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Pe parcursul anului 2013, Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş a 
urmărit cu prioritate continuarea aplicării măsurilor pentru crearea şi 
funcţionarea unei structuri poliţieneşti moderne, democratice, având ca 
obiectiv principal respectarea prevederilor constituţionale, a libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, precum şi aplicarea întocmai a legilor şi 
hotărârilor legislativului local.
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Şi în anul 2013 Direcţia Poliţia Locală a reuşit cu sprijinul 
nemijlocit acordat de conducerea executivă a Primăriei Municipiului 
Tîrgu-Mureş şi a Consiliului Local să obţină performanţe profesionale, 
menţinându-şi poziţia de „instituţie etalon la nivel naţional”, relevant 
în acest sens fiind faptul că pe parcursul anului trecut, 6 delegaţii din ţară
au efectuat deplasări în municipiul nostru pentru a lua ca „model de 
funcţionare” Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş.

Principalele activităţi derulate pe componentele de bază ale 
instituţiei au fost:

CAP I . MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 
 EVALUARE ŞI CONSILIERE PSIHOLOGIC Ă, INFORMARE, 
PREVENIRE, RELA ŢIA CU MASS-MEDIA ŞI SECRETARIAT

Cap I . 1. 

Nivelul de încadrare cu personal şi managementul resurselor umane

        Organigrama Direcţiei Poliţia Locală, aprobată prin HCL  nr. 381
din 25 noiembrie 2010,  prevede 144 de funcţii  dintre care 130 de 
execuţie şi 14 de conducere, situaţia încadrării cu personal la începutul 
anului 2013, fiind următoarea:

-  din totalul de 130 de posturi de execuţie erau ocupate  
117, dintre care 2 de către angajaţi pe perioadă determinată;
                     - din cele 14 posturi de conducere erau ocupate 13 posturi, 
dintre        care 6 de către angajaţi cu numire temporară în funcţie.

Fig. 1.1 Graficul încadrării cu personal la începutul anului 2013

În cursul anului 2013, în urma susţinerii concursurilor organizate 
de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Municipiul Tîrgu-
Mureş, s-au înregistrat următoarele promovări:

- 3  poliţişti locali pe posturi cu studii superioare;
- 11 poliţişti locali promovaţi în grad profesional.

         Pe timpul anului, un angajat a solicitat transferul la altă unitate de 
administraţie publică cu activitate similară  iar un angajat a fost transferat 
la un Serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş. În cadrul 
birourilor Control Comercial respectiv Dispecerat şi Supraveghere 
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Teritorială, două posturi de execuţie s-au ocupat prin concurs iar două 
prin transfer: un funcţionar public de la un alt Serviciu din cadrul 
Primăriei şi unul de la o instituţie descentralizată. 

Astfel, la sfârşitul anului, din 144 de funcţii existente erau ocupate 
132, situaţia încadrării cu personal fiind următoarea:

• din 130 de posturi de execuţie sunt ocupate  119, dintre care 2 de 
către angajaţi pe perioadă determinată;

• din 14 posturi de conducere sunt ocupate 13, dintre care 6 de către 
angajaţi cu numire temporară în funcţie.

Fig.1.2  Graficul  încadrării cu personal la sfârşitul anului 2013

O preocupare constantă a cadrelor instituţiei a fost creşterea 
nivelului de pregătire individuală prin absolvirea de studii superioare, 
astfel până la această dată 58 de poliţişti au obţinut diploma de licenţă, 
ceea ce reprezintă 44% din totalul personalului.

 Urmare a rapoartelor întocmite de şefii de birouri, 2 poliţişti 
locali au fost sancţionaţi cu „mustrare scrisă”, din cauza unor 
deficienţe în executarea sarcinilor de serviciu, iar 12 poliţişti locali au 
primit „avertisment” de la Directorul executiv al instituţiei.

Activitatea de instruire şi pregătire profesională a personalului  s-a 
desfăşurat zilnic la intrarea în serviciu şi lunar, conform unei tematici 
stabilite şi aprobate de conducerea executivă la începutul  anului, 
personalul a fost verificat şi testat trimestrial din punct de vedere al 
cunoştinţelor profesionale şi juridice. Pe baza rezultatelor obţinute la 
testarea cunoştinţelor profesionale coroborate cu îndeplinirea 
obiectivelor, sarcinilor de serviciu şi indicatorilor de bază ai activităţii 
profesionale pentru perioada de referinţă, a fost întocmit „Raportul de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale”  ale fiecărui 
angajat, calificativele obţinute fiind următoarele: 119 – foarte bine 
(91,53%); 10 – bine (7,69%); 1 – satisfăcător (0,76%).

