
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat 
 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC 

RÂMNICU SĂRAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
 



 

2 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

 

I. PREZENTARE GENERALĂ 

 

Administrația Domeniului Public a fost înființată în baza HCL 25/05.05.1994 prin 

transformarea Regiei Autonome SAVIS, ca unitate bugetară de interes local, cu 

personalitate juridica aflată in subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu 

Sărat. 

Obiectul de activitate al Administrației Domeniului Public Râmnicu Sărat constă în: 

construcția, întreținerea și asfaltarea străzilor și aleilor pietonale din municipiu, obținerea 

de mixturi asfaltice in stația proprie de asfaltare, amenajarea și întreținerea parcurilor, 

spațiilor și zonelor verzi, siguranța circulației, prestări servicii către terți, persoane fizice 

și juridice, activități de producere și furnizare a energiei termice furnizată locatarilor 

blocurilor ANL, pentru centralele ramase in funcțiune, administrarea blocurilor de 

locuințe ANL situate in Râmnicu Sărat, Str. Industriilor, nr. 2-4 și a caselor sociale situate 

în Râmnicu Sărat, în str. Mircea cel Batran nr. 1- 4, Serviciul specializat Gestionarea 

câinilor fără stăpân la nivelul UAT municipiul Râmnicu Sărat, Administrarea Cimitirului 

municipal, administrarea pe termen limitat a terenului proprietate publica a municipiului 

Râmnicu Sărat, cu destinația de cimitir uman situat in Râmnicu Sărat, str. Capitan Roșca 

Nicolae, nr. 1, curățatul, încărcatul, transportul și descărcatul mecanizat al zăpezii și 

pluguitul acesteia, colectarea depunerilor de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte 

aruncate pe stradă, inclusiv animale moarte, administrarea WC-ului public situat în Parcul 

din str. Pieței, organizarea activității desfașurate de beneficiarii venitului minim garantat 

și ținerea evidenței orelor lucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat. 

Cheltuielile pentru activitățile desfașurate de ADP Râmnicu Sărat în îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe 

domeniul public. În situația în care instituția nu dispune de personal suficient pentru 

îndeplinirea unor lucrări sau personalul existent nu are pregătirea profesională necesară 

pentru întreținerea și execuatrea anumitor activități, se vor putea încheia în condițiile 

legii, contracte de consultanţă, prestări servicii sau lucrări cu terți.  

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat prezintă 

raportul de activitate al instituţiei departajat pe servicii, conform organigramei. 
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  Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2022 ale 

compartimentelor funcţionale ale Administraţiei Domeniului Public, evidenţiind cu 

precădere obiectivele de activitate specifice. 

 

 

II. ACTIVITATEA PE COMPARTIMENTE  

 

1. SERVICIUL MECANIZARE 

 

Pentru buna desfășurare a activităților de deservire a tuturor compartimentelor ce 

funcționează în cadrul A.D.P. Rm. Sărat cu mașini și utilaje  necesare în punctele de 

lucru, obiectivele sectorului mecanizare s-au desfășurat în cinci mari direcții :   

a) Disponibilitate și fezabilitate permanentă a mașinilor și utilajelor 

b) Mentenanța permanentă în regie proprie 

c) Legalitate - I.T.P, ISCIR, RCA, licențe de transport ARR, foi parcurs  

corespunzătoare cerințelor fiecarei mașini sau utilaj                          

d) Componenta achiziții utilaje și mașini              

e) Componenta de personal și calificări  suplimentare 

 

       a)  Disponibilitatea și fezabilitatea permanentă a mașinilor și utilajelor 

Supravegherea și verificarea zilnică a utilajelor atât la plecarea în cursă cât și la 

venirea din cursă prin comunicarea directă cu șoferul, pentru a putea identifica în cel 

mai scurt timp și a interveni imediat la orice posibilă problemă aparută în timpul 

lucrului. Se încearcă remedierea eventualelor defecțiuni imediat după venirea șoferului 

din cursă sau după caz în primele ore ale zilei următoare dacă pentru procurarea 

eventualei piese defecte necesită un timp mai lung de procurare. Pentru cazul în care 

apar situații de reparații care necesită o perioadă mai mare de timp, se oferă soluții de a 

lucra cu utilaje echivalente ca și paletă de lucrări atunci când este posibil.                                           

  

  b)  Mentenanța permanentă în regie proprie 

Întreținerea, reparațiile curente, reparațiile planificate, diagnoza, comandarea și 

aprovizionarea cu piese schimb sunt făcute de către personalul întreprinderii  - șef 

serviciu mecanizare, mecanic, șoferi, sudor, birou de achiziții. În cazul în care sunt 

piese de schimb care nu se găsesc, mai ales pentru utilajele vechi, se confecționează 

piese la un atelier de strungărie local într-un timp foarte scurt pe baza unor schițe de 

releveu. Acoperim atât reparațiile pe parte mecanică cât și pe parte electrică. 
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  c)  Legalitate – I.T.P, ISCIR, RCA, licențe de transport, ARR, foi parcurs 

