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Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 12 - 18 
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 

 

Concurs de integrame și sudoku la CASPEV 

                   Marți, 13 februarie, la Centrul de Zi CASPEV, coordonat de către Serviciul Public 

Asistență Socială, s-a desfășurat un concurs de integrame și sudoku. La activitate au participat 

seniorii băimăreni, care și-au arătat încă o data perspicacitatea și cunoștințele în dezlegarea 

integramelor. La finalul concursului, vârstnicii au fost răsplătiți cu premii, respectiv cupe și 

diplome.  

 

Campanie de prevenire a scoliozei 

               Joi, 5 februarie, elevii de la Școala Gimnazială A. Ivasiuc Baia Mare au participat la 

campania de prevenire a scoliozei, desfășurată de către specialiștii Serviciului Public Asistență 

Socială. În cadrul activității, 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.  

 

Balul sărbătoriților 

               Seniorii din cadrul centrului CASPEV, coordonat de către Serviciul Public Asistență 

Socială, au avut parte de o zi specială, organizată pentru cei care și-au sărbătorit ziua de naștere 

în primele două luni ale anului 2018. Astfel, într-o atmosferă deosebită, senorii născuți în lunile 

ianuarie și februarie au fost felicitați cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste și au sărbătorit 

alături de prieteni și de cei dragi.  
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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 Legii 155/2010 a 

poliţiei locale. 

 Au fost întocmite:   

- 12 fişe de intervenţie; 

- 92 note de constatare; 

- 32 somaţii; 

- 51 note telefonice; 

- 18 sesizări / reclamaţii înregistrate; 

- 22 răspunsuri la sesizările şi reclamaţiile primite; 

- 6 adrese înregistrate / primite; 

- 55 adrese expediate (interne, comunicări etc.) 

-  8 adrese de înaintare a proceselor - verbale către contravenienţi; 

- 96 adrese de înaintare a proceselor - verbale în debit; 

- 152 invitaţii întocmite pentru parcări. 

Au fost depistate:  

- o maşină posibil abandonată; 

- 4 persoane apelând la mila publică;   

-  6 persoane fără adăpost, identificate şi predate la SPAS . 

- Au fost efectuate 58 controale la persoane fizice / juridice; 

-Au fost ridicaţi de pe domeniul public şi predaţi la adăpost 13 câini fără stăpân ; 

-Total procese - verbale de contravenţie întocmite - 151, în sumă totală de 28.660 lei, dintre care  

31 avertismente; 

-Inştiinţări pentru plata taxei de penalizare (parcare = 20 lei)  - 552 , în sumă totală de 11.040 lei; 

-Procese - verbale de contravenţie comunicate prin afişare – 6;      

Poliţiştii locali au colaborat într-un caz, în perioada menţionată, cu personalul SPAU. 
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