DIRECŢIA DRUMURI PUBLICE

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

Direcţia Drumuri Publice are în componență următoarele servicii și compartimente :
> Serviciul Drumuri, Reţele și Iluminat
> Secţia Siguranţa Circulaţiei, Deservire Auto si intervenţii Operative
> Atelier Mecanic pentru Intervenţii Rapide
Conform organigramei Primăriei Municipiului Bacău, Direcţia Drumuri Publice este
în subordinea Primarului Municipiului și asigură îndeplinirea sarcinilor privind:
• coordonarea și realizarea strategiei Primăriei în domeniul administrării reţelei de
drumuri și poduri municipale;
• coordonarea lucrărilor de investiţii, intreţinere și reparaţii curente și capitale a
drumurilor publice ;
• servicii pentru întreţinerea curentă a drumurilor publice (intreţinerea pe timp de
vară, întreţinerea pe timp de iarnă, întreţinerea elementelor privind siguranţa
rutieră și de estetică);
• întocmirea și actualizarea inventarului domeniului public privind străzile,
podurile, podeţele, pasajele, parcările din municipiul Bacău;
• eliberarea de avize de principiu și autorizaţii de execuţie pentru lucrările de
branşamente și racorduri la reţelele tehnico-edilitare în cazuri de avarie,
calamităţi sau alte evenimente, cu urmărirea respectării termenelor de execuţie a
acestora și a condiţiilor impuse;
• întreţinerea și remedierea defecţiunilor din iluminatul
public;
• inventarierea infrastructurii de iluminat public;
• eliberarea acordurilor de principiu și a autorizaţiei de amplasament pentru
montarea reţelelor de cabluri de telecomunicaţii;
• monitorizarea activităţii privind siguranţa circulaţiei prin marcaje și indicatoare
rutiere precum și prin intersecţii semaforizate.
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Activități ale serviciului Drumuri în anul 2018
• întocmirea programului anual și de perspectivă necesar realizării lucrărilor de
investiţii din competența serviciului;
• întocmirea programului de proiectare, studii și prognoze pentru dezvoltarea și
modernizarea reţelei de drumuri și iluminat public în municipiul Bacău
• întocmirea proiectelor de Hotărâre pentru aprobarea în Consiliul Local
• pregătire documentații pentru obținere Certificate de Urbanism, avize, Autorizații
de Construire;

A. Activitati desfasurate in cadrul procedurilor de achizitie:
- intocmire Referate de necesitate pentru procedurile de achizitie
- intocmire teme de proiectare si Caiete de sarcini pentru procedurile de
achizitie
- intocmire Contracte (*)
- intocmire si transmitere Invitatie de participare (*)
- raspunsuri la cereri de clarificari
- intocmire Procese-verbale deschidere oferta (*)
- propunere si Angajament de plata (*)
- solicitare de clarificari
- verificare si analiza oferte tehnice si financiare
-

transmitere si urmarire pe circuitul de verificare si semnaturi a

Contractelor (Control
Financiar Preventiv, Juridic, Directia economica, Conducerea Primariei,
contractant) (*)
- emitere Ordine de incepere a lucrarilor
(*) pentru procedurile exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice conform prevederilor art. 31 din lege