Fig.1.3 Situaţia comparativă cu calificativele obţinute de personalul Direcţiei Poliţia 
Locală

În cadrul activităţilor de pregătire profesională s-a urmărit 
formarea şi perfecţionarea pregătirii agenţilor Poliţiei Locale, pentru 
îmbunătăţirea cunoştinţelor, punându-se accent pe:

• Legea nr. 155/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Locale;

• Regulamentul cadru nr. 1332/2010, privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale;
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• prevederile legale privind asigurarea ordinii şi lini ştii 
publice, siguranţa rutieră, curăţenia municipiului, 
comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, 
disciplina în construcţii, precum şi cu privire la faptele 
care afectează climatul social;

• pregătirea psihologică;
• tehnici şi metode utilizate în relaţii publice;
• tehnici de manipulare şi de persuasiune, precum şi 

metode de contracarare;
• conştientizarea şi pregătirea agenţilor pentru urgenţe la 

nivel local, precum şi managementul dezastrelor;
• cunoaşterea în detaliu a Hotărârilor de Consiliu Local ale 

căror prevederi sunt tangente activităţii specific.

Cap I . 2.
Evaluarea şi consilierea psihologică a personalului

Testarea psihologică obligatorie, la care a participat întregul 
personal al Direcţiei, s-a desfăşurat pe toată durata anului 2013, conform 
specificului de activitate al fiecărui serviciu în parte.

Au fost aplicate trei tipuri de baterii de teste, astfel: 
- persoanelor cu drept de port armă li s-au aplicat 10 teste;
- celor fără drept de port armă 8 teste;
- personalului administrativ 5 teste;
În afară de testarea anuală, efectuată în perioada analizată, s-a mai 

aplicat o anamneză suplimentară pentru a se obţine informaţii cu privire 
la anumite modificări survenite în viaţa personală şi profesională a 
angajaţilor instituţiei, pentru prevenirea eventualelor situaţii care să 
afecteze îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Comparând rezultatele procedurilor de specialitate aferente anului 
2013 cu anul anterior se demonstrează o evoluţie pozitivă din punct de 
vedere a atitudinii şi comportamentului profesional, în desfăşurarea 
activităţilor specifice.

Psihologul instituţiei a participat la şedinţele de pregătire 
profesională a agenţilor, efectuate la intrarea în serviciu şi ori de câte ori  
a fost necesar.

În urma verificărilor şi interpretărilor chestionarelor şi testelor, au 
fost întocmite recomandările, concluziile şi rapoartele necesare unei 
intervenţii prompte din partea activului de conducere pentru prevenirea 
incidentelor de orice natură.
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Cap I . 3.

Informare şi prevenire

      În scopul informării cetăţenilor Municipiului Tîrgu Mureş, cu privire 
la sancţiunile pe care le riscă în cazul nerespectării prevederilor cuprinse 
în Legile şi Hotărârile de Consiliu Local, a căror competenţă de aplicare 
este în sarcina Poliţiei Locale şi pentru prevenirea săvârşirii unor 
asemenea fapte, la iniţiativa Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş şi cu 
susţinerea Primăriei Tîrgu Mureş, luna martie – 2013  a fost declarată 
„Luna informării şi a prevenirii”.
      Pentru realizarea obiectivelor de informare şi prevenire, s-au derulat 
în principal activităţi constând în:

• participarea cadrelor Poliţiei Locale la emisiuni televizate, 
radiofonice, publicarea unor materiale în presa scrisă autohtonă -
de limbă română şi maghiară - precum şi afişarea materialelor de 
informare pe panourile electronice aflate în principalele intersecţii 
din oraş;

• distribuirea de fluturaşi către cetăţeni şi lipirea de autocolante 
color conţinând fotografii şi mesaje ce fac trimitere la legislaţia 
specifică din domenii precum: disciplină în construcţii şi afişaj 
stradal, control comercial, protecţia mediului, siguranţă rutieră şi 
ordine publică.
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Fig. 1.4 Imagini cu materialele informative distribuite

De asemenea s-au desfăşurat activităţi educativ-preventive în toate 
instituţiile de învăţământ gimnaziale şi liceale, în pieţele agro-alimentare, 
cu ocazia unor manifestări cultural-sportive şi/sau comemorativ-istorice, 
precum şi în cadrul şedinţelor Asociaţiilor de Proprietari, acţiuni la care 
au luat parte în principal şefii de posturi zonale din cartierele oraşului, 
precum şi diferiţi exponenţi ai structurilor operative din cadrul Direcţiei 
Poliţia Locală.

