
           Raportul de activitate a compartimentului Gospodăria Comunală  

                            pentru anul 2018 

 

     Servicul de Gospodăria comunală funcționeaza cu un numar de 72 angajați , ce exercita  

atribuții in următoarele domenii. 

1. Compartiment tehnic (Iluminatul public ,reglementarea circulatiei , spatii de joaca , ateliere ) 
cu un nr de 18 salariati  

2. Compartiment exploatare si intretinere parc auto ( logistica si PSI ) ; cu un nr de 12 salariati 
3. Serviciul sera si administrare spatii verzi; cu un nr de 20 de salariati  
4. Compartiment lucrari edilitare si intretinere cladiri , intretinere si reparatii strazi cu un nr de 

19 de salariati 
5. Servicul de antimasuratori pentru  devize ( lucrari in regie proprie )  1 pers  
6. Aprovizionare   ( cu materiale pentru lucrari in regie proprie )  1 pers 

Conducerea fiecarui compartiment este asigurata de persoane desemnate , care raspund de indeplinirea 
sarcinilor specifice ; 
         
 Compartimentul technic ; 
 Este condus de  Szováti János cu  

- 10 salariati la  ateliere 
- 2 salariati la WC ul public  
- 5 salariati la paza  
- 1 salariat la terenuri de joaca  

        Compartimentul technic , este alcatuit din personal de specialitate pentru organizarea si conducerea 
activitatii din compartimentele componente ale Departamentului  Gospodarie Comunala (ingineri , 
maistri , technicieni , gestionar materiale , gestionar mijloace fixe si obiecte de inventar  ) ; 

- Au fost solutionate 304 de cereri primite de la locuitorii Municipiului ( solicitari pentru  diferite 
reparatii ) 

- Pe teritoriului administrativ al Municipiului Tg Secuiesc  la sistemul de iluminat public au fost 
inlocuite 551 buc becuri . 

- Au fost inlocuite 68 de buc de diferite indicatoare rutiere  
- Au fost inlocuite si montate 130 de buc cosuri de gunoi . 
- Pe teritoruiul administrativ al Municipiului Tg Secuiesc  au fost aplicate marcaje rutiere  (parcari, 

treceri de pietoni si drumuri publice ) unde sa folosit 5950 kg de vopsea speciala pentru marcaj 
rutier , 150 kg microsfere reflectorizante si 100 kg diluant . 

- Intretinerea  a 23 de buc terenurilor de joaca ( sa folosit 9 mc. cherestea ) 
- Sau montat 15 buc banci in zona Blocurilor  
- Sau montat 10 buc suporturi de biciclete . 
- Sau confectionat si montat 13 buc stalpi de fier pentru iluminatul public . 
- Sau folosit 1225 m cabluri diferite pentru instalatiile electrice . 

 
     Compartiment exploatare si intretinere parc auto; 

Este condus de Racz Judit  cu 
- 12 salariati conducatori de auto si utilaje  

 



Compartimentul gestioneaza masinile si utilajele folosite de departamentul Gospodarie Comunală al 
Primăriei Municip.Tg.Secuiesc . este compus din 17 buc mijloace auto și utilaje mici (cilindru compactor, 
mașini tuns gazon , drujbe , generatoare , mașini de marcat rutier, pompă apă , tăvălug , utilaje de 
construcții  (vibrator,main mecanic , picamer ) . Conducătorii auto trebuie să aibă pregătire profesională 
corespunzătoare , în unele cazuri trebuie să aibă atestat de transport marfă sau transport persoane. 
Pentru fiecare mijloc auto sau utilaj este alocat bon de combustibil , astfel pot fi urmarite consumurile pe 
masin si utilaje .Zilnic se întocmesc foile de parcursin în care sint monitorizati destinatiile , numarul de Km 
efectuați si alimentariile cu combustibil Se intocmesc centralizatoare lunare .Este monitorizat valabilitatea 
ITP-urilor (inspectia technica )RCA (asigurare obligatorie )rovinete, si starea technica pentru fiecare 
masina sau utilaj.Se monitorizeaza valabilitatea licențelor de transport marfă si de persoane .Se verifica 
valabilitatea fiselor medicale , avizelor psihologice pentru conducatorii auto . In cursul anului sau eliberat 
10 buc de autorizatiid e TAXI conform legii 38/2003 ceea ce constă în verificarea actelor depuse de 
transportator. 