B. Activitati privind derularea Contractelor de lucrari:
B.1. Lucrari de reparatii:
- masuratori pe teren
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- verificare Situatii de plata, solicitare eventuale corectii, reverificare
- verificare facturi, intocmire ordonantari pentru plata
- transmitere si urmarire pe circuitul de verificare si semnaturi, a Situatiilor
de plata si a facturilor
- emitere Ordine de sistare si Ordine de reluare lucrari
B.2. Lucrari de investitii - modernizare strazi:
- colaborari pentru intocmirea Studiilor de fezabilitate, proiectelor
- verificari in teren
- verificare situatii de lucrari
- verificare facturi, intocmire ordonantari si transmitere la plata
- emitere Ordine de sistare si reluare
C. Activitati privind rezolvarea sesizarilor:
- preluare si inregistrare sesizari scrise si telefonice
- verificare pe teren a situatiilor reclamate
- stabilirea solutiilor de remediere
- transmiterea catre contractanti a comenzilor pentru rezolvarea problemelor
- intocmire raspuns catre petent
D. Activitati legate de participarea in comisii:
D.1. Comisii de inventariere: executarea inventarelor anuale ale patrimoniului
(strazi, alei,
parcari, poduri si podete)
D.2. Comisia de predare in administrare a patrimoniului
D.3. Comisii de receptie la terminarea lucrarilor (investitii, reparatii)
D.4. Comisii de receptie finala (investitii, reparatii)
D.5. Comisii examinare: pregatire subiecte, examinare lucrari, examen oral
candidati
E. Colaborarea cu alte compartimente ale Primariei Bacau
- Note Interne de solicitare informatii necesare pentru rezolvarea sesizarilor
cetatenilor
(Cadastru, Juridic, etc.)
- raspunsuri la Note interne ale altor compartimente
F. Corespondenta cu institutii externe: Consiliul Judetean, Prefectura Bacau,
CRAB, Biroul Rutier al Politiei, Politia Bacau, Procuratura, Consiliul Concurentei,
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Parchetul Militar, CFR, Agentia de Protectia Mediului, Delgaz Grid, Agentia judeteana
de Plati si Inspectie Sociala, firme de proiectare, furnizori materiale de constructii,
cabinete avocatura, Universitatea Vasile Alecsandri Bacau, I.S.U., Asociatii de
Proprietari, O.C.P.I., A.R.R.
G. Participare la redactarea Procedurilor operationale
H. Raspunsuri la solicitari de informatii pe baza Legii 544 (documentare,
redactarea si
transmiterea informatiilor)
I. Documentare privind legislatia, literatura de specialitate, normative,
furnizori, produse
J. Verificare si confirmare lucrari de vidanjare
K. Activitati legate de retelele de utilitati:
- verificarea autorizatiilor de spargere (pentru lucrari de gaz, electrice,
alimentari cu apa, canalizare)
- urmarirea lucrarilor de readucere a terenului la starea initiala

SINTEZA REALIZĂRI – Serviciul Drumuri - pe anul 2018
CONTRACTE ÎNCHEIATE în anul 2018
OBIECTIVE DE INVESTIȚII
Nr.
crt.
1

DENUMIRE LUCRARE

VALOARE

OBSERVAȚII

Consultanţă, proiectare,
execuţie lucrări şi
17,834,853.94
asistenţă tehnică prin
dirigenţie de şantier

Rezerva de apă a Municipiului
Bacău

Locuinţe sociale strada Izvoare –
2 reţele de apă, canalizare şi refacere
drum acces, municipiul Bacău

48.553,19

Studiu topographic și
Proiectare, faza SF

Proiectare, execuţie
lucrări şi asistenţă
2,380,978.31
tehnică prin dirigenţie de
şantier
Proiectare, execuţie
10,795,345.37 lucrări, exproprieri şi
asistenţă tehnică prin

Reamenajare intersecţie în sistem
3 giratoriu pentru străzile Calea
Romanului - b-dul Unirii
4 Reabilitare strada Aeroportului
4

dirigenţie de şantier
5 Construire strada Salciei

11.900,00 Actualizare proiect
Execuţie lucrări şi
939.027,57 asistenţă tehnică prin
dirigenţie de şantier
Execuţie lucrări şi
839.106,22
asistenţă tehnică prin
dirigenţie de şantier
Proiectare, execuţie
lucrări şi asistenţă
4.722.442,41
tehnică prin dirigenţie de
şantier

6 Construire strada Corbului
Construire strada Poet Vasile
Cârlova

7

8

Construire parcare şi amenajare
pietonal Parcul Catedralei
Construire strada Trecătoarea Islaz
Construire strada Arinilor
Construire strada Frunzei
Construire strada Gheorghe Asachi
Construire strada Gheorghe Șincai
Construire strada Pictor Nicolae
9 Grigorescu
Construire strada Salcâmilor
Construire strada Scânteii
Construire strada Timpului
Construire strada Viilor
Construire strada Xenopol
Construire strada Tineretului