„Festivalul tinereţii” – iulie 2013
Standul informativ şi de prezentare al Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş

        Pe parcursul anului 2013, Direcţia Poliţia Locală a iniţiat şi alte 
activităţi preventive, a participat  ca partener la campaniile 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi ale unor Organizaţii 

6



Neguvernamentale, campanii desfăşurate pe raza Municipiului  Tîrgu 
Mureş, după cum urmează:
a). Acţiuni proprii :

• „STOP CERŞETORIEI!” – activitate  derulată în intervalul 
ianuarie - martie 2013 , respectiv decembrie 2013;

• „VERIFICAREA AVIZELOR, AUTORIZAŢIILOR ŞI A 
ORARULUI DE FUNCŢIONARE” – acţiune demarată de Biroul 
Control Comercial la agenţii economici de pe raza  Municipiului 
Tîrgu Mureş – februarie - aprilie  2013, respectiv august 2013;

• Dezbateri pe tema „Rolul Poliţiei Locale în comunitate”, cu elevii 
Gimnaziului „Mihai Viteazul” şi ai Colegiului „Alexandru Papiu 

Ilarian” în cadrul Programului  „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să 

fii mai bun!” – aprilie 2013;
•  „VOM INTERVENI CU PROMPTITUDINE!” -  activitate 

iniţiată de Biroul Protecţia Mediului în scopul păstrării curăţeniei 
şi a prevenirii epidemiilor în municipiul nostru, acţiune ce a vizat 
persoanele care caută (răscolesc) în gunoi şi cele care colectează în 
mod ilegal PET-uri sau alte materiale reciclabile, făcându-se apel 
la populaţie pentru a anunţa Poliţia Locală deândată ce observă 
astfel de situaţii – mai  - octombrie 2013;

• „SUNTEM UN ORAŞ EUROPEAN, RESPECTĂM DISCIPLINA 
ÎN URBANISM!” – acţiune demarată de Biroul de Disciplină în 
Construcţii şi Afi şaj Stradal – mai  - septembrie 2013;

•  „STOP CĂLĂTORIILOR CLANDESTINE!” – a vizat mijloacele 
de transport în comun de pe raza municipiului şi s-a desfăşurat în 
perioada iunie -septembrie 2013;

•  „SIGURANŢA ÎN ŞCOLI ” – desfăşurată în perioada septembrie 
-noiembrie 2013 prin intermediul şefilor de zonă ai Poliţiei Locale;

• „ATENŢIE LA TRAVERSARE!” – activitate de prevenire a 
accidentelor generate de trecerea neregulamentară a străzilor, s-a 
desfăşurat lunar de către agenţii Biroului Siguranţă Rutieră.
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1 Decembrie 2013
Prezentarea echipamentelor din dotarea Poliţiei Locale Tîrgu Mureş

b). Acţiuni în parteneriat  :

•  „Compararea intervenţiilor în cazurile de agresiune sexuală” -
proiect iniţiat şi susţinut de „Institutul est-european de sănătate 
a reproducerii”;

• „Copiii fără etichete” – campanie socială de combatere a 
violenţei asupra copiilor şi  promovată de Organizaţia „Salvaţi 
copiii”;

• „Tineri pentru siguranţă” - proiect concurs adresat elevilor de 
liceu din Tîrgu Mureş, pentru implicarea acestora în activităţi 
de informare privind  prevenirea tâlhăriilor;

• „Eliberează-te de prejudecăţi” – marcarea Zilei Internaţionale a 
Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare Rasială organizată 
de Asociaţia „Divers”;

• „Asigură-ţi o zi frumoasă” - campanie de informare pentru 
prevenirea furturilor din autoturisme în perioada sezonului 
estival la Complexul de sport şi agrement „Mureşul” ;

• „Săptămâna prevenirii criminalităţii ” organizată şi derulată în 
perioada 30.09 - 04.10.2013 de către IPJ Mureş, urmărind 
transmiterea către populaţie a unor mesaje anti-victimale şi 
anti-infracţionale;

• „Nu da! Dăruieşte!” , exerciţiu simbolic de implicare în lupta 
împotriva violenţei asupra femeii , în care femeile poliţist local 
au dăruit flori bărbaţilor din comunitate – 25 noiembrie 2013;
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• „Violenţa în familie, un atac împotriva demnităţii umane” –
dezbatere privind sensibilizarea comunităţii şi informarea 
asupra resurselor de protecţie şi sprijin pentru persoane abuzate  
- 10.12.2013.

Cap. I. 4.

Relaţia cu mass-media

Activitatea Poliţiei Locale a fost prezentată în presa autohtonă de 
limbă română – 229 articole şi maghiară – 81 articole, săptămânal, fiind 
emise “Comunicate de presă” în care au fost aduse la cunoştinţa opiniei 
publice, acţiunile şi evenimentele săptămânii precedente. 

De asemenea în intervalul de referinţă directorul instituţiei a 
participat la 49 de emisiuni televizate şi 26 radiofonice, acordând 271 
interviuri , cuantificate audio-video.
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De remarcat este faptul că aproximativ 95% dintre prezentările 
mediatice sus menţionate au fost pozitive sau chiar laudative la adresa 
instituţiei şi a personalului acesteia.

