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  1 ex. / C.L. / 04.06.2018  

Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 28 mai -
03 iunie 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 

 

Activități în cadrul Centrului de Reabilitare Socială Baia Mare 

                   Veselie mare de Ziua Copilului în cadrul Centrului de Reabilitare Socială Baia Mare. 

Copiii beneficiari din Centru  au sărbătorit Ziua Internațională a Copilului,  cu muzică, dans, tort și 

picturi pe față. A fost o zi specială în care toți cei prezenți au simțit bucuria copilăriei. De 

asemenea, cu ocazia aniversării a 50 de ani de existență  a Şcolii Gimnaziale “ Dr. Victor Babeș” 

din Baia Mare, asistenții sociali din cadrul Centrului de Reabilitare Socială au  participat la Masa 

Rotundă cu tema “Valorificarea resurselor comunitare in educația copiilor” . 

 

Concurs sah pentru copii si seniori – Cupa „Rivulus Pueris”, turneu OPEN 

                  Concurs inedit între generații  cu ocazia Zilei Internaționale a copilului. Sâmbătă,  2 

iunie 2018, Clubul de șah ACS ,,Tinerii Lei’’ în colaborare cu  Centrul Social Multifuncțional 

,,Rivulus Pueris’’, Centrul de Zi pentru Copii au organizat un concurs de șah pentru copii și 

seniori. 

 

31 Mai - Ziua Mondiala fara Tutun 

              Ziua Mondială fără Tutun se serbează în toată lumea, în fiecare an pe 31 mai. 

Organizația Mondială a Sănătății a declarat această zi, "Ziua Mondială fără Tutun" în anul 1987 

într-o inițiativă de a atrage atenția asupra pericolul utilizării tutunului pentru societate, nu numai 

pentru fumători. Din 1990, sloganul acestei zile diferă în fiecare an . în acest an, sloganul a fost:  

“Tutunul ucide în mare măsură prin bolile cardiovasculare!” 
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Asistenții medicali din cadrul Serviciului de Sănătate  Baia Mare au realizat  și cu această ocazie 

o campanie de promovare a unui stil de viață sănătos. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unor 

cabinete medicale și școli din municipiul nostru. 

 
 

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, circula ţiei-

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

Au fost întocmite:   

- 22  fişe de intervenţie; 

- 125  note de constatare; 

- 16 somaţii; 

- 14 note telefonice; 

-  6 sesizări/reclamaţii înregistrate; 

-  3 răspunsuri la sesizările şi reclamaţiile primite; 

- o adresă înregistrată / primită; 

-  6 adrese expediate (interne, comunicări etc.); 

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

- 173  invitaţii întocmite pt. circulaţie/parcări. 

Au fost depistate:  

-  o maşină posibil abandonată; 

- 3 persoane predate la Poliţia municipiului; 

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

A fost asigurată ordinea şi liniştea publică la: 

-  o manifestare sportivă; 

- o manifestare culturală. 

Au fost efectuate 28  de controale la persoane fizice / juridice; 

Total procese-verbale de contravenţie întocmite 228, în sumă totală de 39065 lei, din care 

avertismente 59;  

Înştiinţări pentru plata taxei de penalizare (parcare = 20 lei)  536, în sumă totală de 26800 lei; 

Procese-verbale de contravenţie comunicate prin afişare – 3.      
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