231.490,70

Proiectare – faza SF /
DALI

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE și REPARAȚII

Nr.c
rt.
1

2
3
4
5

Denumire
Lucrări de îmbrăcare străzi - covoare asfaltice cu preluare
denivelări pentru reţeaua de străzi, alei, parcări, platforme din
municipiul Bacău - etapa I 2018
Lucrări de îmbrăcare străzi - covoare asfaltice cu preluare
denivelări pentru reţeaua de străzi, alei, parcări, platforme din
municipiul Bacău - etapa II 2018
Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor - Lot I - Lucrări
de întreţinere prin balastare a străzilor nemodernizate
Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor - Lot II - Lucrări
de aducere la cotă capace cămin, guri de scurgere şi
răsuflători de gaze
Lucrări de reparaţii scări şi suprafeţe betonate în munucipiul
Bacău
5

Valoare totala
contractată/
(lei cu TVA)
2.975.000,00

1.999.999,68
867.063,13
2.394.532,23
397.556,50

6 Întreţinere alei parcuri
7 Reparaţii locale pietonal din granit centru
Reparații străzi, alei, parcări cu mixtură la rece și cu mixtură
8
la cald - 2018 etapa I
Reparații străzi, alei, parcări cu mixtură la rece și cu mixtură
9
la cald - 2018 etapa II
Lucrări de reparații și întreținere rețea apă și canalizare
10
menajeră
Lucrări de racordare la canalizare a spațiilor de depozitare a
11
gunoiului
12 Lucrări de reparații pe strada Calea Bârladului

499.918,77
199.997,35
1.000.000,00
449.554,63
519.133,89
65.560,76
3.126.395,87

EXECUȚIE LUCRĂRI
Obiective de investiţii finalizate
1. Construire strada Muşcatelor
2. Construire strada Brânduşei (tronson 1)
3. Supratraversare pârâu Trebeş cu conductă de apă şi canalizare
4. Modernizare strada Florilor nr. 32 – 38
Obiective de investiții în curs de execuție
1. Construire strada Poet Vasile Cârlova
2. Construire strada Corbului
3. Reamenajare intersecţie în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - bdul Unirii
4. Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei
Obiective de investiții în procedură de achiziție lucrări de execuție
1. Construire strada Siretului et.II
2. Construire strada Prelungirea.Bradului
3. Construire acces strada Cireşoaia nr.6-20
Sesizări-reclamaţii
- nr. sesizări primite
- nr. sesizări rezolvate

- 1645
- 1645
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SINTEZA REALIZĂRI –- Rețele tehnico-edilitare pe anul 2018

Activitatea de retele edilitare este reglementata de :
1. HCL 253 din 25.10.2012 privind aprobarea regulamentului privind condiţiile de
execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de
intervenţie in caz de avarie la reţelele edilitare, care prevede intocmirea si eliberarea
urmatoarelor documente:
-

Avize de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului
Bacau la reţelele edilitare, eliberate anterior autorizațiilor de execuție, în care se
precizează documentele necesare in vederea eliberării autorizaţiei de execuţie
precum si avizele de amplasament necesare de la ceilalţi deţinători de reţele sau
instituţii din zona lucrărilor;

-

Acorduri de intervenţie (spargere) pe domeniul public sau privat al
municipiului Bacău la reţelele edilitare in caz de avarie, pentru toate
intervenţiile pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau realizate in caz
de avarii la reţelele edilitare.
2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (modificată şi completată) care

reglementeaza emiterea Autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransament la
retelele publice de apa canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu.
Emiterea acordurilor, avizelor și a autorizațiilor presupune:
- verificarea documentatiilor,
-efectuarea de masuratori in teren si calcularea taxei de ocupare a domeniului
public si a fondului de garantie;
- inregistrarea in programul Asesoft si emiterea autorizatiilor de executie, a
avizelor de principiu si a acordului de interventie;
- calcularea taxelor pentru ocuparea temporară, constituirea si deblocarea fondului
de garantie dupa efectuarea receptiei lucrarilor;
- transmiterea zilnica la Politia Locala a urmatoarelor documente emise :
- autorizatii de executie ;
- acorduri de interventie ;
- deplasarea in teren si receptia lucrarilor de catre comisia desemnata ;
7