Suplimentar acestor demersuri, în scopul întăririi leg ăturilor 
cu cetăţenii muncipiului, directorul institu ţiei a fost prezent la toate 
acţiunile „ tel-verde”, organizate la nivelul conducerii executive a 
Primăriei.

Cap. I. 5.

Secretariat

La secretariatul Direcţiei în registrul de intrări – ieşiri au fost 
cuantifícate un număr de 13.290 documente, respectându-se 
reglementările legale privind circulaţia documentelor,astfel s-au 
înregistrat:

• 675 de sesizări/plângeri depuse din partea cetăţenilor sau 
direcţionate de alte instituţii spre soluţionare;

• 137 cereri pentru desfăşurarea unor manifestări pe domeniul public 
al Municipiului Tîrgu-Mureş;

• 12.478 alte documente cum ar fi: confirmări de primire a debitelor, 
citaţii, note interne, mandate de executare/de aducere, rapoarte de 
control, notificări/somaţii, etc.

În registrul intern au fost evidenţiate un număr de 1.388 documente 
constând în: 

-  planurile de măsuri pentru desfăşurarea manifestărilor publice; 
-  procese verbale pentru desfăşurarea comisiilor de avizare;
-  note interne zilnice;
-  rapoarte privind schimbul de tură, ş.a.;
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CAP. II. ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE ŞI LINI ŞTE 
PUBLICĂ

Principalele obiective ale Serviciului Ordine şi Lini şte Publică, în 
anul 2013, au fost prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale în 
scopul realizării siguranţei publice, constatarea şi aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire socială, 
stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local. 

Numărul de personal al Serviciului de Ordine şi Lini şte Publică, a 
fost următorul:

• Efectiv total aprobat conform organigramei -92;
• Efectiv încadrat conform statului de funcţii - 84, compus 

din: 
- 8 posturi de conducere;

      -76 posturi de execuţie, din care: 48 poliţişti locali cu 
studii medii şi 23 poliţişti locali cu studii superioare;

Conform organigramei, la această dată există 8 posturi vacante. 
   

Cap. II. 1. 
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Dispozitiv, activit ăţi şi atribu ţii

Pentru participarea la menţinerea ordinii şi lini ştii publice, în baza 
planului de ordine publică, s-a executat activitatea de patrulare, în medie 
cu 18 patrule şi 10 şefi de zonă, zilnic, după cum urmează:

• 10 – 15 patrule pedestre;
• 2 patrule mobile de intervenţie;
• 2 patrule de siguranţă rutieră;
• 10 şefi de zone în cartiere.

Pe tot parcursul anului, s-a continuat activitatea în cele 10 posturi 
din cartierele: Rovinari, Băneasa, Mureşeni, Dîmbu Pietros, Tudor, Valea 
Rece,             7 Noiembrie, Aleea Carpaţi, Unirii şi zona centrală, iar în 
perioada 01.05 – 01.10.2013, a funcţionat cel de-al 11-lea post de poliţie 
înfiinţat în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”. 

Prin sistemul de patrulare s-a urmărit:
• respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991R, privind 

ordinea şi lini ştea publică;
• respectarea măsurilor stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Local date în competenţă, combaterea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, un accent 
deosebit punându-se pe activitatea de prevenire. 

Efectivele Serviciului Ordine şi Lini şte Publică, au participat la 
asigurarea măsurilor de ordine publică împreună cu alte autorităţi 
competente, la un număr de 132 manifestări culturale, artistice şi 
sportive, cu participarea unui public numeros, mai semnificative fiind:

• 24.01.2013 – „Unirea Principatelor Române”;
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• 07.03.2013 – Sărbătorirea Zilei de „8 Martie” la 
Complexul „President”;

• 11.03.2013 – Spectacol omagial la Sala Polivalentă;
• 10 şi 15.03.2013 – Comemorarea Secuilor Martiri;
• 30.03.2013 – Sărbătorirea Paştelui Catolic;
• 27.04.2013 - Deschiderea sezonului estival la 

Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” şi Platoul 
Corneşti;

• 28.04.2013 – Sărbătoarea de „Florii ”;
•  05.05.2013 – Sărbătorile Pascale;
•  09 – 12.05.2013 – Festivalul „Zilelor Studenţeşti 

Maghiare”;
•  11.05.2013 – Crosul „Ziua Olimpică”;
•  11 – 15.05.2013 – Târgul O.N.G. (Asociaţia „Divers”);
•  21-22.06.2013 – Festivalul „Luminii”;
•  27.05 – 09.06.2013 – „Zilele Tîrgumureşene”;
• 23.06.2013 – Sărbătoarea de „Rusalii”;
•  26-28.06.2013 – Zilele Studenţeşti „Medifun 2013”;
•  26-28.07.2013 – Festivalul „Tinereţii ”;
•  09-10.08.2013 – Campionatul naţional de triatlon;
•  30.08 – 01.09.2013 – Festivalul „Armonii 

