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Luna iulie a impus acţiuni şi măsuri specifice perioadei calde care, aşa cum deja ne-a 
obişnuit,  crează  toate  premisele  creşterii  în  intensitate  a  fenomenului  de  tulburare  a 
liniştii publice. Fără a mai întâmpina totuşi problemele din anii precedenţi, multe din 
faptele constatate de către poliţiştii locali sau sesizate de către cetăţeni, nu au necesitat 
măsuri de sancţionare, situaţiile încadrându-se în firescul vieţii urbane. Aşa încât, cel 
mai des, au fost luate măsuri de îndepărtare a grupurilor de persoane, de cele mai multe 
ori tineri aflaţi în trecere prin punctele respective  sau nu-şi justificau prezenţa în zonă, 
fiind  aplicate  sancţiuni  doar  pentru  persoanele  la  care  s-a  constatat  vinovăţia  în 
încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991  pentru sancţionarea faptelor de încălcare a  
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, fiind avertizat verbal.

 În acest context, s-au continuat acţiunile caracteristice  perioadei, activitatea fiind 
concentrată pe zonele predispuse tulburării ordinii şi liniştii publice cunoscute, aşa cum 
rezultă ele din sintezele periodice şi,  în acelaşi timp, pe intervalele orare cu cea mai 
mare frecvenţă a încălcării prevederilor Legii nr. 61/1991. Poliţiştii locali au fost astfel 
planificaţi  în  schimbul  II  după  un  program  de  vară,  între  orele  16.00  şi  24.00, 
suprapunându-se astfel cu schimbul trei la orele de vârf, pentru a dispune de efective cât 
mai mari. 

Din numărul total de 280 de sancţiuni aplicate în această lună, din care 98 sunt 
amenzi în valoare totală de 15.845 şi 182 avertismente, cele mai multe au fost aplicate 
persoanelor ce au tulburat liniştea, după cum urmează:
• tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie           - 127;
• circulaţie rutieră                                                      - 114;
• salubritate, gestiunea deşeurilor                              -  15;
• îngrădirea, ocuparea domeniului public                  -  12;
• alte abateri                                                               -  12.

Starea  reală  a  lucrurilor  în  această  lună  este  conturată  şi  de  numărul  mic  de 
reclamaţii  care s-au primit : 119  reclamaţii şi sesizări (24 fiind neconfirmate, adică 20 
% din total ), comparativ cu 148 în iulie 2012  precum şi de raportul, pozitiv  putem 
spune, între numărul de sancţiuni la Legea nr. 61/1991 şi cel al reclamaţiilor  : 127 / 79. 
Dintre  numărul  total  de reclamaţii  102 au  fost  înregistrate  telefonic,  12 scrise   şi  5 
verbale. Determinante au fost abaterile la Legea nr.61/1991 – 79. Urmare acestora s-au 
aplicat 9 amenzi şi  41 de avertismente dar şi alte măsuri precum:
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•  verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;
•  îndepărtarea  grupurilor  de  tineri  din  zonele  predispuse  tulburării  liniştii 

publice;
• supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;
• îndrumarea  către instituţiile abilitate,  întrucât  faptele  reclamate  nu intrau în 

competenţa noastră;
Prin note telefonice au fost transmise 22 de sesizări către diferite instituţii sau 

operatori de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP -13, SC 
Urban SA – 8, AJOFM -1.

Poliţiştii locali au luat în evidenţă o persoană fără adăpost şi un cerşetor, ambii 
fiind conduşi ulterior la  staţia CFR, în vederea deplasării către localitatea de domiciliu.

Am însoţit în 9 situaţii  funcţionarii  publici din primărie dar şi  reprezentanţi  ai 
altor entităţi, în vederea derulării unor activităţi specifice:

• toaletare copaci ( DADP);
• control în mijloacele de transport în comun;
• rezolvarea unor sesizări;
• executarea mandatelor de aducere;
• igienizarea  şi  ridicarea  unor  animale  dintr-un  imobil  ce  aparţine  unei 

persoane cu tulburări de comportament.
Pe  timpul  patrulării  au  fost  depistate  neasigurate  2  autoturisme  fapt  ce  a 

determinat identificarea deţinătorilor legali, în vederea comunicării celor constatate.
În  data  de  13.07.2013,  la  dispeceratul  Poliţiei  Locale  s-a  primit  o  sesizare 

telefonică cu privire la faptul că persoane necunoscute au sustras cadre metalice dintr-o 
localitate  învecinată  şi  se  îndreaptă  spre  municipiu  cu  un  atelaj  hipo.  Persoanele 
vinovate  au  fost  depistate  de  poliţiştii  locali  care  ulterior  au  solicitat  prezenţa  unui 
echipaj din cadrul Poliţiei Municipale pentru continuarea cercetărilor.
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