
RAPORT DE ACTIVITATE 
 AL SERVICIULUI INTERVENTII EDILITARE  

PENTRU LUNA APRILIE  2022 
 
                         

Urmare a adreselor nr:  8772/CMB/06.04.2022;  5457/04.04.2022; 3888/CMB/ 
11.02.2022; 7835/CMB/25.03.2022; 24552/CDR/08.10.2022; 638/17.03.2022; 
10225/28.04.2022; 965/26.04.2022 
 
Serviciul Interventii Edilitare 
La adresa nr. 8772/CMB/06.04.2022 

- S-a procedat la montarea  a  2 banci (recuperate) Teren Joaca Str. Gh. Filipescu, 
conf.R.A. din 12.04.2022  

La adresa nr. 5457/04.04.2022 
- S-a procedat la alimentarea cu energie electrica pentru evenimente publice zona 
Magazin Elvila,         conf.R.A. din 12.04.2022  

La adresa nr. 3888/CMB/11.02.2022 
- S-a montat gardut  Ap.56  [35 ml], conf.R.A. din 07.04.2022 

La adresa nr. 7835/CMB/25.03.2022 
- S-a montat gardut  Str.Cornisa Nr.8  [34 ml], conf.R.A. din 08.04.2022 
- S-a montat gardut  Ap.38  [100 ml], conf.R.A. din 11-15.04.2022 

La adresa nr. 24552/CDR/08.10.2022 
- S-a montat la repararea  gardutului Ap.65  Str.Ion Pillat Nr.14  [70 ml], conf.R.A. din 

19.04.2022 
La adresa nr. 638/17.03.2022 

- S-a procedat la montarea/ demontarea  a 8 casute din lemn pentru desfasurarea 
Targului Mesterilor Populari conf.R.A. din 27.04.2022 

La adresa nr. 10225/28.04.2022; 965/26.04.2022 
-S-a procedat la alimentarea cu energie electrica pentru evenimente publice zona 
Pietonalul Unirii, conf.R.A. din 28.04.2022  

 
Semnalizare Rutiera 

In cadrul compartimentului Semnalizare Rutiera, s-a procedat zilnic  la verificarea, 
repararea si inlocuirea indicatoarelor rutiere, a semafoarelor, conform adresei 
1921/06.04.2022, lucrari consemnate in raportul de lucru zilnic inaintate catre PMB.    
La adresa nr.  9178/MA/18 04 2022 (DSPSA 4772/20.04.2022 ) 

- Vă solicităm prin prezenta să asigurați vizibilitatea semnelor rutiere ( indicatoare 
rutiere, separatoare de sens, stâlpișori semnalizare rutieră, oglinzi rutiere,etc.) prin 
curățarea/spălarea lor – NU S-A EXECUTAT 
La adresa nr.  1981/11. 04. 2022 (DSPSA 4546/15.04.2022 ) 

- S-a procedat la mutarea indicatorul rutier cu semnificația Oprirea interzisă 
(adiționalele aferente) aflat pe strada Colonel V.Tomoroveanu nr.2, de pe stâlpul de 
susținere al indicatorului Sens unic pe un nou stâlp de susținere, cu sensul spre strada 
Sucevei nu spre strada  
Primăverii - conf.R.A. din 28.04.2022 
La adresa nr.  1944/07. 04. 2022 (DSPSA 4255/07.04.2022 ) 

- S-a procedat la montarea  următoarele indicatoare rutiere :  



-indicator rutier cu semnificația Oprirea interzisă cu adiționalul Ridicarea autovehiculelor 
parcate neregulamentar pe strada A.S.Pușkin nr.20(Școala nr.1) - de la strada Petru Rareș 
până la intersecția cu strada Vasile Lupu; 
-indicatoare rutiere cu semnificația Acces interzis vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 
tone strada Dimitrie Pompeiu la intrarea din strada Doboșari-ambele capete;  
-indicator rutier cu semnificația Cedează trecerea la ieșirea din parcarea de la Biblioteca 
Mihai Eminescu-Calea Națională nr.62;  
-indicator rutier cu semnificația Obligatoriu la dreapta la ieșirea din aleea de la Școala 
nr.14 în strada împărat Traian.   - conf.R.A. din 12.04.2022 
La adresa nr.  1921/06. 04. 2022 (DSPSA 4149/07.04.2022 ) 

- S-a procedat la întreținerea marcajelor stațiilor de transport public local, transport 
public  județean, stațiilor taxi pe raza municipiului Botoșani - conf.R.A. din 02- 15 .05.2022 
La adresa nr.  8626/06. 04. 2022 (DSPSA 4150/07.04.2022 ) 

- S-a procedat la mutarea indicatorul nr.2-în aliniament cu indicatorul nr.1 (poză 
anexată) -pentru a delimita o singură trecere de pietoni ( urmând sa fie marcată trecerea 
de pietoni). - conf.R.A. din 08 .04.2022 
 
Terenuri joaca 
 Zilnic se efectueaza verificari, reparatii la mobilierul urban, echipamente de joaca si a 
gardului imprejmuitor din cadrul terenurilor de joaca conform rapoartelor privind starea 
tehnica a terenurilor de joaca inaintate la PMB. 
 


