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Raport privind activitatea administrației publice locale în săptămâna 27 
Noiembrie - 3 Decembrie 2017 

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 

Experiență de neuitat, la Centrul Luchian 

               De o zi minunată au avut parte copiii cu nevoi speciale, beneficiari ai Centrului Luchian, 

coordonat de către Serviciul Public Asistență Socială. Aceștia, împreună cu elevii clasei 

pregătitoare de la Școala Avram Iancu din Baia Mare, au participat la activitatea intitulată “Rolul 

fructelor pentru sănătatea noastră“. 

Cu această ocazie, beneficiarii noștri au avut prilejul de a învăța lucruri noi despre fructele de 

sezon și de a gusta bunătățile aduse de micuții vizitatori.  

 

Seara de veghe 

              A fost seară de veghe în Municipiul Baia Mare. Piața Cetății, din Centrul Vechi, s -a 

luminat în această seară, în memoria femeilor care și-au pierdut viața în urma violenței 

domestice. Zeci de băimăreni au ținut un moment de reculegere în cadrul evenimentului „Seara 

de veghe”, organizat de Serviciul Public Asistență Socială, cu ocazia Campaniei celor 16 zile de 

activism împotriva violenței femeii. Momentul a fost dedicat acelor femei care au plecat prea 

devreme dintre noi. 

               Evenimentul a avut ca scop informarea, sensibilizarea, creșterea conștientizării opiniei 

publice cu privire la acest fenomen la care sunt expuse femeile în familie sau în relația de cuplu. 

În ultimii 12 ani, 35 de femei din județul Maramureș au fost ucise în urma violenței, tocmai de 

aceea organizatorii manifestării au dorit să atragă atenția asupra gravității consecințelor violenței 

asupra sănătății fizice și emoționale a femeilor agresate, dar și asupra faptului că protejarea 

victimelor violenței trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul comunității locale.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985814688301712.1073742185.1706459556237228&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985951511621363.1073742186.1706459556237228&type=3
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               În următoarele zile, mesajul antiviolență va fi transmis în școli, licee, în unitățile 

economice din Baia Mare, prin reprezentanții partenerilor noștri, precum și în Parlamentul 

României, prin doamna deputat, dr. Viorica Cherecheș, prezentă la eveniment.  

Mulțumim tuturor celor care au participat la organizarea evenimentului: AFIV ARTEMIS Baia Mare, 

Asociaţia YMCA Baia Mare, Federația YMCA România, Asociația Femina XXI, Inspectoratul de 

Poliție al Județului Maramureș, Graiul Maramureșului, Televiziunea TL+ Maramureș, precum și 

băimărenilor care au aprins o lumânare și au lansat lampioane, în această seară.  

 

Împreună pentru non-violență 

               Miercuri, 29 noiembrie, la Centrul Rivulus Pueris din cadrul Serviciului Public Asistență 

Socială Baia Mare a avut loc, sub genericul ÎMPREUNĂ PENTRU NON- VIOLENȚĂ, o acțiune de 

informare și sensibilizare a copiilor cu privire la tema violenței în familie, organizată în cadrul 

Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii 2017. Au participat două 

clase de elevi (a VII-a) de la Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu” Baia Mare și Școala 

Gimnazială ”Victor Babeș” Baia Mare, însoțiți de cadre didactice.   

Organizatorii acestei acțiuni, SPAS Baia Mare și AFIV Artemis Baia Mare, și -au propus să 

abordeze tema violenței în familie într-o manieră informală (vizionarea unei expoziții tematice, 

jocuri, proiecții video, discuții interactive, etc.), cu scopul informării și sensibilizării copiilor cu 

privire la această temă, pentru a-i ajuta să recunoască violența atunci când o întâlnesc și pentru a 

ști să se protejeze. Copiii au fost încurajați să utilizeze și să transmită mai departe ceea ce au 

învățat și, spre finalul acțiunii, au confecționat mini-pancarte pe care au inscripționat mesaje 

pozitive, de promovare a non - violenței. 

 

 
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, circulaţiei -parcări şi 

gestionarea câinilor fără stăpân,  conform prevederilor Legii 155/2010 a poliţiei locale.  

 

Misiuni zilnice:  

- Asigurarea transportului de valori;  

- Monitorizarea locurilor de joacă - Parcurile Mara, Regina Maria, Piața Millennium, Cetății, 

Păcii, Zona Autogară-Gară, zona Cartier Vasile Alecsandri, Pirită, Fernez iu; 

- Asigurarea ordinii și liniștii publice în Piața Izvoare, cu 4 polițiști locali; 

- Asigurarea ordinii și liniștii publice la Serviciul Pașapoarte și Înmatriculari de pe str. Școlii, cu 

un nr. de 2 polițiști locali, în intervalul orar 09.00-10.00, zilnic; 

- Au fost depistate 7 persoană apelând la mila publică; 

- Au fost întocmite 12  fişe intervenţie la eveniment ;  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1986698054880042.1073742187.1706459556237228&type=3
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- Au fost afisate 32 procese-verbale. 