Se urmarește ca toate documentele legale prevăzute de Codul Rutier și legislație să 

fie făcute la perioadele prevăzute de lege. Se efectuează procedurile de vizare ISCIR 

periodice în colaborare cu o persoană autorizată  RTE , precum și inițierea proceselor 

de reiscirizare pentru utilajele supuse acestei verificări conform legii al caror termen de 

iscirizare se apropie de expirare. Pentru autobasculantele mai mari de 3,5 T se  

reinnoiesc licențele de transport la ARR . Se emit zilnic foi de parcurs  pentru mașini și 

tractoare cu remorcă precum  FC pentru utilaje. Au fost înmatriculate cu numere de 

circulație urmatoarele mașini și utilaje: autoutilitară MAN 12,5 T, buldoexcavator JCB, 

cilindru compactor AMMAN, autoutilitară basculabilă FORD 3,5 T, autoutilitară dubă 

VW achiziționate in 2021, decembrie. 

 

         d)  Componenta achiziții utilaje și mașini 

A fost implementat sistemul EVO GPS pentru 20 de mașini și utilaje. În luna 

decembrie au fost achiziționate două remorci noi  de 8T pentru tractor și o mașină 

Dacia Duster .  

 

   e)  Componenta de personal și calificări suplimentare 

În prezent în A.D.P. toți șoferii lucrează cel puțin pe câte două mașini sau utilaje 

fiecare. Sunt șoferi care lucrează în mod frecvent și pe câte 3-4 mașini .  

În urma achiziționării unui numar de 6 utilaje noi propunem angajarea în  schema 

existentă de personal la Serviciul Mecanizare  cu două posturi de rutierist categ C, 

pentru a putea deservi în simultan cu mai multe mașini și utilaje celelalte servicii ale 

A.D.P. 

Se pune un important accent și pe componenta de protecție a muncii. Lunar toți 

șoferii sunt instruiți conform legii pe componentele P.S.I. și N.T.S.M. Instruirea se 

face lunar de către Șeful de Serviciu Mecanizare și este supervizată de Responsabilul 

cu N.T.S.M și P.S.I. pe unitate. Este permanent în atenția noastră starea 

echipamentului de protecție obligatoriu, acesta necesitând schimbare în cazul unor 

deteriorări evidente  chiar dacă termenul recomandat de folosire nu a fost atins .  

În funcție de necesitațile concrete  urmărim să calificăm personalul existent pe 

diverse tipuri de utilaje pe care posibilitatea de înlocuire cu alt personal este deficitară.  

 

 

 

 

2. SERVICIUL CONSTRUCȚII STRĂZI  
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Activitatea serviciului construcții străzii s-a desfășurat după cum urmează: 

a) Lucrări de reabilitare locuri de joacă  prin montarea de dale de cauciuc 

b) Lucrări de construire, reparații și reabilitare trotuare  

 

a) Lucrări de reabilitare locuri de joacă  prin montarea de dale de cauciuc în 

următoarele locații: 

- Loc joacă Aleea Belșugului;  

- Loc joacă Aleea Rozelor – Piața Halelor; 

- Loc joacă bld. 1 Decembrie 1918; 

- Loc joacă Asociața de proprietari nr. 8 – Costieni;  

-  

b) Lucrări de construire, reparații si reabilitare trotuare: 
- Prelungire și supraînalțare trotuar str. Pincipele Ferdinand - pavaj; 

- Str. Pictor Grigorescu  - montat bordură mare; 

- Str. Micșunelelor  - înlocuit bordură mare și  reabilitat trotuar; 

- Bld. Eroilor – consolidare și montat rigole; 

- Aleea Răsăritului montat bordură mare și bordură mică și reabilitat trotuar; 

- Str. Lalelelor montat bordură mare și bordură mică și reabilitat trotuar; 

- Aleea Răsăritului montat bordură mare și bordură mică și reabilitat trotuar; 

- Aleea Răsăritului montat bordură mare și bordură mică și reabilitat spațiu verde; 

- Aleea Răsăritului montat bordură mare si bordură mică și montat pavaj (bl H9); 

- PTZ 30 Gara - montat bordură mare și bordură mica și reabilitat spațiu verde; 

- Amenajare trotuar – str. Matei Basarab - str.Ion Mihalache și str. Matei Basarab – str. 

Coțatcu; 

- Construit trotuar, spațiu verde și parcare – Piața Centrală; 

- Construit trotuar, scuar  și parcare bld. Digului – piața de legume; 

- Construit trotuar, alei  și parcare - Intrarea Fagului; 

- Construit trotuar, refugiu autobuz și scuar pentru taxi zona Gară; 

- Zona Gară (Muntenia) construit trotuar și alei pietonale; 

 

3. SERVICIUL ASFALTĂRI, STAȚIE ASFALTĂRI 

 

a) Lucrări de reabilitare, asfaltare și plombare străzi, alei, trotuare 

b) Acordare sprijin celorlalte servicii din cadrul instituției 

 

a) Lucrări de reabilitare, asfaltare și plombare străzi, alei, trotuare: 

-   Plombări (asfalt rece); 
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- Balastare bld. Digului;  

- Pregătire și asfaltare alei Cimitir – Zona Eroi; 

