estimata   500.000  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                          100.000 lei 

                                           fonduri guvernamentale  400.000  lei 

� Termen de executie: 2009   
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 Construire dispensar uman  ( pe fundaţia existentă în curtea Scoalii cu clasele  I – VIII  Centru  ) – proiectul  implică construirea unui  

Dispensar uman nou P+1, cu trei cabinete medicale si un apartament pentru un medic.  

� valoare estimata   750.000  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                 150.000 lei 

                                           fonduri structurale   600.000  lei 

� Termen de executie:  2009 - 2013 

 

 

 Reabilitare şi modernizare Camin Cultural Ocnita – se propune reabilitarea clădiri din punct de vedere ambiental  si termic în vederea 

desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor specifice  caminului cultural.. 

� valoare estimata   350.000  lei 

� surse  de  finantare:  buget local                   50.000 lei 

                                           fonduri structurale   300.000 lei 

� Termen de executie: 2009 - 2010  

Prezentul portofoliul  include idei de proiecte si proiecte aflate in diferite stadii de pregatire identificate la nivel  local şi reprezinta un suport 

pentru documentele de programare . 

 

 

 

 

 


