DIRECTIA SALUBRIZARE, AGREMENT, PARCURI

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018
 SECȚIA SALUBRIZARE ȘI IGIENĂ PUBLICĂ
Secţia Salubrizare şi Igienă Publică este structură fără personalitate juridica a
Direcţiei Servicii Publice, parte a aparatului de specialitate a Primarului Municipiului
Bacău. Secţia are ca principale atribuţiuni:
Urmărirea zilnică a execuţiei lucrărilor cuprinse în contractul de delegare a gestiunii
nr. 26785/01.08.2005 privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide
cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special.
1. Gestionează provizoriu activitatea de " înfiinţare a depozitelor de deşeuri şi
administrarea acestora" până la finalizarea procedurii de achiziţie publică "delegarea
prin concesiune a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor
nepericuloase în judeţul Bacău" şi încheierea contractului de delegare a gestiunii,
conform HCL nr. 310/21.01.2013.
2. Asigură în gestiune directă activitatea de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a
căilor publice.
3. Asigură în gestiune directă activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile
publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.
4. Asigura in gestiune directa activitatea de intretinere a toaletelor publice si
ecologice.
Pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate, teritoriul municipiului Bacău este
împărţit intr-un număr de 12 sectoare de salubrizare, sectoare care sunt deservite in
medie de un număr de 102 persoane zilnic.
Cumulat, în anul 2018 s-au efectuat următoarele activităţi:
a)
măturat manual străzi
b)
măturat manual alei
c)
măturat manual trotuare
d)
măturat manual parcări
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34.813.830 mp;
14.771.010 mp;
25.618.628 mp;
13.417.218 mp;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

curăţat manual străzi de zapadă
curăţat manual trotuare de zapadă
igienizare spaţii verzi
golit coşuri stradale
ras rigolă
spălat rigolă
împrăştiat manual antiderapant erbicidat rigolă
cosit aliniament
-

63.167 mp;
584.417 mp;
- 100.740.150 mp;
520.164 buc;
188.360 mp;
328.260 mp;
1.046.820 mp;
2.540 mp;
24.340 mp;

Pe tot parcursul anului 2018 s-a asigurat salubrizarea stradală la toate manifestaţiile
desfăşurate pe raza municipiului Bacău (festivaluri, expoziţii, concerte, etc.)S-au
organizat, ca în fiecare an, campanii de „Curăţenie de primăvară" şi „Curăţenie de
toamnă".
Aparte de aceste două campanii de curăţenie, secţia a mai desfăşurat si acţiuni de:
• Igienizat şi transportat deşeuri depozitate necontrolat in spatele blocului situat pe
strada Nicu Enea 42. S-au organizat 2 acţiuni de ecologizare, în urma cărora s-a
transportat o cantitate totală de 78 tone deşeuri menajere;
• Igienizat şi transportat deşeuri menajere depozitate necontrolat pe strada Frunzei,
Gheorghe Donici,Plopilor, Depoului, Chimiei, Vantului,Veronica Micle;
• Evacuare periodică a deşeurilor vegetale (frunze, crengi, iarbă) rezultate din
curăţirea de către populaţie a zonelor verzi aferente imobilelor, tăierilor de corecţie a
arborilor, tunderea gazonului, etc;
• Colectarea şi transportul deşeurilor solide şi a celor rezultate din amenajări
interioare (molozuri şi resuri de materiale de construcţii) abandonate în locuri
nepermise;
• Salubrizarea unor spaţii şi terenuri situate în cartierele municipiului şi la periferia
acestuia precum si a malurilor râurilor, Bârnat şi Bistriţa ;
• Actiuni de salubrizare si igienizare a spatiilor, in urma evacuarilor efectuate de catre
Politia Locala;
• In vederea îndeplinirii sarcinilor privind acţiunile de deszăpezire şi combatere a
poleiului, salariaţii secţiei asigură forţa umană în cadrul comandamentului operativ de
deszăpezire organizat în cadrul Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri. Secţia
Salubrizare şi Igienă Publică asigură impreună cu Directorul DSAP, coordonarea
activităţilor desfăşurate în cadrul comandamentului de deszăpezire. Astfel, salariaţii
secţiei asigură permanenta 24/7 începând cu data de 01 decembrie 2018 şi până pe 31
martie 2019.
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Impus de condiţiile specifice din teren, secţia desfăşoară si activităţi de deszăpezire
manuala a trotuarelor si aleilor cat si activităţi de combatere a poleiului, folosind un
număr de 20 motofreze de zăpada precum si un număr de 30 sărăriţe manuale.