Tîrgumureşene”;
•  11.10.2013 – Sărbătorirea persoanelor de vârsta a treia;
•  25 – 27.10.2013 – ediţia a XII-a a „Sărbătorii Vinului şi 

Artei Meşteşugăreşti”;
•  25.10.2013 – „Ziua Armatei Române”;
•  28.10.2013 – Concert Julio Iglesias;
•  01.12.2013 – „Ziua Naţională a României”;
•  07.12.2013 – Inaugurarea iluminatului festiv şi a 

„Bradului de Crăciun”
•  20.12.2013 – Colinde de Crăciun în balconul Primăriei;
•  21.12.2013 – Comemorarea eroilor „Revoluţiei din 

1989”;
• 31.12.2013 – „Revelion 2013” în stradă şi „Revelionul 

Pensionarilor” la Complexul „President”.

La toate acestea se adaugă 21 misiuni, efectuate la meciurile 
echipei de fotbal „A.S.A. Tg.Mureş”, aflată în Liga a II-a.

Personalul serviciului a luat măsuri legale privind prevenirea 
cerşetoriei şi a prostituţiei, fiind depistate aproximativ 420 persoane care 
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apelau la mila publicului şi 48 prostituate, în zona Calea Sighişoarei, 
respectiv pe str. Călăraşilor, cărora le-au fost întocmite un număr de 410 
procese-verbale sancţionatorii.

    

În ceea ce priveşte combaterea faptelor penale, cu toate că această 
activitate nu este de competenţa Poliţiei Locale, în perioada menţionată, 
au fost depistate 63 asemenea fapte, ce întrunesc elementele constitutive 
ale unor infracţiuni, după cum urmează:

• 3 furturi din locuinţe;
• 4 tâlhării;
• 6 infracţiuni de distrugere;
• 16 furturi de fier vechi;
• 4 furturi cu intrare prin efracţie pe proprietate publică 

sau privată;
• 8 vătămări corporale;
• 4 infracţiuni de ultraj;
• 5 furturi din autoturisme;
• 7 furturi de capace de canal;
• 6 furturi din buzunare.

Fig.2.1. Graficul cu faptele penale depistate de agenţii de poliţie locală

Persoanelor în cauză li s-au întocmit acte de predare la Poliţia 
Municipiului, pentru continuarea cercetărilor.

O altă acţiune la care au participat mai multe patrule mobile de 
intervenţie şi pedestre, a fost însoţirea echipelor de la Serviciul de 
Gestionare a Câinilor fără Stăpân şi Ecarisaj, ocazie cu care au fost prinşi 
şi transportaţi la adăposturile special amenajate, un număr de 629 câini, 
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această activitate desfăşurându-se în mai multe etape.
Patrulele mobile şi pedestre, au acordat sprijin echipelor 

specializate din cadrul Serviciului Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi în 
activitatea de toaletare a arborilor şi arbuştilor, în cadrul ,,curăţeniei de 
primăvară şi toamnă”.

Cap. II. 2.

Performanţă profesională

În anul 2013, Serviciul Ordine şi Lini şte Publică a aplicat un 
număr de 12.027 sancţiuni contravenţionale, din care 1.926 avertismente, 
aportul financiar la bugetul local dublându-se faţă de anul precedent, 
suma totală încasată fiind de 227.859 lei, un număr de 4.825 procese-
verbale urmând procedura de executare silită.        

Astfel, comparativ cu anul 2012, activitatea profesională a 
agenţilor Serviciului de Ordine şi Lini şte Publică a crescut semnificativ, 
fapt evidenţiat în graficul alăturat.

Fig.2.2.- Graficul cu situaţia comparativă a aportului la bugetul local 

Pe principalele acte normative, situaţia sancţiunilor se prezintă 
astfel:

- la H.C.L. nr. 197/2007, referitoare la „aprobarea 
Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi 
asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul 
Tîrgu Mureş” – cap.V şi VI:

Total procese verbale (P.V.) 5.033, din care 746 
avertismente (Av.)

Suma stabilită fiind de 510.340 lei
- la O.U.G. nr. 195/2002R , privind „ Circulaţia pe drumurile 

publice (Codul Rutier ):
Total P.V. 5.328, din care 1.142 Av.
Suma stabilită fiind de 674.912 lei

- la H.C.L. nr. 20/2008, referitoare la „Stabilirea unor măsuri pe 
linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de 
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igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Tîrgu Mureş”:
Total P.V. 1.510, din care 168 Av.
Suma stabilită fiind de 223.195 lei

- la Legea nr. 61/1991R, pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii 
publice:

Total P.V. 867, din care 47 Av.
Suma stabilită fiind de 149.847 lei

Fig.2.3. Situaţia cu procesele verbale încheiate pe categorii de acte normative

Cap. II. 3. 

