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  1 ex. / C.L. / 22.01.2018  

Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 15 - 21 
Ianuarie 2018 

Prezentul raport cuprinde date si informații despre activitatea aparatului de specialitate al 

Primarului si al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local 

 

Datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor o imagine generală asupra activității desfășurate 

în perioada specificată mai sus,  asupra modului de soluționare a problemelor comunității și 

asupra eficienței administrației publice locale. 

 

SOCIAL - Acțiuni ale Serviciului Public Asistență Socială 

 

Ziua Culturii Naționale, marcată la CASPEV 

                 Ziua Culturii Naționale a fost marcată așa cum se cuvine la centrul CASPEV, 

coordonat de Municipiul Baia Mare prin Serviciul Public Asistență Socială. În prezența unui public 

numeros, membrii formațiunii corale Crizanteme au susținut un memorabil spectacol de muzică și 

poezii, pentru a marca acestă zi specială, dedicată poetului național Mihai Eminescu. Spectatorii 

prezenți au recitat și ei fragmente din poeziile celui supranumit ”Luceafărul poeziei românesti”.  

Data de 15 ianuarie a fost decretată oficial Ziua Culturii Naționale, în anul 2010. Tot astăzi se 

împlinesc 168 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu.  

 

 Culoare, lumini și umbre 

             O nouă tehnică de pictură, atractivă și interesantă, le-a fost prezentată copiilor de la 

Creșa 10, în cadrul unui atelier de creație, desfășurat la începutul acestei săptămâni. Sub atenta 

îndrumare a specialiștilor din cadrul Serviciului Public Asistență Socială, micuții au experimentat 

pictura pe folie de aluminiu, o tehnică inedită care le-a oferit copilașilor ocazia de a-și dezvolta 

imaginația și îndemânarea. Folosind bețișoare speciale, copiii au pictat spirale, linii, onduleuri, 

compoziții de culori, rezultatul final fiind unul cu adevărat spectaculos. Tot în cadrul acestui atelier 

de creație, cei mici au învățat noțiuni esențiale despre lumini și umbre. La finalul activității, 

lucrările micilor artiști au fost expuse, pentru a putea fi admirate de părinți și bunici. 
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Pregătiri pentru 24 Ianuarie 

             Grupul de creație din cadrul Centrului CASPEV, coordonat de Municipiul Baia Mare prin 

Serviciul Public Asistență Socială, a început pregătirile pentru evenimentul, care se va de sfășura 

marți, 23 ianuarie, menit să marcheze Unirea Principatelor Române. Așadar, seniorii au organizat 

mai multe ateliere de creație, în cadrul cărora realizeză obiecte tradiționale, specifice județului 

nostru, care vor fi oferite publicului prezent la manifestare. De asemnea, seniorii băimăreni au 

pregătit și un spectacol care cuprinde cântece și poezii dedicate zilei de 24 Ianuarie.  

 

 

Surpriză pentru copii și părinți 

              Zăpada care s-a așternut peste noapte, în Municipiul Baia Mare, este prilej de bucurie 

atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Deși temperaturile sunt prea scăzute pentru a organiza 

activități în aer liber, specialiștii de la Creșa nr. 2, coordonată de Serviciul Public Asistență 

Socială, au pregătit un moment special pentru copii și părinți. Echipați cu mănuși și haine 

călduroase, aceștia au construit, în curtea creșei, un minunat om de zăpadă. Așadar, la finalul 

programului, copiii și părinții vor avea ocazia de a se juca împreună în prezența iubitului om de 

zăpadă. 

 

 

 
Acțiuni ale Poliției Locale 

 

 

        Poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Baia Mare au desfăşurat activităţi specifice 

în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, a construcţiilor, mediului, comercial, circulaţiei-

parcări şi gestionarea câinilor fără stăpân,  conform prevederilor Legi i 155/2010 a Poliţiei Locale. 

Au fost primite / înregistrate: 

- 12 sesizări / reclamaţii; 

- 11 adrese. 

Au fost întocmite:  

- 7 fişe de intervenţie; 

- 23 note de constatare; 

- 31 somaţii; 

- 37 învitaţii pentru parcare neregulamentară; 

- 8 raspunsuri la sesizările şi reclamaţiile primite; 

- 21 adrese expediate (interne, comunicari etc.). 

Au fost depistate: 

- 9 persoane fără adăpost, identificate şi predate la SPAS; 

- o persoană apelând la mila publică.  
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- Au fost efectuate 48 controale la persoane fizice / juridice; 

- Au fost ridicaţi de pe domeniul public şi predaţi la adăpost 9 câini fără stăpân; 

- A fost predată la  ambulanţă o persoană; 

- Au fost întocmite 133 procese - verbale de contravenţie, în sumă totală de 17.900 lei ; 

- Procese - verbale de contravenţie comunicate prin afişare – 1. 

          Vineri, 19.01.2018, s-a efectuat verificarea modului în care agentii economici, instituţiile, 

proprietarii imobilelor asigură îndepartarea zăpezii din faţa spaţiilor comerciale  / instituţiilor, 

imobilelor. Aceştia au fost notificați cu privire la  obligația de a îndepărta zăpada şi gheața,  

imediat după depunere, de pe trotuare, din faţa imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară 

activitatea. 

 

 

 

 

Direcția Relații Publice 

 

 

 

   

 


