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           În luna octombrie, având în vedere apropierea sezonului rece s-a acţionat în
vederea identificării vehiculelor abandonate şi fără stăpân ce ocupă domeniul public
sau  privat  al  municipiului  şi  care  îngreunează,  aşa  cum o  arată  experienţa  anilor
anteriori,  acţiunile  de  deszăpezire.  Astfel,  s-a  urmat  procedura  legală  pentru  6
autoturisme, ai căror proprietari au fost somaţi în vederea ridicării autovehiculului, în
caz contrar aceştia urmând a primi sancţiunile legale. Următoarea etapă, în situaţia în
care  deţinătorii  legali  nu  se  conformează  somaţiilor  primite,   va  fi   declararea
autovehiculelor ca abandonate şi preluare în proprietatea administraţiei publice locale.
Deasemenea s-a procedat  la  identificarea tuturor persoanelor fără domiciliu de pe
raza municipiului precum şi a zonelor sau punctelor în care aceştia şi-au amenajat
adăpost, urmând a comunica Serviciului Public de Asistenţă Socială situaţia constatată
în vederea luării de măsuri corespunzătoare. 

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de  445
sancţiuni, din care 264 amenzi în valoare totală de  52340 lei şi 181 avertismente,
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 236 108 13 115

2 DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

2 1 - 1

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 34 8 1 25

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

8 3 - 5

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 4 1 - 3

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ 1 1 - -

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE 5 3 - 2

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

110 33 3 74

9 COMERŢ - - - -
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10 ALTELE 45 5 1 39

Ca urmare a solicitării operatorului de salubritate, poliţiştii locali au desfăşurat
acţiuni la 30 unităţi comerciale de pe raza municipiului care nu aveau încheiat contract
de prestări servicii cu operatorul de salubritate licenţiat. Administratorilor li s-au adus
la cunoştinţă prevederile legale, urmând ca în cel mai scurt timp să intre în legalitate
în caz contrar se vor aplica măsuri de sancţionare.

În această lună a fost reluată acţiunea de control având ca scop prevenirea şi
combaterea  unor  fapte  de  natură  contravenţională  privind  afişajul  publicitar,
activitatea comercială, protecţia mediului, ordinea şi liniştea publică, preconizată a fi
finalizată în luna noiembrie. 

Urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii  28 de sesizări,
din care către DADP – 25, Urban SA –2, SMURD-1.

Poliţiştii locali au însoţit în diferite acţiuni, funcţionarii publici din primărie dar
şi reprezentanţi ai altor instituţii publice, în vederea derulării unor activităţi specifice:

- însoţirea reprezentanţilor Serviciului de  Urbanism şi Amenajare a Teritoriului
în 3 situaţii în vederea rezolvării unor sesizări,

- însoţirea executorului judecătoresc în cartierul Bora, în vederea efectuării unor
măsurători,

- conducerea unui minor la UPU, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
S-au  asigurat  măsuri  de  ordine  în  Piaţa  Agroalimentară  cu  ocazia  Zilelor

Recoltei, la Biserica Sf. Gheorghe unde a avut loc sfinţirea lăcaşului  de cult precum şi
în  zona  Centrului  Cultural  Ionel  Perlea  unde  s-a  derulat   programul  Promenada
Inimilor.

În cadrul colaborării cu Centrul Militar Judeţean, pe parcursul lunii octombrie,
poliţiştii  locali  au  înmânat  61  de  ordine  de  chemare  pentru  clarificarea  situaţiei
militare a rezerviştilor.

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat un autoturism neasigurat, având
portiera  deschisă.  A fost  anunţat  proprietarul  care  a  declarat  verbal  că  nu  lipsesc
bunuri din auto.

În data de 09.10.2016, pe timpul patrulării la schimbul III, poliţiştii locali au
depistat 2 autovehicule ce prezentau urme de forţare,  drept pentru care au anunţat
Poliţia Municipală. În cursul aceleiaşi seri, a fost legitimat un grup de tineri, minori,
cunoscuţi cu antecedente, aceştia fiind conduşi la sediul Poliţiei Municipale.

În data de 14.10.2016, poliţiştii locali au găsit un minor, aflat în stare avansată
de ebrietate. Acesta a fost condus la UPU, poliţiştii locali anunţând ulterior familia
despre incident.

Poliţiştii  locali  au  luat  în  evidenţă  2  persoane  fără  adăpost,  una  dintre  ele,
provenind din altă  localitate,  fiind îndrumată către gara CFR, iar   cealaltă   a  fost
condusă la Centru de primire a DGASPC.
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