- consilierea solicitaților;
- corespondenta scrisa cu societatile care administreaza retelele edilitare de pe raza
Municipiului Bacau , referitoare la diversele deteriorari ale retelelor ;
Activități principale
Acorduri de intevenţie (avarii)
Avize de principiu
Autorizații de execuție (spargere)
Autorizații de branșament

2018
714 buc
239 buc
312 buc
91 buc

Reţele de comunicaţii electronice (fibra optică)
Amplasarea retelelor de comunicatii este realizata in doua variante :
1. varianta aeriana- procedura este stabilita prin HCL nr. 356/2011 privind
reglementarea amplasarii retelelor de comunicat iin in sistem aerian pe stalpii de
pe domeniul public al Municipiului Bacau.
-in anul 2018 s-a gestionat si urmarit un numar de 8 contracte cu furnizori de
reţele sau servicii de comunicaţii electronice;
- s-au actualizat prin acte aditionale contractele ca urmare a preluarii, incepand
cu data 01.01.2018, a unui numar de 1503 stalpi de iluminat de la SC Delgaz Grid
SA.Cu aceasta ocazie s-a procedat la inventarierea in teren a stalpilor de iluminat
utilizati ca suport pentru cablurile de comunicatii utilizati de fiecare operator.
Contracte gestionate 2018
1.SC UPC ROMANIA SA
2. SC RDS&rcs ROMANIA SA
3.SC VODAFONE ROMANIA SA
4.SC ORANGE ROMANIA SA
5.SC EUROWEB ROMANIA SA
6.SC DEYVID COM
7.SC DIRECT ONE SA
8. SC ENERGY COGENERATION GROUP SRL

2. varianta subterana - procedura este stabilita prin HCL 214 din 30.09.2014
privind reglementarea accesului pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacau
in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii
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electronice sau a elementelor de infrasructura necesare sustinerii acestora, modificata
prin HCL 376/2018.
-

In anul 2018 s-a procedat la introducerea in subteran a canalizatiilor

de comunicatii pe urmatoarele strazi : str. Garii, str. C-tin Ene, str. Garofitei a
urmatorilor operatori: SC UPC SA, SC RCS&RDS ROMANIA SA, SC
ORANGE ROMANIA SA, SC VODAFONE ROMANIA SA ,SC PRIME
TELECOM SRL, SC DEYVID COM SRL.
Odata cu executia acestor canalizatii Primaria Municipiului Bacau a montat
canalizatii pentru reteaua de iluminat public.
Exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice/private a
Municipiului Bacau de către furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice
din domeniul telecomunicaţiilor electronice, se face numai după incheierea unui
contract în conformitate cu Regulamentul privind reglementarea accesului pe domeniul
public/privat al municipiului Bacau, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau
mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora, anexa la HCL 214/2014.

Contracte gestionate
1.SC VODAFONE ROMANIA SA
Nomenclatura stradală:
Activitatea de nomenclatura stradala constă în :
1.

actualizarea Nomenclatorului stradal – HCLnr. 322 din 29.09.2009,

2.

întocmirea si actualizarea Registrului de numere postale,

3.

înregistrarea în programul Asesoft,

4.

inregistrarea in sistemul RENNS (Registrul Electronic National al

Nomenclaturilor Stradale) și
5.

inregistrarea in sistemul GIS – Servicii de conversie date

analogic/digital.
6.

