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  1 ex. / C.L. / 29.01.2018  

Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 22 - 28 
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 

 

O altfel de iarnă pentru cei fără adăpost 

             Azilul de Noapte, coordonat de Municipiul Baia Mare prin Serviciul Public Asistență 

Socială, împreună cu echipaje ale Poliției Locale, desfășoară în această perioadă acțiuni prin care 

sprijină persoanele fără adăpost, pentru care temperaturile scăzute reprezintă un real pericol. 

Astfel, în fiecare zi, echipele se deplasează în teren pentru a identifica persoanele fără adăpost și 

pentru a le oferi informații despre riscurile la care se expun. De asemenea, persoanele care se 

expun la frig pe perioade prelungite, sunt direcționate către Spitalul Județean de Urgență Dr. 

Constantin Opriș și către Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare pentru evaluarea stării de 

sănătate, iar mai apoi sunt preluate de Azilul de Noapte, unde beneficiază de servicii de îngrijire, 

igienizare, schimbarea îmbrăcămintei, două mese calde pe zi, informare și consiliere în vederea 

accesării tuturor formelor de protecție socială. Pe perioada campaniei există și persoane care 

refuză serviciile oferite de Azilul de Noapte. În astfel de cazuri, persoanele fără adăpost primesc 

ceai cald și sandviciuri. 

             Îi rugăm pe toți cei care cunosc persoane aflate în acesată situație să informeze Serviciul 

Public Asistență Socială la numărul de telefon 0262-211949 sau să le direcționeze către Azilul de 

Noapte, din Baia Mare, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 70B. 

 

Seminar: Cercul Siguranței pentru Părinți 

             Miercuri, 31 ianuarie 2018, începând cu orele 17:00, la Centru l Social Multifuncțional 

Rivulus Pueris din Baia Mare, va avea loc seminarul gratuit Cercul Siguranței pentru Părinți, 

susținut de către Meda Morariu, cu tema „Iubirea necondiționată – mit sau realitate”. 

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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            Cercul Siguranței pentru Părinți (Circle of Security Parenting) este un program 

internațional dezvoltat de psihologi clinicieni care scoate beneficiile atașamentului securizant din 

revistele academice inaccesibile părinților și le aduce, într-o manieră simplă și elegantă, mai 

aproape de cei care le pot folosi – părinți și alte persoane implicate în îngrijirea copiilor. 

Atașamentul securizant este considerat de oamenii de știință ”imunizarea psihologică” a copiilor 

în dezvoltarea lor către viitorii adulți. Seminarul oferă, punctual, explicații și posibile soluții la 

dificultățile cotidiene cu care se confruntă părinții, constituind un punct de plecare în dezvoltarea 

unor abilități care să le permită să vadă și să înțeleagă ceea ce se ascunde în spatele 

comportamentului copiilor. Este esențial să îl faci pe copil să se simtă în siguranță, să știe că 

întotdeauna vei fi alături de el, că va găsi în tine sprijin și iubire necondiționată ori de câte ori va 

avea nevoie. 

Crizele de furie, plânsul fără noimă, ţipetele copiilor, sunt situații în care știi că, cel mic vrea să îți 

spună ceva însă nu înțelegi întotdeauna ce se întâmplă. De ce nu vin pe lume cu un manual de 

instrucţiuni?! 

Există explicații simple pentru astfel de reacții, precum și soluții la îndemâna fiecărui parinte, 

aproape ca un manual de instrucţiuni când înveţi să-l descifrezi. 

Interacţiunile zilnice cu copilul îl ajută pe acesta să evolueze așa cum îți dorești? Modul în care 

tinzi să abordezi situațiile tensionate te apropie sau te indepărtează de ceea ce îți dorești cu 

adevărat pentru copilul tău? 

               Seminarul este recomandat părinților, bunicilor, educatorilor sau altor persoane care 

contribuie la îngrijirea şi educarea copiilor, cu precădere în intervalul de vârstă 0 -6 ani. 

Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Mai multe informații despre seminar sunt 

disponibile pe pagina evenimentul https://www.facebook.com/events/184391242305890/. 

 
 
 

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: 

- 5 sesizări / reclamaţii. 

Au fost întocmite:   

- 22 fişe de intervenţie; 

- 9 note de constatare; 

- 5 somaţii; 

- 124 invitaţii întocmite pt. parcări; 

- 36 adrese expediate (interne, comunicari etc.); 

- 10 adrese de înaintare a proceselor-verbale către contravenienţi sau debit. 

 

https://www.facebook.com/events/184391242305890/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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  Au fost depistate:  

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

- 7 persoane apelând la mila publică.   

-  Au fost efectuate 47 controale la persoane fizice / juridice; 

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

- Procese - verbale de contravenţie întocmite - 246, în sumă totală de 49.760 lei; 

-  Procese - verbale de contravenţie comunicate prin afişare - 18. 
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