Biroul de Intervenţie

Personalul din cadrul Biroului de Intervenţie, pe parcursul anului 
2013, şi-a desfăşurat activitatea de menţinere a ordinii şi lini ştii publice, 
prevenire şi descoperire a faptelor antisociale, sancţionând persoanele 
surprinse că încalcă normele de convieţuire socială, conform legilor  şi 
hotărârilor Consiliului Local, date în competenţă. 
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Performanţă profesională

Activitatea de sancţionare contravenţională, s-a concretizat prin 
întocmirea a 2.477 procese-verbale, dintre care 324 cu avertisment, suma 
stabilită fiind de 325.652 lei. Procentajul în cazul proceselor-verbale 
achitate, crescând cu 42, 56%, faţă de anul 2012.

Fig.2.3.1. – Graficul cu situaţia comparativă a proceselor verbale întocmite

Personalul biroului a asigurat măsuri de ordine publică alături 
de celelalte structuri ale instituţiei, la un număr de 132 misiuni. 

  În timpul activităţilor zilnice pe care le-au desfăşurat, agenţii au 
surprins, încătuşat şi predat organelor de poliţie, persoanele care au 
săvârşit diferite fapte penale, cele mai relevante fiind următoarele:

• K.L. şi P.A. - surprinşi în timp ce distrugeau cadre 
metalice de la trei bănci din parcul de pe str. 
Depozitelor;
• M.D. – prins în flagrant în timp ce sustrăgea o 
borsetă şi o geantă dintr-un autoturism;
• M.N. şi M.A. - imobilizaţi în timp ce încercau să 
agreseze conducătorul unui autoturism în regim taxi;
• F.A. -  surprins având asupra sa plicuri cu conţinut 
halucinogen;
• R.I, S.L. şi R.R – reţinuţi după ce au sustras produse 
agroalimentare din incinta fermei Grupului Şcolar 
„Traian Săvulescu;
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• B.N. şi S.A. – furt din buzunare în mijloacele de 
transport în comun;
• C.V.  – reţinut după comiterea  unui accident rutier, 
cel în cauză aflându-se sub influenţa băuturilor 
alcoolice;

• G.N. – prins în flagrant în timp ce sustrăgea capace 
de canal.

În perioada sezonului estival, şi-au desfăşurat activitatea două 
patrule ecvestre în zona Platoului Corneşti, principalele misiuni ale 
acestora fiind menţinerea ordinii şi lini ştii publice, prevenirea furturilor 
din autoturismele parcate în zona susmenţionată, împiedicarea deplasării 
ATV-urilor şi motocicletelor de teren prin pădure, respectiv  zonele de 
agrement, luându-se măsuri de sancţionare în 62 de cazuri.

Pe această linie s-au remarcat agenţii: Şimon Cosmin, Bîndilă 
Mihai, Dombi Dan şi Gliga Vasile.

Este relevant şi aportul deosebit al celor doi câini din rasa”
Rottweiler” , „Carlos” – campion mondial, titlu obţinut în anul 2013 la  
concursul canin din localitatea Silieda – Spania şi „Debi”, ce însoţesc 
patrulele  de intervenţie în zonele cu un grad de pericol ridicat.
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  Poliţiştii  Locali  din  cadrul  biroului  au însoţit în 62 de cazuri, 
inspectorii din cadrul S.C. Locativ S.A., în acţiuni de evacuare a unor 
persoane rău platnice, precum şi a persoanelor care ocupau în mod ilegal 
şi abuziv diferite imobile sau locaţii.   

În scopul depistării persoanelor care s-au racordat ilegal la reţeaua 
electrică din cartierul Valea-Rece, S.C.Electrica S.A. a solicitat sprijinul 
Poliţiei Locale în 58 de situaţii. Cererea s-a bazat pe faptul că lucrătorii 
societăţii sus menţionate au fost agresaţi fizic şi verbal în nenumărate 
rânduri, cel mai relevant caz petrecându-se în luna ianuarie, când numitul 
O.M. a înjunghiat cu un cuţit pe unul dintre angajaţii societăţii, pe 
numele celui vinovat fiind întocmit dosar penal.

Au fost afişate 97 procese-verbale întocmite unor contravenienţi 
din municipiul Tîrgu-Mureş, de către agenţii aparţinând altor Poliţii 
Locale din ţară.

Cadrele acestui birou au dus la îndeplinire 36 mandate de 
aducere având ca emitent organele de urmărire penală şi instanţele de 
judecată, efectuând în 104 situaţii şi afişarea proceselor-verbale 
constatatoare.
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Cap. II. 4.