Emiterea adeverinţelor de nomenclatură stradală :

o

Adeverinte de confirmare de adresa postala

o

Adeverinta de arondare postala la o strada din Nomenclatorul stradal

o

Adeverinta postala de atribuire numere pentru imobile in baza

certificatului de urbanism
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Pentru emiterea adeverintelor sunt necesare verificarea documentatiilor, verificări
și urmărire în teren.
7. actualizarea registrelor de nomenclatura stradala pentru atribuire număr poştal
8. consiliere cetateni si corespondență scrisă referitoare la denumiri de strada,
numere postale atribuite de-a lungul timpului ,arondare constructii
9. asigura intrunirea Comisiei tehnice de lucru pentru demararea atribuirii sau
schimbarii de denumiri a strazilor din municipiul Bacau
Activități principale
Adeverințe poștale pentru atribuire numar
Adeverinte postale de confirmare adresa
Arondare terenuri

2018
157 buc
357 buc
30 buc

Permise de libera trecere pentru autovehicule (PLT)
Circulația autovehiculelor în Municipiul Bacău cu tonaj mai mare sau egal cu 3,5
tone este reglementată prin HCL nr. 362/ 28.09.2007 prin care s-a aprobat
Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate
serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de
transport persoane şi pentru transport marfă pe raza Municipiului Bacău cu
modificărilor și completărilor ulterioare.
Solicitarile de eliberare a permiselor de libera trecere se primesc catre Primaria
Bacau prin doua cai :
a. prin e-mail, in format electronic (un procent de aprox. 20% din totalul cererilor)
si returnarea permisului in acelasi format
b. prin registratura institutiei
Activitatea consta in:
-

verificarea documentelor si stabilirea traseului de urmat

-

calcularea taxei de acces

-

intocmirea documentelor aferente platii in avans emiterii permiselor

-

emiterea permisului de libera trecere si transmiterea imediata a

datelor continute in permis catre Politia Locala
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Activități principale
Permise de libera trecere în perioada ian – oct. 2018

2018
1.548 buc

Începând cu data de 08.10.2018, Poliția Locală a Municipiului Bacău a preluat
atribuțiile ce privesc eliberarea permiselor de liberă trecere contra cost în orașul
Bacău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 305 din 31 august 2018 de aprobare a
Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru
diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.
Activitate energetică:
Contractele de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public și pentru
punctele de consum ale direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău
Activitatea constă în verificarea, inregistrarea și distribuirea/transmiterea spre
plată a facturilor reprezentând consumurile lunare de energie electrica, corespondenta
privind consumurile inregistrare cu furnizorul, urmărirea şi evidenţa bonurilor de
miscare, inventarul anual a contorilor de energie electrica cu identificare si verificare in
teren, analiza comparativa a consumurilor de energie electrica, gestionarea cheltuielilor
in programul Econet.
Activități principale
Verificarea si inregistrarea lunara a facturilor, indecsilor
contorilor pentru punctele de consum iluminat public
Verificarea si inregistrarea lunara a facturilor, indecsilor
contorilor pentru punctele de consum ale direcţiilor
Inventar anual

2018
186 locuri de
consum
84 locuri de
consum
270 contori
electrici

Refacturarea energiei electrice
Pentru unele contracte de închiriere sau autorizații de funcționare, Municipiul
Bacău asigură alimentarea cu energie electrică. În această situație sunt panouri
publicitare, căsuțele din Piața Tricolorului, Parcul Cancicov, Parcul Gherăiești, etc.
Serviciul nostru gestionează aceste contracte și recuperarea energiei electrice
consumate:
Activități principale
Contracte pentru care consumul se înregistrează la pausal
Contracte pentru care consumul se înregistrează cu contori
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2018
20 panouri
35 panouri

Contracte pentru consumuri ocazionale

24 contracte

Pentru refacturare și recuperarea energiei electrice sunt necesare: deplasarea în
teren pentru verificări și citirea contorilor, calculul consumului realizat și înaintarea la
Direcția Economică.
Avize tehnice de racordare Delgaz Grid – energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a punctelor noi de consum a Municipiul Bacău se
realizează în baza avizelor tehnice de racordare, care se obțin de la SC Delgaz Grid SA:
Activități principale
Avize tehnice de racordare

2018
6 buc

Avize de amplasament, Trasări rețele edilitare
Pentru realizarea lucrarilor de investitii urmarite de Compartimentul Drumuri, sunt
necesare avizele de amplasament ale societatilor detinatoare de retele edilitatre:
Activități principale
Avize de amplasament pentru lucrari de investiții Direcția
Drumuri Publice (obținute de la 5 deținători de rețele
edilitare)
În

vederea

retrocedării

terenurilor

în

baza

Legii

2018
16 lucrări

10/2001,

necesare

Compartimentului Arhitect Șef, solicităm trasarea rețelelor edilitare societăților
detinatoare de retele edilitate:
Activități principale
Trasări Legea 10/2001 (obținute de la 5 deținători de rețele
edilitare)

2018
11 locații

Contracte
Activitatea constă în prevederea sumelor necesare în bugetul de cheltuieli,
intocmirea referatelor și a caietelor de sarcini în vederea achiziției, urmărirea derulării
lucrărilor în teren, receptie si decontare, gestionarea cheltuielilor in programul Econet.