Secţia Salubrizare şi Igienă Publică a administrat pana la data de 13 iunie 2018, în
limitele impuse de nivelul personalului, Depozitul Conform de Deşeuri Bacău. Pe
parcursul anului 2018 (pana la data de 13 iunie 2018 inclusiv) s-a colectat si depozitat
o cantitate de 67.614,12 tone deşeuri, fără o separare la sursă a materialelor
recuperabile (hârtie şi carton, plastic-PET, sticlă, metal, etc.) sau o sortare a acestora
înainte de depozitare deşi, potenţialul de astfel de materiale recuperabile post-consum
existente în volumul de deşeuri este apreciabil şi în creştere iar oportunităţile de
valorificare a acestora pe piaţa materialelor reciclabile este favorabilă.
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE:
Conform organigramei instituţiei, în cadrul acestei secţii s-a aprobat următoarea
structură de personal:
Total număr de posturi - 160 din care:
Personal de conducere
- 1post şef secţie
Personal de execuție administrativ
- 1 inspector IA
- 1 post referent
Personal de executie-control
- 1 post inspector de specialitate
- 12 posturi Controlori Prestări Servicii
Muncitor
-144 posturi muncitor necalificat
Instruirea personalului:
•s-a întocmit programul de instruire internă şi externă profesională la nivelul secţiei;
•instruirile interne profesionale, instruirile interne pe linie de securitate şi sănătate şi
respectiv situaţii de urgenţă s-au realizat conform programelor aprobate;
• s-a realizat instruirea la locul de muncă a salariaţilor nou angajaţi;
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OBIECTIVE MAJORE pentru anul 2019:
Pentru anul 2019 Secția Salubrizare și Igienă Publică şi-a propus:
1. Unobiectiv major pentru anul 2019 este continuarea creşterii calitative a
prestaţiilor şi îmbunătăţirea relaţiilor cu cetățenii. În acest domeniu, în cursul anului
2019 se va pune accent pe supravegherea personalului de execuţie, deasemenea se va
avea în vedere informarea populaţiei şi agenţilor economici cu noile tendinţe apărute
în domeniul gestiunii deşerilor şi cu serviciile pe care secția noastră le prestează în
municipiul Bacău;
2. Un alt obiectiv important pe care secția îl urmăreşte şi îl îmbunătăţeşte în mod
continuu este respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul gestiunii deşeurilor şi a
licenţelor de o
3. Reducerea cantității de deșeuri destinate eliminării finale; conștientizarea
cetățenilor asupra necesității colectării selective a deșeurilor în scopul conservării și
protejării resurselor naturale, a scăderii costurilor de colectare, transport și depozitare
a deșeurilor;
4. Identificarea unui formator acreditat in vederea abilitarii și formării profesionale a
personalului angajat. Consideram necesara aceasta deoarece, in momentul de fata,
intreg personalul direct implicat in activitatea zilnica a Sectiei, este reprezentat doar
de muncitori necalificati. Consideram totodata ca formarea personalului in acest sens
va permite o mai buna organizare si distribuire a muncii in concordanta cu normele
specifice în vigoare.
PUNCTE TARI:
•Existenţa unui sistem de management integrat calitate – mediu;
•Personal implicat în realizarea obiectivelor;
•Secția beneficiază de logistica necesară desfășurării activității.
PUNCTE SLABE:
•Personal insuficient în raport cu volumul mare de activități și lucrări desfășurate
•Insuficienta motivare a personalului în raport cu performanțele realizate și volumul
de muncă depus;
•Personal insuficient instruit sau neinstruit
•Gradul scazut de percepere de catre salariati, a activitatii in domeniul SSM ca o
modalitatate de prevenire a riscurilor profesionale;
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OPORTUNITĂȚI:
•Angajarea de personal competent și instruit;
•Asigurarea stabilității personalului angajat și consolidarea echipelor de lucru
•Creșterea calității lucrărilor de salubrizare prin efectuarea și verificarea mai
riguroasă a recepțiilor lucrărilor prestate;
AMENINTARI:
•Ineficiența măsurilor de combatere a fenomenelor de depozitare necontrolată a
deșeurilor de către persoane fizice și juridice deopotrivă;
•Comunicarea ineficienta pe verticala și orizontală;
 SECŢIA SPAŢII VERZI
În anul 2018, la nivelul Secției Spații Verzi, s-au desfășurat activități specifice care
au constat în producerea și / sau întreținerea materialului săditor, dendro – floricol,
întreținerea și reamenajarea spațiilor verzi, înființarea de noi amenajări peisagistice.