- Asfaltat trotuar DN E 85 (Str. Stadionului) vis-a-vis stadion; 

- Asfaltat branșamente (gaz, apă și apă uzată); 

- Plombări Cartier 7 Noiembrie; 

- Asfaltare Aleea principală Parc Central  

- Plombare fdt. Calugăreni; 

- Asfaltare parcare stadion; 

- Plombare str. Liliacului; 

- Asfaltare alei pietonale Piața Halelor (Centrala îngropată); 

- Asfaltare parcare centrală îngropată 

- Sigilare și asfaltare pubele îngropate – 12 buc; 

- Plombarea fdt. Crinului; 

- Asfaltare trotuare și caraosabil str. Pictor Grigirescu; 

- Asfaltare trotuare și caraosabil Biserica Cuvioasa Parascheva; 

- Asfaltare parcare spate bl6 – str. Pieței; 

- Asfaltare trotuare spate bl6 – str. Pieței; 

- Asfaltare branșamente și plombări carosabil Cartier Luncii; 

- Asfaltare trotuare Aleea Răsăritului; 

- Egalizare carosabil Aleea Răsăritului( pregatire teren în vederea turnării de mixtură 

asfaltică cu utilaj – finisor); 

- Igienizat fdt. Perișor și balastat fdt. Perișor; 

- Asfaltare trotuare str. Mihail Kogalniceanu în spatele bl.9; 

- Asfaltat alei biserica fdt. Perișor; 

- Asfaltat branșamente str. Domirești; 

- Plombat cartier 1 Mai; 

- Plombat străzi Cartier Zidari; 

- Plombat str. Păcii; 

- Asfaltat trotuare Parc Gară (Muntenia); 

- Asfaltat trotuare str. Liliacului; 

- Plombare carosabil str. Liliacului; 

- Asfaltare branșamente 120 ml – refacere rețea apă Zona Pod; 

- Asfaltare cu finisor bld. Digului (zona spălătoriei auto); 

- Asfaltare scuar bld. Digului; 

- Asfaltare parcare Asociația N. Bălcescu, zona bl. 14; 

- Asfaltare trotuare str. Ion  Mihalache /str. Horia; 

- Asfaltare cu finisor Aleea Răsăritului; 

- Asfaltat trotuar str. Horia – zona Gară 
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- Plombare Intrarea Trandafirilor; 

- Finalizare asfaltare parcare Unirii – pubelă îngropată; 

- Plombări DN2/E85 tronson VN spre bld. Eroilor; 

- Balastat trotuar și intrarea spre casele sociale str. Horia; 

- Plombări cu asfalt rece DN2 E85; 

- Profilat străzi cartier Slam Râmnic 

 

b) Acordare sprijin celorlalte servicii din cadrul instituției 

- Igienizat fdt. Perișor  

- Pregătiri material antiderapant (nisip și sare); 

- Încarcat resturi vegetale în urma toaletărilor; 

- Împrăștiat pământ vegetal în spații verzi, 

- Plantat arbori, puieți gard viu, trandafiri, thuia; 

- Defrișat arbori și arbuști din trotuare din cartierele reabilitate; 

- Pregătit material antiderapant – nisip uscat și sare; 

- Pregătit spațiu verde Biserica Cuvioasa Parascheva; 

- Întreținut branșamente – balastat la cota; 

- Montat stâlp metalic DN2/E85 trecere de pietoni, intersecție cu str. M. Basarab. 

 

4. SERVICIUL INTREŢINERE PARCURI SI ZONE VERZI 

 

a) Lucrări de montare, întreținere și reabilitare mobilier stradal 

b) Lucrări de creeare, întreținere și înfrumusețare spații verzi 

c) Lucrări de întreținere și modernizare spații de joacă  

d) Activități efectuate cu beneficiarii Legii nr 416/2001 privind venitul minim 

garantat 

 

a) Lucrări de montare, întreținere și reabilitare mobilier stradal 

      Lucrări de montare și amplasare coșuri de gunoi, respectiv:  pe str. Matei Basarab – 

11 buc. (rămase 10 – unu distrus), str. Horia (stație autobuz) – 1 buc;  coșuri din tablă 

cu capac în Cartier Zona Pod – 5 buc., Aleea Mălinului – 17 buc., loc de joacă Asociația 

3 – 1 buc., str. Patriei – 1 buc., str. Pieței – 5 buc., str. Principe Ferdinand  - 4 buc., str. 

Primăverii – 1 buc., str. Nicolae Bălcescu – 6 buc., str. Crângul Meiului – 3 buc.; 30 buc 

coșuri de gunoi – zona Asociației 6 A și Zona Pod, str. Topliceni. 

- Lucrări de montare și amplasarea 30 buc. băncuțe stradale în următoarele locații: Str. 

