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Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 4 – 10 
Iunie 2018 

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

Primarului și al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Loca l 

 

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 

 

Recognize & Change 

               Circa 40  de tineri din asociații,  voluntari din Baia Mare, Bulgaria și Grecia  au luat parte  

în zilele de 4 și 5 iunie 2018, la Workshop-urile organizate în Municipiul Baia Mare, pe proiectul 

Recognize & Change. Cu această ocazie a  avut loc prezentarea proiectului, fiind organ izată 

totodată o sesiune interactivă pe tematica identității și relațiilor personale. De asemenea,  au fost 

împărtășite experiențe între tinerii voluntari, fiind un schimb internațional  cu voluntari din țară și 

străinătate. Participarea tinerilor  a fost  promovată prin susținerea Workshop-urilor. 

 

Săptămână plină pentru seniorii băimareni 

               Şi în aceste zile, la Centrul Caspev au avut loc diverse activități, care i-au avut in prim 

plan pe seniorii băimăreni. Sub egida “mă implic, rămân tânăr” aceștia au participat la diverse 

activități. Activități literare: o carte pentru tine - seniorii au talent, jocuri interactive: sudoku, rebus, 

scrabble. De asemenea, în programul săptămnal  a fost inclusă ș i ora melomanilor, în care 

seniorii au avut parte de  audiții muzicale.  Grupul de creaț ie Caspev, reprezentat de 15 membre, 

au confecționat diverse  obiecte tradiț ionale, iar penru un tonus bun,  persoanele  vârstnice  au 

luat parte la activitatea cu caracter sportiv și recreațional. 

 

Campanie Informare – Educare – Comunicare OMS 

                 Se continuă Campania din Săptămâna Europeană a VACCINĂRII ca parte integrantă  a 

campaniei OMS cu scopul de a evidenția necesitatea unor acț iuni colective pentru a asigura 

protecția populației în fața bolilor prevenibile prin Programul Național de Vaccinări. Campania este 
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coordonată de MS, DSP Maramureș. Au fost distribuite și afișate posterele campaniei. Vaccinarea 

este importantă atât ca drept personal, cât ș i responsabilitate colectivă în comunitate. Campania 

de promovare a importanței vaccinării va continua pe tot parcursul anului, atât prin acţiunile în 

teren prin asistenţa medicală comunitară, cât și în unitățile de învatamânt prin cabinetele 

medicale şcolare. 

 

 
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:  

- 23 fişe de intervenţie; 

-  275 note de constatare; 

-  4 somaţii; 

-  47 note telefonice; 

-  5 sesizări / reclamaţii înregistrate; 

-  6 răspunsuri la sesizările şi reclamaţiile primite; 

- 10 adrese înregistrate / primite; 

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

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

-  187 invitaţii întocmite pt. circulaţie / parcări. 

Au fost depistate:  

- 2 maşini posibil abandonate; 

- 2 persoane predate la Poliţia Municipiului. 

A fost asigurată ordinea şi liniştea publică la 2 manifestări culturale; 

Au fost efectuate 52 controale la persoane fizice / juridice; 

Au fost ridicaţi de pe domeniul public şi predaţi la adăpost 11 câini fără stăpân . 

Total procese-verbale de contravenţie întocmite 337, în sumă totală de 67460 lei, din care 

avertismente 87; 

Înştiinţări pentru plata taxei de penalizare (parcare = 20 lei)  677, în sumă totală de 33850 lei. 
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