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  1 ex. / C.L. / 14.05.2018  

Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 7 - 13 
Mai 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 Centrul de Reabilitare Socială Baia Mare: 

1. Copiii preșcolari din centru au avut ca temă săptămânală povestea ,,Fluturelui  Curcubeu”, au 

urmărit imagini proiectate din poveste, după care au pictat fluturele și au  interacționat între ei pe 

tema insectelor. 

2.  Copiii școlari din cadrul Centrului de Reabilitare Socială, au primit  informații cu privire la 

semnificația zilei ,,Ziua Păsărilor și Arborilor”  după care au  plantat  arbori și confecționat din 

carton  adăposturi pentru păsări. 
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  1 ex. / C.L. / 14.05.2018  

George Coșbuc evocat la Centrul Caspev: 

               Peste 100 de vârstnici au luat pare la manifestarea intitulată „Coșbuc 100”, menită să 

marcheze, în anul Centenarului Marii Uniri, împlinirea a 100 de ani  de la moartea „poetului 

țărănimii”, George Coșbuc. Spectacolul de muzică și poezie a fost susținut de căre formția corală 

„Crizanteme”. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Caspev Baia Mare, miercuri 9 mai 2018, în 

prezența unui public numeros.  

 
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:   

- 17 fişe de intervenţie; 

-  232 note de constatare; 

- 34 somaţii; 

- 43 note telefonice; 

-  14 sesizări / reclamaţii înregistrate; 

- 18  răspunsuri la sesizările şi reclamaţiile primite; 

-  5 adrese înregistrate / primite; 

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

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

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

- 81 invitaţii întocmite pt. circulaţie / parcări. 

Au fost depistate:  

-  2 persoane predate la Poliţia municipiului; 

-  2 persoane predate la ambulanţă;  

- o persoană fără adăpost, identificată şi predată la SPAS.  

A fost asigurată ordinea şi liniştea publică la: 

- o manifestăre sportivă; 

-  2 manifestari culturale. 

- Au fost efectuate 51 controale la persoane fizice / juridice; 

-  Au fost ridicaţi / ridicate de pe domeniul public şi predaţi la adăpost 8 câini fără stăpân . 

Total procese - verbale de contravenţie întocmite 241, în sumă totală de 47770 lei, din care 

avertismente 67; 

Inştiinţări pentru plata taxei de penalizare (parcare = 20 lei)  - 993, în sumă totală de 19860 lei; 

Procese-verbale de contravenţie comunicate prin afişare  -10; 

Poliţiştii locali au colaborat în perioada menţionată cu personalul SC URBIS SA în 4 cazuri. 
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