Popa Șapcă, Costieni, Str. Horia( autogară), Asociația 6A - Aleea Dornelor, parc vis-a-

vis Electrica, Aleea Aninului-Zona Pod, Extindere Costieni 
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- Lucrări de repații și vopsire a mobilierului stradal (bănci, coșuri de gunoi, stălpi de 

iluminat) pe str. Victoriei (zona pietonală), Parc Cental, str. Toamnei.  

b) Lucrări de creeare, întreținere și înfrumusețare spații verzi 

- Plantat panseluțe la răsad  - 3000 buc. în următoarele locații: Parc Vieru, str. Nicolae 

Bălcescu, Parc Central, Parc Spate Primărie, Parc BUI COM, str. Victoriei, Cimitir 

Eternitatea, str. Crângul Meiului, str. Toamnei, str. Constantin Brâncoveanu, Parc Gară; 

panseluțe la ghiveci – 251 buc. în următoarele locații: Aleea Brașoveni, str Lalelelor, 

Parc Central, str. Mihail Kogălniceanu, str Toamnei, str. Crângul Meiului, bld. 1 

Decembrie 1918, str. Tudor Vladimirescu, Parc BIG, Parc Orizont; plantat 15 buc. 

salcâmi ornamentali: str. Nicolae Bălcescu tronson UAT  - str. Tudor Vladimirescu; 

plantat tuia orientalis  - 50 buc. in următoarele locații: DN2/E85 (str. Stadionului); Parc 

Orizont, Parc BUI COM, str. Mihail Kogălniceanu, Parcare Dr. Emil Ionescu; Plantat 

50 buc. trandafir în următoarele locații: DN2/E85 (str. Stadionului). Parcare Dr. Emil 

Ionescu, Parc Orizont, str. Toamnei; Plantat Mesteacan – 5 buc. - Parc Central; Plantat 

Arbore Lalea – 5 buc. – str. Victoriei, str. Nicolae Bălcescu și Parc Central; Plantat 

Platan  - 5 buc. – parcare dr. Emil Ionescu, str. Tudor Vladimirescu, str. Mihail 

Kogălniceanu și Parc Central; Plantat 1000 buc. hibiscus în următoarele locații: Piața 

Halelor ( Asociația nr. 3), Aleea Aninului, Parcare Dr. Emil Ionescu; Plantat în luna mai 

– iunie 4500 buc. begonie la răsad în următoarele locații: Parc Central, str. Nicolae 

Bălcescu, Parc Vieru, str. Toamnei, str. Victoriei, str. Constantin Brâncoveanu, str. 

Principe Ferdinand, Cimitir Eternitatea; Plantare butași de trandafiri – 500 buc. în 

următoarele locații: Bulevardul Digului (tronson spălatorie – piața de cartofi) – 377 buc. 

Parc Central – 123 buc. Plantare bulbi de lalele - 2000 buc. în următoarele locații: Parc 

Central  - 1000 buc. Str.Toamnei – 300 buc. Str.Mihail Kogălniceanu(sens giratoriu) – 

700 buc;  

- Lucrări de montare și amplasare de  placi informative (*Strange după câinele tău*) cu 

picior, 15 buc.,  în următoarele locații: Parc Vieru, Parc Central și Asociația nr.8 

Costieni; 

-  Lucrări de montare și amplasare țăruși de susținere salcâmi, din lemn, 308 buc. – 

Str.Cătunul Morilor (depozit gunoi închis). 

 

c) Lucrări de întreținere și modernizare spații de joacă  

- Lucrări de construcție și modernizare locuri de joacă, cu ajutorul Sectorului Construcții 

Străzi, în urmatoarele locații: Aleea Belșugului,  Aleea Rozelor – Piața Halelor, bld. 1 

Decembrie 1918, Asociația 8; 

-  Lucrări de montare și amplasare componente loc de joacă în următoarele locații: Parc 

Orizont (leagăn bebe – 1 buc., figurină cu arc din plastic – 1 buc., figurină caluț cu arc – 

1 buc.), Parc str.Toamnei – Aleea Belșugului (leagăn bebe – 1 buc., figurină hipopotam 
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cu arc – 1 buc., figurină elefant cu arc – 1 buc., figurină maimuțică cu arc – 1 buc., 

balansoar cu arc – 2 locuri – 1buc.) Parc Central – leagăn bebe – 1 buc., Parc Asociația 

6A – balansoar pe arc  - 2 buc., Parc Zegas – figurină caracatiță pe arc – 1buc., figurină 

hipopotam cu arc - 1 buc., leagăn cuib – 1buc., bârnă din lemn în  Parc Central. 

 

d) Activitați efectuate cu beneficiarii Legii nr 416/2001 privind venitul minim 

garantat   

- Lucrări de igienizare și întreținere a zonei centrale a municipiului Râmnicu Sărat, a 

principalelor artere rutiere aflate pe raza municipiului Râmnicu Sărat, a  Stadionului 

municipal, a  Parcului Central, a cimitirului Eternitatea și a cartierelor mărginașe ale 

municipiului. 

-  Lucrări de curățare manuală a albiilor pârâului Oreavu și a râului Râmnic 

- Lucrări de întreținere și curățare a șanțurilor (bld. Eroilor, str. Modestiei, șos. 

