
RAPORT DE ACTIVITATE
ianuarie  2014

           Activitatea poliţiştilor locali s-a materializat în această lună prin aplicarea unui 
număr de  286 sancţiuni  contravenţionale,  din care 100  amenzi,  în valoare totală de 
23.950 lei  şi  186 avertismente.  Sancţiunile  menţionate  au fost  aplicate  pentru abateri 
privind:

• circulaţie rutieră                                                                    - 188;
• tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -   61;     
• salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -  15;
• îngrădirea, ocuparea domeniului public                                -  14;
• alte abateri                                                                             -    8 .

           În cadrul acţiunilor derulate au fost au fost luate în evidenţă 9 persoane, dintre care 
4 vârstnici cu risc de victimizare, 2 persoane fără adăpost şi 3 persoane cu probleme de 
comportament.

         În această lună, poliţiştii locali au derulat acţiuni în baza a două Planuri de 
Măsuri, după cum urmează:

• Plan de măsuri nr.373/17.01.2014, pentru prevenirea faptelor contravenţionale ce 
aduc atingere aspectului estetic şi gospodăresc al platformelor de precolectare a 
deşeurilor,  urmărindu-se de fapt combaterea fenomenului de căutare a deşeurilor 
în containerele de pe platformele gospodăreşti.

• Plan de măsuri nr.428/20.01.2014,  privind informarea asociaţiilor de proprietari 
asupra obligaţiilor ce le revin în perioada de iarnă. Scopul demersului nostru fost 
completat  şi  de  reactualizarea  evidenţei  persoanelor  cu  risc  de  victimizare,  în 
vederea contactării ulterioare a  acestora de către agenţii sectorişti.

        În acest interval de timp au fost înregistrate 114  reclamaţii şi sesizări, dintre care 
97 telefonice,  4  scrise  şi  13 verbale.  Dintre  acestea  26 nu s-au confirmat.  Urmare  a 
rezolvării acestora s-au aplicat 35 de  averismente şi 7 amenzi.

        Având în vedere constatările din teren ale poliţiştilor locali, au fost transmise  
către alte instituţii  sau operatori de servicii   30 de note telefonice către DADP – 21, 
Urban SA - 7, SVSU – 1, cuprinzând sesizări ale unor probleme aflate în competenţe 
acestora. 
             Poliţiştii locali au însoţit utilajele de deszăpezire şi au fluidizat traficul rutier cu 
ocazia lucrărilor de îndepărtare  a zăpezii, efectuate de angajaţii DADP şi au asigurat 
măsurile de ordine cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii  şi a evenimentelor 
religioase,  în zona lăcaşelor de cult.
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 În  această  lună,  poliţiştii  locali  au  derulat  activităţi  specifice  sezonului  rece, 
ocazionate în principal de căderile de zăpadă şi scăderea bruscă a temperaturilor. Au fost 
informaţi şi atenţionaţi agenţii economici cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea 
înlăturării zăpezii şi a gheţii de pe căile pietonale din zona unităţilor proprii. Aceleaşi  
obligaţii  au  fost  aduse  şi  la  cunoştinţa  reprezentanţilor  asociaţiilor  de  proprietari  şi 
locuitorilor din cartierele de  locuinţe individuale.

În intervalul 25–31 ianuarie 2014, când temperaturile au scăzut simţitor, ninsorile 
au fost  abundente iar  vântul  a avut intensificări  de peste 70 km/h,  poliţiştii  locali  au 
întreprins măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative cauzate de ger, care 
au avut în vedere persoanele fără adăpost.  Cu această ocazie s-au avut în atenţie locurile 
cunoscute în care aceştia se adăpostesc, fiind conduşi în centrele special amenajate. 

Zona unităţilor scolare a fost supravegheată în această lună fără a fi înregistrate 
evenimente majore. S-a păstrat permanent legătura cu profesorii de serviciu pe unitate, 
fiind  legitimate şi îndepărtate din zona şcolilor peste 20 de persoane ce nu-şi puteau 
justifica prezenţa în zonă.

În această lună, în afara lucrărilor de deszăpezire,  au mai fost derulate acţiuni de 
însoţire şi conducere în diferite situaţii, după cum urmează:

• însoţire angajaţi DADP – ecarisaj – prindere si ridicare câini fără stăpân;
• executarea a 3 mandate de aducere;
• conducerea a 3 persoane la sediul Poliţiei Municipale;
• însoţire reprezentant SPAS la locuinţele sociale în vederea debranşării de la curent 

electric a 2 familii de asistaţi sociali;
• conducerea a 2 persoane fără adăpost la Centrul de Primire;
• conducerea unei persoane cu probleme de comportament la domiciliu;
• însoţire reprezentant DGASPC – anchetă socială;
• însoţire reprezentant  SVSU – verificarea unei sesizări.

În data de 07.01.2014, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
au fost sesizaţi verbal  de către un locuitor, cu privire la un eveniment ce se petrece în 
cartierul  de  case  unde  domiciliază.  Deplasându-se  la  faţa  locului,  poliţiştii  locali  au 
depistat 2 persoane de sex masculin ce au sustras o schelă metalică demontată. Acestea 
au fost identificate şi  conduse la sediul Poliţiei Municipale.

În data de 10.01.2014, poliţiştii locali din cadrul biroului de circulaţie rutieră au 
depistat  un autoturism oprit  neregulamentar  pe raza municipiului  fapt  ce a  condus la 
legitimarea conducătorului  auto.  Cu această  ocazie cu care  s-a constatat  că acesta  nu 
poseda permis de conducere. Ca urmare, persoana a fost condusă şi predată agenţilor din 
cadrul Poliţiei Municipale în vederea continuării cercetărilor. 

În data de 13.01.2014, la dispeceratul instituţiei noastre a fost primită o sesizare 
cu privire la un conflict iscat între mai multe persoane. La faţa locului s-a constatat că 
unul dintre cei implicaţi a aplicat unei alte persoane, lovituri cu un obiect contondent. 
Persoana vinovată a devenit violentă atât în limbaj cât şi în comportament, fapt pentru 
care a fost încătuşată şi condusă la sediul Poliţiei Municipale.