Aceste activități au avut ca scop continuitatea din punct de vedere calitativ și
cantitativ a obiectivelor principale ale Secției Spații Verzi.
În Pepiniera Gherăiești, s-a asigurat întreținerea arborilor și arbuștilor ornamentali,
aflați în stadii diferite de creștere, respectiv plantarea și întreținerea a 6000 fire
crizanteme la ghiveci.
La sera din Parcul Cancicov s-au produs 56 500 fire răsaduri flori anuale și 6 300
butași.
Au fost înființate aranjamente florale în diferite locații (aliniamente stradale și
parcuri), precum și în jardinierele de beton amplasate pe str. Republicii, Mărășești,
Nicolae Bălcescu.
S-au conceput soluții de amenajare / reamenajare a unor spaţii verzi, care să asigure
un aspect estetic și un climat favorabil în raport cu arhitectura zonelor vizate: sensul
giratoriu de pe Bd. Unirii, lângă Colegiul Economic “Ion Ghica” (plantat
crizanteme), aliniamente stradale – strada Nicolae Bălcescu, sensurile giratorii de pe
Milcov (Cora, Kaufland), sensul giratoriu de pe Calea Republicii (Auchan), sensul
giratoriu de la intersecția străzii Oituz cu strada General Ștefan Gușă (însămânțat
gazon, plantat plante anuale și perene).
În cele două campanii de plantare (primăvară și toamnă) au fost plantate aproximativ
133 000 de flori din 40 de specii floricole (bienale, anuale și perene), din care
aproximativ 30 000 de plante anuale și perene în parcuri (Parcul Nord, Parcul
Catedralei, Parcul George Bacovia, Parcul Cancicov, Parcul Sud) și aproximativ 100
000 plante anuale și perene în diferite locații de pe raza municipiului Bacău
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(jardiniere de beton Calea Mărășești, Starea Civilă, jardiniere Curtea de Conturi,
biserica Sf. Nicolae, str. Miron Costin, intersecție str. Mioriței cu str. Banca
Națională, amenajări sensuri giratorii – str. N. Bălcescu, str. Ștefan cel Mare, str.
Prelungirea Bradului, str. Oituz, Calea Mărășești, Calea Republicii).
În intervalul aprilie – octombrie s-au înființat noi amenajări peisagistice în
următoarele locații: str. Nicolae Bălcescu, str. Alexandru cel Bun, str. Tolstoi (sens
giratoriu), str. Lucrețiu Pătrășcanu, str. Dumbrava Roșie, str. Spiru Haret, Calea
Mărășești – 9 Mai (reamenajare). Pentru înființarea acestor amenajări s-au folosit
plante anuale și perene, sămânță de gazon, arbuști decorativi, materiale specifice
(geotextil, pietriș decorativ, scoarță decorativă).
De asemenea, în cursul anului s-au executat următoarele tipuri de lucrări:
igienizare (măturarea, strângerea deșeurilor, golirea coșurilor de pe aleile din parcuri,
îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe alei în perioada de iarnă);
întreținere a spațiilor verzi - cosiri, pliviri, tratamente fitosanitare, udări (cu cisterne și
prin sisteme de irigație);
tundere a gardurilor vii;
lucrări de toaletare – tăiere a arborilor uscați sau care prezentau pericol de prăbușire.
În luna decembrie, angajații Secției Spații Verzi au participat la activitățile de
pregătire și montare a brazilor stilizați (ghirlande de cetină, figurine, instalații) în
oraș. Referitor la planificarea și desfășurarea activităților, în perioada 15 noiembrie
2018 – 31 martie 2019 Secția Spații Verzi participă la activitățile de deszăpezire,
prevenire și combatere a poleiului, asigurând resursa umană în cadrul
comandamentului operativ de deszăpezire constituit la nivelul Direcției Salubrizare
Agrement Parcuri. Aceste activități constau în executarea unor lucrări de curățare
manuală a zăpezii de pe căile publice (suprafața pietonală), împrăștierea de material
antiderapant solid și utilizarea mijloacelor mecanice specializate (freze de zăpadă) și
a sărărițelor manuale în vederea combaterii poleiului și gheții.