Podgoriei) 

- Întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joaca din cartierele de blocuri ale 

municipiului Râmnicu Sărat 

-  Întreținerea în sezonul rece a arterelor din municipiul Râmnicu Sărat 

-  Alte activitați de interes și utilitate publică;  

 

 

5. SERVICIUL SPECIALIZAT PENTRU GESTIONARE A CĂINILOR FĂRĂ 

STĂPÂN 

 

În anul 2022 Serviciul de Gestionare a câinilor fără stăpân a capturat de pe domeniul 

public un număr de 400 câini, 66 câini au fost adoptați, 9 câini revendicați si 279 câini au 

fost eutanasiați.  Au fost sterilizați un nr. de 73 câini din adăpost. 

La 31.12.2022, în adăpost,  era un număr de 87 câini, aceştia fiind îngrijiţi şi  hrăniţi 

zilnic de către lucrătorii serviciului. Serviciile medicale au fost asigurate de către medic 

veterinar  acreditat în baza unui contract de prestări servicii. 

De asemenea au fost sterilizați în cadrul serviciului nostru, cu titlu gratuit pentru 

populație, un număr de 420 câini. 

S-a asigurat colectarea și neutralizarea deșeurilor animaliere de pe raza municipiului. 

 

6. SERVICIUL  ADMINISTRARE CIMITIR 

 

Activități specifice efectuate în anul 2022:  

- Au fost executate 359 înhumări;  
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- Au fost efectuate 97 deshumări și reînhumări; 

- S-au eliberat peste 100 contracte de concesiune; 

- Valoarea totală a încasărilor a fost de aproximativ 717950 lei reprezentând taxe 

întreținere, taxe funerare(înhumare/deshumare), lucrări cimitir, împrejmuiri loturi 

de veci; 

- S-a mărit capacitatea  de înhumare prin darea în folosință a unui număr de 90 

parcele în extinderea din partea de nord  a cimitirului (S1); 

- Lucrări administrative de curățenie și întreținere a aleilor, capelei, mobilierului și a 

spațiilor verzi (plantat flori și arbori ornamentali, cosit și strâns iarba); 

În domeniul investițiilor au fost realizate următoarele: 

- Lucrări de amenajare monument eroi (executat și montat statuie de tip vultur); 

- Lucrări de amenajare zona eroi – pavaj și montat sistem de irigație automat; 

- Lucrări de execuție rețea apă din zona extindere cimitir. 

 

7. SERVICIUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ, CENTRALĂ TERMICĂ  

BLOCURI ANL 

 

Pe parcursul anului 2022 serviciul a desfășurat următoarele activități: 

a) Întreținere blocuri ANL și centrala termică; 

b) Toaletare arbori; 

c)  Iluminat festiv în municipiul Râmnicu Sărat; 

d)  Marcaj rutier; 

e)  Alte activități; 

 

   a) Întreținere blocuri ANL și centrala termică: 

- Reabilitarea a 12 apartamente în blocurile de tip ANL din Șos. Industriilor;  

- Lucrări de debranșare, la cerere,  de la agentul termic a unui număr de 60 

apartamente  din cele 2 blocuri de tip ANL; 

-  Reparații curente la rețeaua de alimentare cu apă a blocurilor de tip  ANL; 

- Igienizarea zonei și depozitarea materialelor rezultate în urma smulgerii 

acoperișului blocului 1, cauzată de furtuna din luna iulie 2022, împreună cu celelalte 

servicii din cadrul instituției. 

 

b) Toaletare arbori:  

- Au fost toaletați un număr de 535 arbori, în baza autorizațiilor de intervenție în 

coroană emise de comisia de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Rm. 
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Sărat, materialul lemnos rezultat fiind repartizat persoanelor nevoiașe la cererea 

acestora;  

- S-a intervenit, atunci când a fost cazul, la eliberarea zonelor în urma căderii unor 

arbori degradați din cauza fenomenelor meteorologice. 

 

c) Iluminat festiv în municipiul Râmnicu Sărat; 

- Iluminat Parc Central – 56 becuri; 

- Iluminat Parc Costieni – 6 lămpi led; 

- Iluminat zona centrală, str. Victoriei - 32 becuri led; 

- Iluminat Parc Gară – 5 becuri și 5 abajururi; 

- Montat lămpi led 100 w – loc joacă (Aleea Belșugului); 

- Montat lămpi led 100 w – Asociația 1 Centru; 

- Montat lămpi led 100 w – trecere de pietoni E85 – *Centrul pentru victimele 

violenței în familie Rm.Sărat*; 

- Montat stâlp metalic și lampă led 100 w – trecere de pietoni str. Al. Cuza (Castelul 

de apă); 

- Montat instalații iluminiat festiv în Mun. Râmnicu Sărat  în urmatoarele locații: 

Centrul Cultural, sediul Primăriei, sens giratoriu DN2/E85 (Zona Pod râul Râmnic), 

Str. Toamnei, Str. Principele Ferdinand, Str. Nicolale Bălcescu, Str. Victoriei, Str. 

Tudor Vladimirescu, Str. Lalelelor, Bld. 1 Decembrie 1918, Str. Horia, Str. 