Biroul Siguranţă Rutieră

Activitatea agenţilor biroului s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile Legii 155/2010, fiind orientată în scopul respectării 
Constituţiei, normelor juridice în vigoare, dispoziţiilor primarului 
Municipiului Tîrgu-Mureş, respectiv a directorului executiv.
    În perioada de referinţă, în cadrul biroului şi-au desfăşurat 
activitatea un număr de 12 agenţi.
    Misiunile s-au desfăşurat în baza planificării săptămânale, având  
ca scop menţinerea ordinii şi lini ştii publice, fluidizarea şi 
decongestionarea traficului rutier, urmărindu-se parcarea, staţionarea şi 
oprirea ilegală a autovehiculelor pe domeniul public, conform 
competenţelor materiale şi teritoriale conferite de legislaţia în vigoare.

    Pentru asigurarea unui climat corespunzător în traficul rutier din 
Tîrgu-Mureş, au fost monitorizate zilnic, zona centrală şi străzile 
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adiacente, precum şi cartierele: Tudor, Unirii, Mureşeni, Rovinari, „7 
Noiembrie”,  Cornişa, Dîmbu Pietros, Aleea Carpaţi.
        Agenţii biroului de siguranţă rutieră au acţionat în zilele de sâmbătă 
şi duminică la Platoul Corneşti, P-ţa de Vechituri, precum şi cu ocazia 
meciurilor ce au avut loc în cadrul Ligii a II-a, a Campionatului Naţional 
de Fotbal, la stadionul „Transil” unde au fost luate măsuri de fluidizare a 
traficului rutier. 

În perioada 19.02 - 31.12.2013,  s-a acordat sprijin în baza 
Protocolului de colaborare nr. 1574 din 18.02.2013, agenţilor Biroului 
Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Tg.Mureş, prin participarea la 
patrulele mixte, activitate benefică ambelor instituţii.
          Cadrele  biroului de siguranţa rutieră, au acţionat pentru 
menţinerea ordinii şi lini ştii publice, supravegherea, dirijarea şi devierea 
traficului rutier, cu ocazia unor manifestări cultural-artistice, 
comemorative, manifestaţii, procesiuni, etc., cu  participarea unui public 
numeros.

          

Personalul biroului a constatat în anul 2013, un număr de 5439
contravenţii, privind încălcarea O.U.G./195/2002 şi a hotărârilor  
Consiliului Local  Tg.Mureş,  dintre care:

• 2823- opriri ilegale;

• 252   - staţionări; 

• 1622 - contravenţii la traversarea drumurilor publice de către 
pietoni, prin locuri interzise;
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• 545   - contravenţii privind accesul interzis pe anumite străzi;

• 60     - contravenţii de altă natură (biciclişti, nerespectare tonaj, 
etc.).

Fig.2.4.1 – Situaţia comparativă cu procesele verbale încheiate

Activitatea foarte bună derulată de către cadrele biroului, s-a 
reflectat şi în aportul la bugetul local, care a crescut cu aproximativ 
105%, faţă de anul 2012. 

Fig.2.4.2 – Situaţia comparativă a aportului la bugetul local
         

În perioada supusă analizei, au fost ridicate un număr de 1165
autovehicule staţionate neregulamentar.

Cap. II. 5.

Biroul Control Pază Obiective şi Transport Valori

Biroul Control  Pază Obiective şi Transport Valori din cadrul 
Direcţiei Poliţia Locală, are în structură un efectiv de 6 angajaţi, încadraţi 
ca personal contractual, având următoarele atribuţii principale: controlul 
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modului în care se efectuează paza la obiectivele aparţinând 
municipalităţii, transportul de valori de la casieriile Primăriei Tîrgu-
Mureş la Trezorerie, măsuri de supraveghere a legalităţii în  „Piaţa de 
Vechituri”, verificarea abonamentelor şi tichetelor de călătorie ale 
cetăţenilor ce folosesc mijloacele de transport în comun ale asocierii „SC 
Transport Local şi Siletina SA”, pe raza municipiului, precum şi alte 
activităţi cu caracter temporar, cu ocazia unor manifestări cu public 
numeros desfăşurate în Tîrgu- Mureş. 

În perioada analizată au fost efectuate 37 controale inopinate pe 
timp de zi şi 45 pe timp de noapte, de către şeful de birou, asupra  
angajaţilor firmelor aflate în relaţie contractuală  cu municipalitatea, care 
execută pază la obiective aparţinând Primăriei, deficienţele constatate în 
urma controalelor fiind consemnate în registrele speciale din posturile 
verificate, dispunându-se totodată măsuri de remediere ale acestora.

Referitor la transportul de valori, menţionăm că s-a efectuat un 
număr de 1250 transporturi, cu sume de bani şi valori importante, de la 
casieriile aparţinând municipalităţii  la Trezoreria Tg-Mureş, nefiind 
semnalate incidente.