Centralizând, în decursul anului 2018 s-au efectuat următoarele:
Plantat flori (specii anuale, bienale și perene): 132.500;
Tuns gard viu: 62 500 ml, din care 17.000 ml efectuați de către S.C. Societatea de
Servicii Publice Municipale S.A., în baza contractului de servicii nr. 68925 din
24.04.2018, încheiat între Primăria Municipiului Bacău și S.C. Societatea de Servicii
Publice Municipale S.A.;
Tuns gazon (mașini de tuns gazon, tractor de tuns gazon) – parcuri și aliniamente
stradale;
Cosit (cu motocositoare), greblat, încărcat resturi vegetale - peste 3 000 000 mp, în
două etape, din care:
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1.000.000 m.p. în prima etapă, în perioada aprilie – iulie, din care 730.000 m.p.
efectuați de către S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale S.A., în baza
contractului de servicii nr. 68925 din 24.04.2018, încheiat între Primăria
Municipiului Bacău și S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale S.A.;
2.325.000 m.p. în a doua etapă, în perioada iulie – octombrie, din care 1.000.000 m.p.
efectuați de către S.C. Milennium S.R.L., în baza contractului de servicii nr. 69350
din 08.08.2018, încheiat între Primăria Municipiului Bacău și S.C. Milennium S.R.L.;
Toaletat arbori (aliniamente stradale și între blocuri): 8.545 arbori.
BIROUL ADMINISTRATIV SI RECEPTIE LUCRARI
În anul 2018 colectivul Biroului Administrativ și Recepție Lucrări a acționat pentru
îmbunătățirea activității Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, prin:
 Centralizarea referatelor (de la serviciile./compartimentele din cadrul
Direcției) pentru aprovizionarea cu materiale (rechizite , consumabile
pentru imprimante, materiale pentru curățenie și intreținere / reparații ),
obiecte de inventar și mijloace fixe.
 Întocmire documentelor aferente urmăririi contractelor/comenzilor
(Propuneri/Angajamente/Alop, bonuri de consum, bonuri de transfer,
procese verbale – predare/ primire);
 Urmărirea contractelor și achizițiilor directe (lucrari , produse ,servicii);
 Întocmirea, semnarea , vizarea comenzilor aferente contractelor;
 Urmarirea facturilor de utilitati si intocmirea ALOP-urilor aferente
acestora (apa, energie electrica, energie termica, telefonie fixa si mobila,
internet);
 Implicarea în rezolvarea problemelor ce țin de administrarea bunurilor
din cadrul serviciilor direcției ;
 Emiterea facturilor aferente cantităților de deșeuri depozitate la
Depozitul Ecologic.
Prin personalul existent, a fost asigurată derularea, urmărirea, a:
 unui numar de 9 contracte inchiriere utilaje pentru deszăpezire în valoare
de 4.813.541,94, cu TVA.
 contracte/ comenzi de achiziții de prestări servicii, lucrări, produse în suma
de 12.062.377,95 lei cu tva.
 6 contracte de utilități: E-on Energie, Orange, Telekom, Thermoenergy
Bacau,Compania Regională de apă Bacău
 emiterea unui numar de 119 de facturi, pentru deșeurile depozitate în
cadrul Depozitului de Deșeuri , în valoare de 1.128.265,73 lei
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Prin derularea contractelor și comenzilor încheiate, s-a asigurat atât aprovizionarea cu
materiale pentru desfășurarea activităților de funcționare cât și realizarea serviciilor
de revizie, întreținere și reparații a utilajelor, motouneltelor, necesare desfășurării
activităților specifice Direcției.