Primăverii, Str. Constantin Brâncoveanu, Bld. Digului; 

- Montat 8 brazi artificiali (iluminiat festiv) pe domeniul public; 

- Montat brad, instalații luminoase și ornamente pentru brad - Parc spate Primărie; 

- Montata brad și ornamente pentru brad - str. Victoriei; 

- Montat și demontat umbrele colorate Bld. N. Bălcescu; 

- Montat ghirlande str. Nicolae Bălcescu. 

 

d) Marcaj rutier: 
- Refacere marcaj rutier – treceri de pietoni – 1.965,50 mp; 

- Marcaj rutier: marcaj longitudinal; săgeți direcționale, stații taxi și stații de autobuz 

– 19.534,79 mp; 

- Montat limitatoare de viteză – 10 buc.; 

- Montat stâlpi susținere indicatoare rutiere – 22 buc.; 

- Reparat 27 stâlpi susținere indicatoare rutiere; 

- Montat indicatoare rutiere: „Trecere de pietoni” – 25 buc.; „Staționarea interzisă” – 

2 buc.; „Oprirea interzisă” – 9 buc.; „Cedează trecerea” – 4 buc.; „Ocolire” – 2 buc.; 

„Accesul interzis” – 3 buc.; „Drum cu prioritate” – 3 buc.; „Sens unic” – 4 buc.; 

„Ocolire stânga” – 5 buc.; „Ocolire dreapta” – 3 buc.; „Limita 3,5 to” – 1 buc.; 

„Circulație în ambele sensuri” – 1 buc.; „Presemnalizare trecere de pietoni” – 8 buc.; 
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- Întreținere semafoare. 

 

e) Alte activități; 

- Întreținere fântâni arteziene; 

- Recondiționat monument intrare în municipiul Râmnicu Sărat – Șos. Brăilei. 

- Arborare drapeluri de Ziua Naționala a României pe arterele principale din Mun. 

Rm. Sărat și înlocuirea drapelurilor existente în zona Gara și Toamnei-ceas. 

 

8. COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE, SECURITATE ÎN MUNCĂ, SITUAŢII 

DE URGENŢĂ, PROTECŢIA MEDIULUI 

 

   În perioada raportată nu s-au înregistrat accidente de muncă și/sau îmbolnăviri 

profesionale în cadrul unității. Organizarea activității de prevenire și protecție a fost 

realizată de către lucrătorul desemnat, conform prevederilor legislației SSM. S-a 

asigurat instruirea personalului în domeniul SSM, în toate cele 3 faze, atât pentru 

personalul angajat, pentru beneficiarii Legii  416 cât şi pentru persoanele ce execută 

muncă în folosul comunităţii  (la angajare-instruirea introductiv generală și 

instruirea la locul de muncă și ulterior, la intervale regulate, instruirea periodică).  

C.S.S.M s-a întrunit, în perioada analizată, trimestrial, comunicând procesele 

verbale de întrunire Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzau. Monitorizarea si 

supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin efectuarea 

controlului medical, la angajare şi periodic, al lucrătorilor din cadrul unităţii de către 

medicul specialist de medicina muncii.  

În anul 2022 s-au efectuat un numar de 82 controale medicale periodice 

încheiate cu fișe de aptitudine în muncă, conform HG 1169/2011.  Rezultatul fișei 

de aptitudine a fost înregistrat în evidența compartimentului SSM și monitorizat în 

cazul de recomandări medicale, cu obligativitatea reevaluării.  

Toate acțiunile întreprinse privind promovarea îmbunățățirii securității și sănătății în 

muncă a lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție au drept scop 

prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, 

eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea, 

instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor. 
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9. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

În cursul anului 2022, au fost organizate concursuri pentru ocuparea postului vacant  

de  contabil, a postului vacant de muncitor calificat rutierist şi a funcţiei de Şef 

Serviciu Administrare Cimitir. 

În perioada analizată, la nivelul Compartimentului Resurse Umane au fost 

desfășurate următoarele activități:  

- colaborarea cu compartimentele si serviciile din cadrul Administraţiei Domeniului 

Public în vederea întocmirii organigramei, statului de funcţii;  

- monitorizarea posturilor vacante și participarea la organizarea concursurilor pentru 

ocuparea acestor posturi 

- întocmirea şi evidenţa dispoziţiilor: de numire şi eliberare din funcţie a personalului, 

de modificare a raportului de serviciu/muncă, de modificare a salariului cu ocazia 

majorărilor generale salariale, de promovare în grad professional/gradatii, etc.  

