
GreenCity iti ofera modul accesibil de pe 

dispozitivul mobil, destinat inregistrarii si 
vizualizarii sesizarilor cetatenilor cu 

privire la urmatoarele aspecte: 
 Infrastructura stradala 

 Siguranta 

 Aspectul strazii.  

 
Aplicatia foloseste GPS-ul telefonului 

pentru a identifica locatia sesizarii si 
permite si atasarea de fisiere media. 

 GreenCity este 

acea aplicatie de 

care are nevoie 

orice primarie: 

usor de folosit, efi-

cienta si dedicata 

tuturor proble-

melor pe care le 

poate intampina 

administratia unei 

localitati precum si 

cetatenii acesteia. 

Aplicatia este de-

dicata manage-

mentul proble-

melor cu care se 

confrunta o prima-

rie. In GreenCity 

problemele sunt 

localizate pe harta 

si nu in registre 

imense si inutile. 

Informatia se afla 

printr-un simplu 

click si nu rasfoind 

zeci de documen-

te.  Greenc i ty 

aduce avantajul 

localizarii spatiale 

a informatiei. 

 

 Aplicația își propune 

să ofere clientului un 

mod eficient și flexi-

bil de monitorizare și 

consultare a rețelelor 

existente de utilități 

(apă, gaz, teleco-

municații si electrici-

tate) din aria de-

servită, precum si  

elaborarea, gestiu-

nea si vizualizarea 

informatiilor despre 

imobil, constructii si 

parcele. Toate aceste 

informatii pot fi con-

sultate de către toate 

persoanele autori-

zate 24 de ore din 

24. Hărțile sunt     

actualizate interactiv 

la apariția unei modi-

ficări asupra rețele-

lor.  

 Ut i l izarea  GIS în 

aplicatii urbane cunoaşte o 

răspândire din ce în ce mai 

largă. În România, există nu-

meroase preocupări în acest 

sens, fiind implementate 

aplicatii de cadastru imobiliar-

edilitar, unde stocarea datelor 

în format analogic nu mai 

poate satisface pretentiile ac-

tuale ale administratiei pu-

blice locale. Solutia este reali-

zarea unor baze de date cu 

informatii exacte, referitoare 

la inventarierea terenurilor 

din zona de intravilan a locali-

tătilor, accesarea rapidă a in-

formatiilor legate de bunurile 

imobile şi proprietari, gestion-

area retelelor de utilităti pu-

blice. 

GreenCity urmareste admi-

nistrarea si monitorizarea te-

ritoriului localitatii printr-o  

evidenta unitara a datelor 

privind bunurile imobiliare si 

proprietarii acestora ce 

servesc operatorilor de cadas-

tru, direcţiilor de impozite şi 

taxe locale, serviciilor de ur-

banism, furnizorilor de utilităţi 

publice etc., si a datelor 

privind arterele de circulaţie 

ce sunt necesare societăţilor 

de transport de călători şi 

mărfuri, poştă, unităţilor de 

pompieri, inspectoratelor de 

poliţie rutieră etc. 
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Timpul de solutionare a problemelor se va imbunatati 

semnificativ dar mai ales comunicarea functionari 
publici- cetateni se va imbunatati considerabil.  

Avantaje 

http://www.greensoft.com.ro/


 

      Cadastru urban 

 

Aplicatia este ex-

tens ib i l a ,  o fe r i nd 
posibilitatea integra-   

rii cu sisteme de taxe 
si impozite locale.  

Functionalitati: 

 
 Vizualizarea detaliilor 

despre imobil, con-

structii, parcele 

 Acces la rapoarte 

cadastrale 

Genereaza si ofera acces la 

rapoarte cadastrale precum: 

 

 Index alfabetic 

     al proprietarilor 

 Registrul cadastral 

     al parcelelor 

Management retele utilitati 
GreenCity ofera posibilitatea managementului retelelor de 

utilitati prin: proiectarea, reprezentarea grafica si 

localizarea pe harta a retelelor de apa-canal, gaz, 

electricitate, telecomunicatii, determinarea incarcarii 

retelelor si identificarea punctelor de avarie sau a 

incidentelor, gasirea celei mai scurte cai intre doua puncte 

de acces la retea, suport pentru eliberarea avizelor de 

racordare etc. 

 

 

GreenCity aduce in atentia factorilor decizionali, 

problemele de pe teren si nu cele de pe hartie. 

 