-

-

-

SECȚIA UTILAJE ȘI SERVICII TEHNICE
In cadrul atelierului mecanic s-au executat urmatoarele lucrari :
s-au reparat unelte si scule de sezon de la Spatii Verzi si Salubrizare ;
s-au reparat motocoase, motocositori , emondoare, motofierastraie,
motofoarfece, motopompe, generatoare de curent portabile ;
s-au montat in diverse locatii solicitate de cetateni, banci agreement (10 buc );
s-au montat si s-au reparat cosuri stradale de gunoi (124 buc) ;
s-au reparat imprejmuiri din plasa bordurata la locurile de joaca pentru copii,
s-a asigurat mentenanta lunara ;
s-a asigurat functionarea si intretinerea fantanilor arteziene din municipiul
Bacau, precum si a sistemelor de irigatii pentru spatiile verzi din parcuri – in
doua schimburi ;
in perioada sarbatorilor de iarna s-au montat si demontat ornamente festive pe
stalpii de iluminat de pe arterele municipiului si in parcuri ;
s-au reparat gratare pentru populatie inparc Gheraiesti ,s-a desfiintat o zona cu
gratare in zona din spate a parcului ;
s-au refacut caminele de scurgere in rampa ecologica ;
s-a demontat structura metalica a acoperisului de la statia de autobuz de la
Piata Centrala ;
s-au montat instalatii pe autospeciale pt. imprastiat clorura de calciu si apa
menajera ;
s-a reparat si montat sararite pe autospeciale ,s-a reconditionat platforma la
autospeciala UNIMOG ;
s-a reconditionat monumental din Cimitirul Eroilor ;
s-a reparat acoperisul de la sera ;
s-au montat piloni pt. limitare acces pe str. Spiru Haret si M.Viteazu ;
s-au amenajat parcari ecologice la primarie si pe str. 22 Decembrie ;
s-au plombat strazi cu mixture asfaltica ;
s-au reparat lazi pt. antiderapant ;
s-au refacut rigolele la pomii din piateta Casei de Cultura, reconditionandu-se
gratarele metalice si bordurile imprejmuitoare ;
s-a demontat ghena metalica pt. gunoi de la piata centrala, spatele blocului de
pe b-dul. Unirii;
s-au confectionat sobe pt. sere Spatii Verzi ;
s-au demontat elemente de la locurile de joaca pt. copii ,s-a pregatit terenul pt.
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montarea de component noi ;
s-au amenajat suprafetele in vederea montarii tualetelor ecologice ;
In cadrul atelierului de tamplarie s-au executat urmatoarele lucrari :
s-au debitat busteni la gater pentru materialul lemnos necesar diferitelor
lucrari(9 mc);
s-au confectionat stacheti pentru reparat bancile din parcurile din municipiul
Bacau;
si s-au inlocuit ( 204 buc);
s-au vopsit cu Sadolin, vopsea, stachetii de banci, foisoare, pergole, jardiniere,
cosuri de gunoi, garduri metalice, elemente de la jocurile de copii ( 690 mp) ;
s-au confectionat cofraje pentru camine de canalizare la Spatii Verzi, adapostul
de caini;
s-au confectionat si montat pergola la Starea Civila :
s-a confectionat si montat ansamblul pietonal de trecere si odihna-agreement
pe
str. Spiru Haret ;
s-au confectionat custi pentru adapostul cani fara stapan ( 5 buc );
s-a montat scena pentru festivitati cu prilejuldiferitelor evenimente ;
Transport auto si prestații utilaje:
în perioada anotimpului de iarna s-au deszapezit căile de acces din municipiul
Bacău, s-a impraștiat material antiderapant pentru prevenirea poleiului cu cele
patru autospecialele din dotare;
s-a asigurat curatirea strazilor din municipiul Bacau cu ajutorul celor trei
automaturatori;
s-au spalat strazile din municipiul Bacau cu ajutorul cele doua autospeciale;
s-au udat spatiile verzi din municipiul Bacau cu ajutorul autocisternei din
dotare;
Numar total de km realizati de autovehicule = 170497
Numat total de ore de functionare pe utilaje = 9685
Numar total ore de functionare pentru maturat mecanic stradal = 824

 SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN
Pe parcursul anului 2018, Serviciul Gestionare Câini fără Stapân și-a desfășurat
activitatea pe cele 4 componente ale serviciului: capturare, cazare/ingrijire, servicii
medicale, adopții
In cifre, activitatea SGCFS pe parcursul lui 2018 se prezinta astfel:
Câinii capturați 2018 : 771
Câini sterilizați 2018: 574
Câini vaccinați antirabic 2018: 793
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Câini adoptați 2018: 146
Câini decedați 2018: 325
Câini eutanasiați 2018: 6
Câini revendicați 2018: 15
CAPTURARE:
- s-au capturat 771 câini, cu un echipaj format din 2 lucratori; numarul de câini
din teritoriu
- s-a diminuat față de anul anterior, existind anumite zone pe care ne concentrăm
acțiunile de capturare (periferia orașului, zone abandonate neimprejmuite)
 CAZARE / INGRIJIRE:
- s-au adus 15 cuști duble din donații
- s-au adus 10 cuști simple din donații
- s-au semnat contracte de sponsorizare cu hrana cu diversi agenti economici din
judet, cantitatea de hrana donata depasind 300 tone pe parcursul lui 2018
- s-au adus vase de hranire inox pentru sala de recuperare post operatorie din
donatii
- s-a montat folie protectie impotriva zapezii pe gardurile ce imprejmuiesc
adapostul cit si pe peretii boxelor expuse intemperiilor (din donatii)
- s-au adus 120 baloti fân pentru perioada de iarnă.