Contracte gestionate
Puncte de alimentare cu energie electrică pentru festivități Parcul Cancicov, Parcul Catedralei, semafoare
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2018
4 contracte

Contracte privind introducerea cablurilor de iluminat public
în canalizaţii subterane (SC Teleconstruct Company Iași
SRL)
Lucrări de reparatii a instalațiilor electrice de medie
tensiune care alimentează Depozitul Ecologic Bacău
Verificari, probe de continuitate, verificări PRAM, reparații
și vopsitorii la instalațiile electrice de la Depozitul Ecologic
Bacău
Achiziții materiale pentru iluminatul public (corpuri de
luminat, cutii de joncțiune)
Pompe submersibile Pasaj Oituz – Gușă: achizitie, lucrari
de reparatii pompe, lucrari de alimentare cu energie
electrică
Servicii pentru elaborarea cererii de finanţare şi a
documentaţiei tehnico-economice pentru proiectele
finanţate prin Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 din
POR 2014-2020 – Mobilitate urbana - 9 teme de proiectare
Modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat
public stradal din Municipiul Bacau – studii topografice și
geotehnice
Vidanjari
Apa pluvială (meteo)

2 contracte
1 contract
2 contracte
2 contracte
2 contracte

1 contract

1 contract
1 contract
1 contract

Iluminatul public
Iluminatul public reprezinta unul din criteriile de calitate ale civilizatiei și pentru
crearea unor conditii mai bune in nivelul de trai al populatiei, pentru scaderea
numarului accidentelor rutiere, pentru scaderea numarului de agresiuni impotriva
persoanelor, este necesar ca acesta sa fie mentinut in stare normala de functionare.

Contracte gestionate
Servicii de întreținere a sistemului de iluminat public din
municipiul Bacău – încheiat cu SC SSPM Bacău, nr.
68.574/ 26.01.2018
Asociatia Recolamp- valorificarea deseurilor rezultate din
activitatea de iluminat public, contract anual

2018
1 contract
1 contract

Urmărirea serviciilor de mentenanță a sistemului de iluminat public constă în:
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- preluarea sesizărilor de la cetățeni privind privind defectele apărute la iluminatul
public (becuri care nu ard, stâlpi îndoiţi sau loviţi, cabluri defecte etc.),
- monitorizarea zilnică pe teren prin controalele planificate sau inopinate a
modului în care îşi desfăşoară activitatea echipele care lucrează la remedierea
defecţiunilor din iluminatul public;
- urmarirea utilizării materialelor consumabile noi de calitatea corespunzatoare si
cu aceleasi caracteristici tehnice cu cele care se inlocuiesc (constatate deteriorate
sau defecte
- inventariarea stalpilor de iluminat public care prezinta uzura si risc de accidente
in vederea remedierii situatiei;
- monitorizarea facturilor lunare si a situatiilor de lucrari aferente contractelor în
derulare;
- corespondenta cu institutiile abilitate in cazurile de accidente rutiere soldate cu
stalpi avariati, cabluri rupte, lampi sparte sau alte materiale consumabile
deteriorate, in vederea recuperarii pagubelor,
- consiliere cetateni si corespondenta scrisa, etc

Activități principale
Sesizări primite
Sesizări rezolvate
Stâlpi montați
Corpuri de iluminat montate
Dosare pentru recuperarea prejudiciului creat in urma
acidentelor rutiere
Control iluminat public pe timp de noapte
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2018
1757 buc
1702 buc
16 buc
356 buc
4 buc
70 controale