- întocmirea şi evidenţa actelor adiţionale de modificare a contractelor individuale de 

muncă a personalului contractual din cadrul instituţiei şi au fost înregistrate în 

REVISAL şi transmise ITM;  

- întocmirea și actualizarea dosarele personale și profesionale ale salariaților din 

cadrul ADP;  

- evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual în 

activitatea desfăşurată în perioada anului;  

- evidenţa la zi a declaraţiilor de avere;  

- evidenţa la zi a declaraţiilor de interese;  

- au fost iniţiate dispoziţii, având ca obiect încadrarea cu contract individual de 

muncă, încetarea raporturilor de serviciu/ muncă, modificarea raporturilor de serviciu/ 

muncă, majorarea gradaţiei corespunzătoare a tranşei de vechime, acordarea 

concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an sau doi ani, precum şi 

prelungirea acestuia, promovarea personalului contractual şi promovarea în gradul 

imediat superior al personalului care au întrunit condiţiile de promovare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, suspendarea raporturilor de serviciu, încetarea 

suspendării și reluarea activităţii, constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor;  

- întocmirea, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, contracte individuale de 

muncă pentru personalul contractual din cadrul instituţiei;  

- întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă prin înregistrarea şi 

completarea registrului conform prevederilor legale;  
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- s-a operat în sistem informatic gestiunea resurselor umane care a presupus 

introducerea şi/sau completarea dosarelor profesionale a personalului contractual prin 

programul REVISAL;  

- s-au efectuat operaţiuni de evidenţă zilierilor în ceea ce priveşte raportul de muncă 

în conformitate cu legislaţia în materie privind încadrarea, încetarea, suspendarea, 

încetarea suspendării şi reluarea activităţii, precum şi alte modificări care intervin în 

cadrul programului informatic;  

- s-au solicitat prin notă internă programarea concediilor de odihnă pe anul 2023, s-a 

centralizat programarea acestora pentru toţi angajaţii instituţiei,  

- s-a ţinut evidenţa concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru 

creşterea copiilor până la doi;  

- s-au întocmit şi ţinut evidenţa lunară a condicilor de prezenţă pentru ADP. Rm. 

Sărat;  

- s-a întocmit şi eliberat adeverinţe cu vechimea în muncă ;  

- s-au organizat, conform legislaţiei în vigoare, concursurile pentru ocuparea 

posturilor vacante în cadrul instituţiei şi s-a verificat îndeplinirea de către participanţi 

a condiţiilor prevăzute de lege;  

- s-a asigurat implementarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor de promovare în gradul imediat superior celui deţinut. 

 

 

 

10.  COMPARTIMENTUL INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 

 Din PLANUL DE ACHIZIȚII, în anul 2022 au fost inițiate și finalizate un număr de   

408 achiziții din Catalogul Electronic SICAP în sumă de 2.239.234,29 lei și 139 

notificări de atribuire în sumă de 74.808,15 lei : 

 

ACHIZIȚIA DE PRODUSE  

În perioada analizată  au fost efectuate prin atribuire directă, un număr de 352 achiziții 

de produse, achiziții de produse în baza unor comenzi pe bază de document 

justificativ, furnizare gaze naturale la sediul ADP, furnizare energie electrică la sediul 

ADP și unitățile din subordine, Cimitirul Eternitatea. 
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ACHIZIȚIA DE SERVICII  

Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate, prin atribuire directă, un număr de 52 

achiziții de servicii, achiziții de servicii ce au fost realizate în baza unor contracte și a 

unor documente justificative. 

 

ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI  

În cursul anului 2022 au fost încheiate 4 contracte de lucrări prin achiziție directă, 

după cum urmează:  

-lucrări de aducere la cotă; 

-lucrări auxiliare pentru conducte de apă; 

-lucrări de montare garduri; 

-lucrări de împrejmuire a zonei unde se află mormintele eroilor români. 

 

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate un număr de 3 proceduri simplificate după 

cum urmează: 

        -mixtură asfaltică; 

        -combustibil; 

        -bitum – negociere fără publicare pe Bursa Română de Mărfuri. 

 

 

11.  COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

 

Activitatea compartimentului a fost orientată spre crearea condițiilor materiale 

destinate să contribuie la îndeplinirea sarcinilor compartimentelor funcționale și la 

îmbunătățirea climatului de muncă, totodată asigurându-se determinarea, calculul și 

plata integrală și la timp a tuturor categoriilor de drepturi bănești cuvenite salariaților 

si zilierilor.  

În domeniul financiar contabil și economie pe parcursul anului 2022,  

compartimentul a îndeplinit obligațiile ce decurg din legi și reglementări specifice cu 

caracter permanent legate de execuția bugetului (alocare, ordonanțare și plată a 

cheltuielilor), inventarierea generală, contabilitatea sintetică și analitică a operațiunilor 

economico-financiare etc.  

În perioda analizată s-au realizat, în principal, următoarele activități: întocmirea la 

termenele prevăzute a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale ale instituţiei 

potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea datelor cuprinse; 

executarea indicatorilor financiari din bugetul propriu și asigurarea efectuării plăților 

în conformitate cu prevederile legale cuprinse în OMFP nr.1792/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 



 

16 

 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; raportarea 

și transmiterea în sistemul FOREXEBUG a situațiilor financiare lunare/ trimestriale: 

balanța de verificare, cont de execuție, situație plăți restante conform normelor și 

reglementărilor legale în vigoare; analizarea, verificarea și înregistrarea în evidentele 

contabile a tuturor documentelor justificative care stau la baza elaborării situațiilor 

financiare aferente anului 2022, potrivit dispozițiilor legale; buna administrare a 

patrimoniului prin asigurarea evidenței bunurilor pe utilizatori și locuri de folosire, 

inventarierea generală a patrimoniului.  

Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor curente, în cursul anului 2022 s-au realizat, în 

principal, următoarele: organizarea și execitarea unui control financiar preventiv 

propriu asupra operațiunilor economice pe seama fondurilor publice;  implementarea 

programului de evidență contabilă și de evidență a angajamentelor în conformitate cu 

prevederile legii contabilității și a ordinului ministrului finanţelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate din fonduri publice. 

De asemenea Serviciul Contabilitate asigură lucrările de secretariat ale instituţiei 

primirea şi înregistrarea corespondenţei în registrul general de intrare-ieşire; predarea 

corespondenţei primite directorului şi distribuirea acesteia birourilor funcţionale ale 

institiţiei; asigură confidenţialitatea datelor şi actelor deţinute de instituţie;  

descărcarea electronică a corespondenţei în termenul legal; asigurarea expedierii 

operative a corepondenţei; asigură arhivarea şi selectarea documentelor create la 

nivelul ADP Rm-Sărat;  organizează păstrarea documentelor instituţiei şi le arhivează 

conform legislaţiei în vigoare.  

În cursul anului 2022 au fost înregistrate și repartizate către compartimentele de 

specialitate un număr de 8054 documente. 

  

12.  COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 

 

Aflat în subordinea Contabilului Şef, acest compartiment, realizează paza 

perimetrului sediului instituţiei, asigurându-se serviciu de permanenţă şi este încadrat 

cu un număr de 4 agenţi de pază. Totodată perimetrul şi incinta sediului este 

monitorizată prin supraveghere video.  

 

 

 

Administraţia Domeniului Public  Rm.Sărat deține pagina de internet proprie -

https://adprmsarat.ro/.  Pe site-ul instituției sunt afișate informații de interes public.  

ADP Rm. Sărat  în social-media:  
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- Web site: https://adprmsarat.ro/  

- E-mail: adporas@yahoo.com  

- Facebook: www.facebook.com/Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat 

- Comunicare WhatsApp 

- Tel./Fax: 0238/563032 

 În perioada analizată au fost acordate presei locale flash-interviuri, s-a participat la  

emisiuni tv, două dintre acestea fiind preluate în mass-media naţională, iar activităţile 

ADP Rm. Sărat au fost prezentate și promovate pe social-media, facebook si pagina 

web oficială, 13 anunțuri și 66 de postări. 

 

 

13.  ACTIVITATE JURIDICĂ 

Instituţia nu are compartiment juridic de sine stătător, însă serviciile juridice 

sunt asigurate în baza unui contract de prestări servicii cu personal specializat, care 

reprezintă interesele Administraţiei Domeniului Public în faţa instanţelor 

judecatoreşti: judecătorii, tribunale, curţi de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 

altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notariatelor precum şi în 

raport cu persoanele juridice şi persoanele fizice. Totodată asigură consultanţă 

juridică  şi verifică legalitatea documentelor întocmite, redactează/modifică, la 

cerere, contracte şi opinii juridice şi întreprinde orice demersuri consideră necesare în 

vederea asigurării unui cadru legal esenţial desfăşurării activităţii A.D.P. în condiţii 

de legalitate. 

În perioada analizată avocatul instituţiei a reprezentat A.D.P. în mai multe 

procese  aflate  pe rolul instanţelor de judecată şi a înregistrat noi cereri de valoare 

redusă în temeiul art. 1.028 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, în vederea recuperării debitelor datorate de locatarii ce au încheiat 

contracte de locaţiune pentru imobilele situate în blocurile ANL. A fost soluţionat 

definitiv dosarul nr. 1912/114/2018 de către Completul de filtru nr. 2 al Secţiei I 

Civile din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care A.D.P. Râmnicu Sărat 

avea calitatea de chemată în garanţie, fiind respinse atât apelul, cât si recursul 

declarate de Ulmeanu Valentin împotriva Sentinţei civile nr. 203/25.02.2021 

pronunţată de Tribunalul Buzău. Conform acestei hotărâri judecatoreşti, cererea de 

obligare a pârâţilor Consiliul Local Râmnicu Sărat şi Mun. Râmnicu Sărat prin 

Primar la plata sumei de 400000 RON a fost respinsă ca neîntemeiată, iar cererea de 

chemare în garanţie a A.D.P. Râmnicu Sărat a fost respinsă ca ramasă fără obiect, 

conform prevederilor legale. 

http://www.facebook.com/Administraţia
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III. CONCLUZII 

 

Considerăm că în perioada analizată instituţia  A.D.P. Rm. Sărat şi-a îndeplinit 

sarcinile de serviciu în parametri normali conform Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare, a planului anual de activităţi şi a solicitărilor cetăţenilor. 

Pentru viitor ne propunem: 

- o mai bună cooperare şi colaborare între serviciile şi compartimentele instituţiei; 

- instruirea şi coordonarea tuturor lucrătorilor instituţiei în vederea exercitării cu 

responsabilitate a sarcinilor de serviciu; 

- motivarea lucrătorilor pentru acumularea de noi cunoştinţe, participarea la cursuri de 

pregătire profesională în vederea avansării în trepte profesionale superioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Director, 

Ec. GRAMA MARIANA 
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