Serviciul sera si administrare spatii verzi 

Este condus de  Péter Gyöngyő cu  
- 16 salariati la  administrare spatii verzi  
- 3 salariati la centrala termica  

Serviciul sera si administrare spatii verzi , are atributii specifice prin care se asigura efectuarea 
lucrarilor de intretinere sau infiintare a spatiilor verzi aferente cailor de circulatie si zonelor de agrement 
(parcuri ) , in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si asigurarea productiei proprii in sere 
amenajate sau achizitionarea materialului saditor  

In cursul anului 2018 au fost efectuate următoarele lucrări , 

- Lucrări de pregătire si întreținere a terenurilor din spatiile verzi, prăsirea solului si combaterea 
buruienilor  

- Plantarea răsadurilor anuale în parcuri (11.500 buc), plantarea răsadurilor bienale (11480 buc 
),plantarea bulbilor (400 buc )și plantarea trandafirilor ( 150 buc ) 

- Au fost  plantate 220 buc arbori ornamentali pe raza teritoriul administrativ al Municipiului Tg 
Secuiesc în spațiile verzi . 

- Au fost plantate 1.400 buc arbust pentru gard viu în spațiile verzi . 

- Au fost plantate 31.000 buc  diferite flori în amenajamente florale pe raza teritoriul administrativ 
al Municipiului din care 18.000 buc au fost achiziționate iar 13.000 buc din productie proprie. 

- Au fost intretinute 78.600 mp spatii verzi (in parcuri si pe strazile orasului ) 

 

Compartiment lucrari edilitare si intretinere cladiri , intretinere si reparatii strazi 

Este condus de  Molnar Cornel cu  
- 19  salariati  



- Compartimentul, are atributii specifice prin care se asigură efectuarea lucrărilor de constructii in 
regie proprie din domeniul public , asigură functionabilitatea si siguranta cailor de circulatie auto 
si pietonale , cu respectarea reglementărilor legale in vigoare ; 

- Compartimentul, este alcatuit din echipe compuse din personal de specialitate (autorizat si 
atestat – dupa caz)  

- S – a întocmit 78 bucati de antemasuratori pentru devizele pe categorii de lucrari apartinind la 14 
obiective de investitii , realizate cu forte proprii  

- În perioada ianuarie - decembrie sau efectuat lucrari de reparatii si amenajari in urmatoarele 
puncte de lucru  

- HALA SERA ADY –terminare platforme interioare de depozitare din beton 103 mp, si pavaj placi 
prefabricate  62 mp,confectionare si montare usa metalica pt.aerisire sera fronton sud 38 
kg,vopsitorii conducte instalatii termice si apa 1832 m (288 mp),compartimentari depozit 
interior pamant 25 mp,construire corp cladire centrala termica noua ( fundatii beton ciclopian 
21 mc,elevatii zidarie BCA 33 mc, pardoseli di beton 99 mp,planseu tip LEP cu armare si 
suprabetonare 99 mp,montare usi si ferestre productie proprie si din demolari 7 buc,cos de fum 
centrala pe lemne h=10 m,cu fundatie din beton ciclopian 4 mc,elevatie din tuburi beton d=50 
cm l=0.75 m,camasuit cu zidarie din blocuri beton  cu goluri 40 mp,armate si umplute cu beton. 

- GRUP SOCIAL SERA ADY – Reparatii invelitoare cu sapa de egalizare si izolatie hidrofuga din carton 
asfaltat 121 mp,planseu intermediar din dulapi rasinoase montate pe grinzi rasinoase ignifugate 
120 mp,ziduri despartitoare din zidarie BCA  8.5 mc,scari interioare din confectii metalice cu 
trepte din dulapi fag 2 buc,amenajare wc si cabina dus 4 buc,cu instalatiile aferente,montare usi 
si ferestre 4 buc.,tencuieli si vopsitorii lavabile 420 mp,montare la parter corpuri radiatoare 
pt.incalzire centrala 6 buc cu conductele aferente. 

- PLATFORME DEPOZITARE SERA ADY-  Demolare sera veche 2800 mp,montare imprejmuire pe 
stalpimetaliciconfectionate din demolari 95 buc,cu panouri gard bordurate zincate 53 
buc,montare poarta de acces glisanta 1 buc, realizare infrastructura si suprastructura pt drum 
acces,,platforma depozitare lemn de foc si materiale de constructii de 4561 mp (2277 mc piatra 
sparta) 

- REFACERE DISTRUGERI- S-a calculat valoarea distrugerilor rezultate din accidente de circulatie in 
21 de evenimente in cuantum de 18,450.47 lei. 

- SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR – S-au procurat materialele pt.vopsitorii si zugravelia 
peretilor si plafoanelor birourilor 621 mp,parchet laminat 37 mp si vopsirea cu vopsea ulei a 
usilor existente 60 mp ,in vederea reabilitarii. 

- AMENAJARE PARCARE POLITIA LOCALA – S-a realizat canalizarea pluviala si infrastructura din 
piatra sparta 77 mc a platformei parcarii. 

- AMENAJARI HOSTEL SPORT – S-au reabilitat si modernizat complect 2 camere(6 si 17)prin 
executie zid despartitor pt.baie din zidarie BCA ,tencuieli,vopsitorii si instalatii 



aferente,amenajare intrare constind din platforma din pavele autoblocante 195 mp,incadrate cu 
borduri pt trotuare 16 m,asezate pe fundatie din piatra sparta 32 mc,termoizolarea casei scarii 
prin montare placi polistiren expandat 16 mp,vopsitorii si zugraveli in casa scarii si holuri 542 
mp. 

- SEDIU GOSPODARIE COMUNALA – S-a refacut platforma de intrare poarta pietonala din pavele 
prefabricate beton 10x20 cm de 25 mp si treptele la intrare in cladire prin imbracarea treptelor 
existente cu pavele prefabricate beton 10x20 cm. 

- SEDIU PRIMARIE – S-a reinnoit biroul Secretar,prin modificare instalatie electrica,s-au executat 
zugraveli si vopsitorii lavabile 100 mp si montare parchet laminat 25 mp. 

- STADIONUL  SINKOVITS – S-a reabilitat interiorul grupului sanitar prin compartimentare cu 
zidariede de caramida presata 2 mc ,montare usi 3 buc,gresie 20 mp,faianta 31 mp,vopsitorii 
lavabile 25 mp si refacerea instalatiei sanitare :vas closet 3 buc,chiuvete 3 buc,pisoare 4 buc,cu 
conductele aferente. 

- REPARATII STR.MORII-LUNGA – S-au executat lucrari pt.descarcarea apelor meteorice : santuri 
deschise 165 m,si montare tuburi PVC corugate cu d=500 mm in lungime de 100 m 

- ILUMUNAT PUBLIC STR.SOARELUI – S-au montat 10 buc stalpi metalici confectionate prin forte 
proprii,corpuri de iluminat montat pe console,cu conductoarele aferente 250 m 

- REPARATII STRAZI SI TROTUARE 

               - str.Cernatului   - refacere borduri stradale 137 m , reparatii si refacere trotuar din pavele 
autoblocante 25 mp,guri scurgere din fonta carosabile ptevacuarea apelor meteorice 3 buc. 

               - Acces parc Molnar Jozsias – montare borduri stradale 35 m,refacere trotuar din pavele 
beton autoblocante 29 mp,infrastructura strada din piatra sparta 54 mc,suprastructuradin pavele 
andezit  81 mp 

               - str.Budai Nagy Antal – Desfacere si montare borduri din piatra 70 m,suprastructura din 
pavele andezit 350 mp 

               - str.Fortyogo – amenajare trotuar nou de 26 m lungime prin asezare borduri stradale di 
beton 26 m,borduri pt.trotuar 4 m,pavele autoblocante din beton 19 mp,asezate pe infrastructura 
din piatra sparta 11 mc. 

               - str Papp Mihaly – executie podet tubular de 6 m lungime din tub PVC corugat de d=50 
cm,umplutura peste tub pt asigurarea trecerii din piatra sparta 8 mc. 

               - str.Fabricii – s-a reparat trotuarul in zonz intersectiei cu str.Garii pe o lungime de 43 m,prin 
schimbarea bordurilor din piatra cu borduri stradale din beton 34 m,borduri trotuar 7 m pt. 
Incadrarea zonei verzi si montare pavele beton autoblocante 17 mp. 



               - Reparatii strazi inundate 2018 – S-a intervenit pentru indepartarea stratului de aluviuni si 
alte materiale adus de viituri,s-a refacut suprastructura strazilor afectate: str.oroszfalu,str.Mikes 
Kelemen,str.Papp Mihaly,s-au asigurat saci de nisip pt ridicarea digurilor. 

5 Servicul de antimasuratori pentru  devize ( lucrari in regie proprie )   
Ing Márton László 

6 Aprovizionare   ( cu materiale pentru lucrari in regie proprie )  
Mántó Endre  

 

Sef Serviciul Gospodăria Comunală 

Szöllősi László 

07.02.2019 

 

 
 