 SERVICII MEDICALE
- s-a adus o echipă medicală din afara adăpostului care a sterilizat gratuit
(manopera + materiale + medicamente) un numar de 44 câini
- s-a dotat sala de operații cu sursa de incălzire (convector) din bugetul primăriei
- s-a dotat sala de operații cu mobilier medical din donații (2 dulapuri, 1 masă)
 ADOPȚII
- în Cotidianul “Deșteptarea” s-a înaugurat o rubrica în care se prezintă câini
spre adopție din adăpostul public
- 146 de câini din adapost au fost adoptați în țară și în străinătate.
- s-a organizat un târg de adopții
În urma inspecțiilor și evaluărilor periodice efectuate de A.N.S.V.S.A., activitatea
Serviciului Gestionare Câini fără Stapân a primit calificativul “Foarte bine”; nu s-au
găsit neconformități.
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SECTIA SIGURANȚA CIRCULAȚIEI DESERVIRE AUTO
ȘI INTERVENTII OPERATIVE

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018
Organizarea Secţiei Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative
Secţia Parc Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii Operative funcţionează în
cadrul Direcţiei de Drumuri Publice a Primăriei Municipiului Bacău.
Conform organigramei instituţiei în cadrul acestei secţii s-a aprobat următoarea
structură de personal:
Total număr de posturi = 29
Personal de conducere -1 post şef secţie
-1 post şef de atelier
La data prezentei numărul total de posturi ocupate este de 27.
Principalele activităţi ale Secţiei Sig. Circulaţiei Deservire Auto şi Intervenţii
Operative
- transport auto şi prestaţii utilaje
- siguranţa rutieră
- înregistrări vehicule
Activitatea desfăşurată în anul 2018
Transport auto şi prestaţii utilaje
-asigurare transport persoane pentru compartimentele Primăriei
-asigurare transport materiale pentru Direcţia de Servicii Publice
-asigurare tranport materiale pentru compartimentul Administrativ
-transport gunoi şi deşeuri pentru secţia Salubritate
-transport pentru activitatea de ecarisaj
-transport control de noapte şi iluminat
-transport instalaţii sonorizare
-transporturi ocazionate de evenimente festive
Nr. total km echiv. realizaţi de autovehicule = 347752
Nr. total de ore funcţionare realizaţi de tractoare şi utilaje = 2781
Siguranţa rutieră
-instalaţii semaforizare noi =3
-întreţinere intersecţii semaforizate = 35
-indicatoare rutiere = 275 buc.
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-limitatoare de viteză = 33 buc.
Înregistrări vehicule
-nr. total de înregistrări = 42
-utilaje = 19
-mopede = 23
-radieri = 24
Sesizări-reclamaţii
-nr. total primite = 123
-nr. total răspunsuri = 123
În decursul anului 2018 personalul secţiei a intervenit în mod operativ pentru
realizarea unor acţiuni necesare desfǎşurǎrii activitǎţii instituţiei publice sau pentru
îndeplinirea unor obligaţii legale în sarcina administratorului drumului public;
- Înlocuirea sau completarea semnalizǎrii rutiere deteriorate sau sustrase de pe
domeniul public
- Întreţinerea instalaţiilor de semaforizare şi urmǎrirea funcţionǎrii acestora în
permanenţǎ
- Urmǎrirea gradului de uzurǎ a marcajelor rutiere şi informarea celor responsabili
pentru aplicarea mǎsurilor operative de completare a marcajelor rutiere uzate.
Activităţi propuse şi nerealizate în anul 2018
Ne-am propus instalarea a 4 instalaţii de semaforizare. Până la finele anului s-a
terminat complet o singură lucrare. Celelalte trei sunt în curs de execuţie. Întârzierile s-au
datorat obţinerii cu dificultate a avizelor necesare.
Gradul de execuţie bugetară este de aproximativ 90%.
Activităţi propuse pentru anul 2019
Pe lângă lucrările de mentenanţă anuale ne-am propus achiziţionarea a unui
autovehicul nou, refacerea semnalizării rutiere în cartierul Bistriţa Lac, 1 lucrare de
semaforizare şi realizarea unui sistem de încălzire la nivelul secţiei.
Probleme întâmpinate
Resurse financiare insuficiente şi lipsa personalului perioade îndelungate.
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