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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

BIROUL ADMINISTRATIV 

  

           Număr angajaţi – 14 ( 6 inspectori de specialitate,2 referenti,1 magazioner, 2 muncitori,3 consilieri) 

1.   Obiectul de activitate al compartimentului: 

- gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 

- intocmire documentatie pentru contract de întreţinerea curentă a clădirii ; 

-     intocmire documentatie pentru service sistem încălzire-răcire a clădirii ;   

- urmărirea contractelor de prestări servicii ;  

- urmarirea contractelor de achiziţii ;  

- activitatea centralei telefonice ;  

- activitatea magaziei de materiale ; 

 -  gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie 

-  urmărirea şi coordonarea contractului privind „Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune”;  

- urmărirea şi coordonarea contractului „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de 

colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din 

gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin concesiune”;  

-  verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor fizice şi juridice,  

privind gestionarea câinilor fără stăpân, a câinilor cu stăpân, altor animale de companie şi de fermă 
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-deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, precum şi alte tipuri de sesizări, analizarea situaţilor în 

teren şi urmărirea rezolvării acestora conform competenţelor care revin;  

- gestionarea activității de deratizare, dezinsecție, delarvizare, dezinfecție și  

tratamente fitosanitare pe domeniul public de pe raza municipiului Timișoara. 

2.  Sinteza activităţii pe anul 2018 

 -   au fost gestionate mijloacele fixe în valoare de 69.245.866,61 lei  

 -  au fost gestionate obiectele de inventar în valoare de 7.595.598,83 lei   

 -  au fost  achiziţionate,  respectându-se prevederile Ordonanţei de urgentă nr.19 / 2009 

si OUG 34/2006 rechizite, tipizate, materiale igienico-sanitare, materiale electrice, cartuse, faxuri / 

imprimante si diverse servicii  

- întreţinerea curentă a clădirii : 

-   au fost efectuate reparaţii la instalaţii electrice la sediul PMT , - service copiatoare –s-a urmărit lunar 

întreţinerea şi asigurarea cu piese de schimb şi consumabile la 34 copiatoare ; 

 - service  faxuri – s-a urmărit lunar întreţinerea şi asigurarea cu piese de schimb şi consumabile la 19 faxuri  

- service sisteme alarmă -s-a urmărit lunar întreţinerea a 7 sisteme de alarma ;    

- service sistem încălzire-răcire din institutie ;   

- service sistem sonorizare la şedintele Consiliului local din Sala de Consiliu; 

- s-au intocmit documente pentru asigurarea  clădirii şi bunurilor din  P.M.T.; 

             - intocmirea documentatiilor in vederea achitarii facturilor de utilitati ale Primariei Municipiului 

Timisoara si ale locatiilor in care isi desfasoara activitatea aparatul de specialitate al Primarului (155 de 

contracte) Enel, E.ON, Aquatim, Retim, Colterm ;  

           - activitatea centralei telefonice şi urmărirea încadrării în limitele plafoanelor valorice stabilite;  

        - sistemul de comunicare este format din 225 posturi telefonice  din care 195 interioare şi 33 numere 

fixe exterioare  
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      - s-a urmarit activitatea magaziei de materiale prin asigurarea condiţiilor de depozitare şi 

păstrare a materialelor, recepţionarea şi distribuirea acestora şi predarea actelor de recepţie  

    - s-a gestionat buna functionare a bazinului de inot prin efectuarea analizelor lunare a apei si curatarea 

apei cu solutii specifice acestui tip de activitate, 

    -   organizarea si coordonarea din punct de vedere administrativ a referendumului din 2018 

  

Sinteza activităţii pentru anul 2018:  

Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie: 

 S-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. „Danyflor” S.R.L, a contractului de 

concesiune privind „Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Timişoara”, contractul cu nr.91/01.07.2016. Au fost efectuate controale periodice privind starea de 

întreţinere şi bunăstare a animalelor din adăpost.  

Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2018, au fost în număr de 47 şi 

au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L.  

Activitatea în anul 2018 din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului S.C.„Danyflor” 

S.R.L se prezintă după cum urmează:  

– au fost recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări depuse, în valoare totală de 1.960.569,88 

lei cu TVA. 

Activitatea din cadrul adăpostului de animale aparţinând  concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă 

după cum urmează:  

 881câini ridicaţi de pe domeniul public,  

 430 câini adoptaţi,  

 32 câini revendicaţi,  

 75 cazuri în care a fost aplicată eutanasia, 

 288 de mortalităţi survenite în cadrul adăpostului. 
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La data de 31.12.2018 se aflau în adăpostul concesionarului un număr de 539 câini fără stapân.  

- Urmărirea şi coordonarea contractului privind colectarea cadavrelor de pe domeniul public şi din 

gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timişoara: 

  

S-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului  S.C. „Danyflor” S.R.L, referitor la contractul 

nr.2/19.01.2016 privind „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a 

cadavrelor animalelor de pe domeniul  

public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza 

Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 

prin concesiune”.  

Au fost înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara un număr de 23 sesizări privind prezenţa cadavrelor 

pe domeniul public al Municipiului Timişoara. Acestea au fost soluţionate de către concesionar. De 

asemenea, au fost înregistrate sesizări direct de către reprezentanții concesionarului prin dispeceratul 

serviciului, dar s-a identificat și pe teren prezența unor cadavre cu ocazia verificărilor efectuate zilnic, 

conform programului acestuia.  

Astfel au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 504 cadavre de animale şi au fost recepţionate 

situaţiile de lucrări în valoare totală de 71.517,11 lei cu TVA. 

In ceea ce priveste activitatea de Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie: 

A fost pregătita demarată licitaţia pentru achiziţia unui acord cadru pentru Delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare pentru activităţile dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara. Pentru a asigura 

minimul de confort cetăţenilor Municipiului Timişoara , 

lucrări de dezinsecţie s-au desfăşurat în urma încheierii unui contract de prestări servicii doar pentru 

prevenirea imbolnavirilor datorate muşcăturilor de căpuşe. Sustantele folosite în desfăşurarea acestor 

activităţi aveau în spectrul de actiune şi dezţântărirea. Au fost efectuate trei operaţiuni (treceri) pe domeniul 

public, în valoare de 148.199,51 lei cu TVA inclusă şi s-a realizat dezinsecţia unor unităţi publice din 

Municipiul Timişoara cum ar fi instituţii publice, baze sportive.  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

5    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate şi soluţionate 53 de sesizări privind lucrările de 

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie. 


