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  1 ex. / C.L. / 13.02.2018  

Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 5– 11 
februarie 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 Internațională a Nonviolenței în școală 

 

Copiii școlari din cadrul Centrului de Reabilitare Socială au participat marți, 30 ianuarie la 

o activitate menită să promoveze nonviolența. Astfel, elevii au învățat lucruri noi despre 

efectele comportamentului violent și modalitățile prin care pot preveni violența la care 

sunt expuși copiii care frecventează școala.  

Violența în școli se manifestă în diferite forme, iar școala devine spațiul în care conflictele 

dintre elevi sau dintre elevi și adulți evoluează. Tocmai de aceea, specialiștii Serviciului 

Public Asistență Socială au considerat că este necesar ca beneficiarii noștri să fie 

informați cu privire la acest fenomen.  

 

Campanie de prevenire a scoliozei 

 

Serviciul Public Asistență Socială a desfășurat joi, 1 februarie, campania de prevenire a 

scoliozei, în rândul elevilor de gimnaziu din Municipiul Baia Mare. În cadrul acțiunii, 

Alexandru Giurge, specialist kinetoterapeut al Centrului Social „Phoenix”, a făcut o 

prezentare a ceea ce implică scolioza precum și metodele de prevenire ale acestei 

afecțiuni: deprinderea poziției corecte în bancă, poziția corectă în momentul utilizării PC -

ului, respectiv purtarea corectă a ghiozdanului. 

Evenimentul a avut loc la Școala Gimnazială A. Ivasiuc și va continua în săptămânile 

care urmează și în alte unități de învățământ din Baia Mare.  

Specialiștii susțin faptul că scolioza poate apărea în primii ani de școală și este rezultatul 

unei poziții incorecte în bancă. Deformările coloanei vertebrale, care se concretizează cu 

timpul în scolioze, se produc în timpul copilăriei, între 9 şi 11 ani, de aceea este foarte 

important ca măsurile preventive să fie luate la momentul potrivit.  

 

 

 

https://www.facebook.com/spasbm/photos/ms.c.eJxFysENwDAIA8CNKhswwfsvVqmJmu~;paI1Q9mo7ax4e0AeKH4rI6FkXKrsROCBwjwvYwBck0RSU.bps.a.1958504924366022.1073742173.1706459556237228/1958504997699348/?type=3
https://www.facebook.com/spasbm/photos/ms.c.eJxFysENwDAIA8CNKhswwfsvVqmJmu~;paI1Q9mo7ax4e0AeKH4rI6FkXKrsROCBwjwvYwBck0RSU.bps.a.1958504924366022.1073742173.1706459556237228/1958504997699348/?type=3
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Vizită la Grădina Botanică 

 

Copiii școlari, beneficiari ai Centrului de Reabilitare Socială, coordonat de către Serviciul 

Public Asistență Socială, au vizitat miercuri, 7 februarie Grădina Botanică “Vasile Fati” din 

Jibou. Însoțiți de specialiștii din cadrul instituției noastre, elevii s -au bucurat de o zi 

specială și în același timp au învățat lucruri noi despre natură. Grădina Botanică din 

orașul Jibou reprezintă un punct de atracție pentru foarte mulți vizitatori din țară și de 

peste hotare. Aceasta a luat ființă în anul 1968 din inițiativa priceputului profesor Vasile 

Fati. Colecțiile Grădinii Botanice cuprind peste 5.000 de specii de plante provenite din 

variate zone geografice ale lumii. 
 

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, 

circulaţiei-parcări şi gestionarea câinilor fără stăpân,  conform prevederilor Legii 

155/2010 a poliţiei 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 

Legii 155/2010 a poliţiei locale. 

 

Au fost întocmite   

.11 fişe de intervenţie 

.75 note de constatare 

.80 somaţii 

.35 note telefonice 

.11 sesizări/reclamaţii înregistrate 

.22 răspunsuri la sesizările şi reclamaţiile primite 

.8 adrese înregistrate/primite 

.48 adrese expediate(interne, comunicări, etc) 

.139 invitaţii întocmite pt. parcări 

Au fost depistate  

.2 maşini posibil abandonate 

.5 persoane predate la Politia municipiului//ambulanta 

.4 persoane apelând la mila publică.   

.4 persoane fără adăpost, identificate şi predate la SPAS 

Au fost efectuate   

.66 controale la persoane fizice//juridice 

Au fost ridicaţi/ridicate de pe domeniul public şi predaţi la adăpost  

.9 câini fără stăpân 

Total procese-verbale de contravenţie întocmite 233, în sumă totală de 39.165 lei,  

                                  din care avertismente - 31 

Inştiinţări pentru plata taxei de penalizare (parcare = 20 lei)  256 , în sumă totală de 5120 

lei, 

Procese-verbale de contravenţie comunicate prin afişare  28      

 

Poliţişti locali au colaborat în perioada menţionată cu personalul  SPAU în 2 cazuri. 
 