-   Poliţiştii locali din cadrul Biroului Ordine Publică au intervenit la evenimente privind 

asigurarea ordinii şi liniştii publice (tulburarea ordinii și liniștii publice, muzică la intensitate 

mare, câine lăsat singur  în apartamentcare lătra, o persoana căzută inconștientă pe 

trotuar, a fost solicitată o ambulanță, o persoană fără adăpost care inhala o substanță  

halucinogenă (aurolac), a fost identificată și predată la Azilul de Noapte); 

- Poliţiştii locali din cadrul Biroului Ordine Publică au asigurat perimetru l  în zona B-dul 

Republicii-Unirii la repetitiile pentru parada din 01.12.2017; 

- Efective din cadrul Poliţiei Locale au participat la parada militară desfăşurată cu ocazia zilei 

de 1 Decembrie; 

- În data de 30.11.2017, am asigurat ordinea publica la manifestr ile artistice din Centrul 

Millennium; 

- În data de 03.12.2017, orele 14.00-22.00 am asigurat ordinea si linistea publica la Concertul 

sustinut de Iris, Compact si Holograf in centrul Millennium;  

- Biroul Circulaţie în data de 27.11.2017 între orele 11.00-13.00 a participat la acţiunea 

comună în colaborare cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Române, cu privire la educarea 

pietonilor în ceea ce priveşte reducerea traversărilor în locuri nepermise sau pe culoar ea 

roşie a semaforului electric; 

- În data de 29.11.2017 între orele 11.00-13.00 s-a participat la acţiunea comună în colaborare 

cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Române cu privire la oprirea/stationarea interzisa pe str. 

Podul Viilor, Piata Libertatii, str. Gheorghe Sincai, str. Vasile Alecsandri; 

- În data de 30.11.2017 între orele 16.00- 19.00  polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație au 

acordat asistenţă la desfăşurarea în condiţii de siguranţă rutieră a evenimentului sportiv  

desfăşurat la Sala Sporturilor; 

- În data de 01.12.2017 între orele 06.00- 13.00  polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație au 

acordat asistenţă la desfăşurarea în condiţii de siguranţă rutieră a paradei mil itare 

desfăşurate pe Bld.Unirii; 

- În perioada  01.12.2017- 03.12.2017  polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație au acordat 

asistenţă la desfăşurarea în condiţii de siguranţă rutieră a manifestărilor cultural -artistice 

desfăşurate in Piaţa Libertății; 

- În data de 03.12.2017 între orele 18.00- 20.30  polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație au 

acordat asistenţă la desfăşurarea în condiţii de siguranţă rutieră a adunării publice 

desfăşurate in Piaţa Revoluţiei și antemergător a marșului organizat pe principa lele 

bulevarde ale municipiului; 

- Au  fost încheiate 5 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în 

cuantum total  de 1.180 lei; 

- Poliţişti locali cu atribuţii  pentru parcările publice au intocmit un numar de 120 înştiinţări, 7 

invitaţii, 369 procese-verbale de contravenţie înaintate în debit şi au  întocmit un numar de 

63 procese-verbale de contravenţie în sumă de  5.160 lei; 
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- Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii şi Protecţia Mediului au efectuat 

controale în baza Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii, Legii 185/2013, 

privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi HCL 223/2013 privind  

gospodărirea municipiului. 

          Zonele care au făcut obiectul verificărilor din partea poliţiştilor locali din cadrul Biroului 

Disciplină în Construcţii au fost: str. Culturii, Carpati,  8 Martie, Ferneziu, Victoriei, Piata Pacii, 

Piata Revolutiei, Podul Viilor, cartier Vasile Alecsandri, cartier Sasar, B-dul Bucuresti, B-dul Unirii, 

B-dul Traian.  

- În urma controalelor efectuate au fost încheiate 3 note de constatare; 

- Au  fost încheiate 4 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în 

cuantum total  de 6.000 lei, în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit  a) si b) al  Legii nr. 

50/1991. 

     Biroul Protecţia Mediului prin poliţiştii locali au verificat curăţenia la :  

- Platformele gospodăreşti  

- A fost controlat şi monitorizat operatorul de salubrizare împreuna cu inspectorii SSI ; 

- A fost întocmită 1 somaţie; 

- Au fost întocmite 11 proces-verbal de contravenţie în sumă de 12.000 lei; 

- În perioada 20.11-26.11.2017 s-au ridicat de pe domeniul public şi predat la Adăpost un 

număr de  2 câini - str. Podul Viilor, Piaţa Millennium. 

 

 

 

Direcția Relații Publice 

 

 

 

   

 