Pe parcursul anului 2013, agenţii din cadrul biroului au însoţit 
angajaţii SC Transport Local SA cu atribuţii de control,  pe mijloacele de 
transport în comun, în scopul descoperirii persoanelor care călătoresc 
fraudulos, fiind aplicate un număr de 970 de sancţiuni, o componentă 
importantă constituind-o prevenirea furturilor din buzunare sau genţi. 
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Un agent al biroului, împreună cu inspectorii din cadrul 
Serviciului Public de Coordonare al Transportului Rutier, au efectuat 
controale tematice, sens în care  au fost întocmite un număr de 58  
procese verbale de contravenţie,  privind încălcarea prevederilor Legii 
61/1991, republicată şi a H.C.L.197/2009, fiind verificate 1.100  
autoturisme taxi şi 650 mijloace de transport în comun.

Numărul total de procese verbale de contravenţie întocmite de 
către personalul biroului,  este de 1.028, dintre care 26 avertismente, 
aportul la bugetul local fiind de aproximativ 7 ori mai mare, faţă de anul 
precedent, aspect ce rezultă şi din graficul de mai jos. 

Fig.2.5.1 – Situaţia comparativă a aportului la bugetul local

Personalul biroului a participat alături de celelalte structuri din 

24



cadrul Poliţiei Locale, la menţinerea şi asigurarea ordinii şi lini ştii 
publice, în misiuni specifice la „Piaţa de Vechituri”,  fiind angrenaţi în
127 activităţi. 

În perioada sezonului estival, 29 aprilie – 15 septembrie, doi 
agenţi au asigurat liniştea publică pe timp de noapte în Complexul de 
Agrement şi Sport „Mureşul”, suplimentând efectivele de ordine publică 
existente.

Din data de 07 decembrie, a fost asigurată monitorizarea 
perimetrului „Bradului  de Crăciun”,   din centrul municipiului. 

CAP. III. ACTIVITATEA BIROULUI DISPECERAT ŞI 
SUPRAVEGHERE TERITORIAL Ă

Pe parcursul anului 2013, activitatea Biroului Dispecerat şi 
Supraveghere Teritorială a fost orientată în scopul respectării 
Constituţiei, legilor, hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor 
primarului Municipiului Tîrgu-Mureş.

Structura Biroului :

În perioada de referinţă, în cadrul biroului şi-au desfăşurat 
activitatea 25 de cadre, după cum urmează:

• 10 agenţi  responsabili  pe  cartierele:  Tudor, Dîmbu, 
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Mureşeni, Unirii, zona   centrală,  Valea Rece,   
Depozitelor,  Rovinari,  Cornişa   –   „7 Noiembrie” şi 
Aleea Carpaţi;

• 5 agenţi ofi ţer de serviciu;
• 5 agenţi în cadrul Dispeceratului Integrat de Urgenţă 

„112”;
• 5 agenţi în cadrul Dispeceratului propriu.

Cap. III. 1.

Responsabilii de cartiere

Activit ăţi desfăşurate:

Activitatea Biroului s-a desfăşurat conform planificării zilnice, 
aprobată de către directorul executiv şi întocmită de către şeful de birou, 
având ca scop respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001, referitoare la regimul contravenţiilor şi în baza Legii nr. 
155/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, 
precum şi a Regulamentului cadru nr. 1332/2010.

Pe parcursul perioadei analizate, principalele acte normative la 
care s-au aplicat sancţiuni, au fost următoarele:

- Legea nr. 61/1991M; Legea nr. 92/2007; Hotărârile 
Consiliului Local nr.: 197/2007, 197/2007M, 265/2010, 188/2010, 
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135/2010, 215/2008, 149/2008, 20/2008, 46/2008, 146/2001, 71/2001, 
249/2001, 291/2005 şi 44/2002.

Numărul total de sancţiuni aplicate a fost de 1.262, dintre care 142
cu avertisment, iar aportul financiar la bugetul local, ca urmare a 
amenzilor aplicate, s-a dublat faţă de anul 2012.

Fig.3.1 – Situaţia comparativă cu aportul financiar la bugetul local

Pe lângă aceste activităţi, responsabilii de cartier au ţinut în 
permanenţă legătura cu directorii instituţiilor, a unităţilor de învăţământ, 
cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari, administratorii unităţilor 
comerciale de pe raza de competenţă, contribuind în mod decisiv la 
soluţionarea problemelor înregistrate.
          Unele cadre ale biroului, au suplinit pe timpul anului activitatea 
altor colegi, astfel, agentul Creţu Lucian a preluat atribuţiile de şef 
schimb şi ofi ţer de serviciu,  pe perioada concediilor de odihnă. 

Agenţii Biroului D.S.T.,  au participat în vederea asigurării 
măsurilor de ordine publică, la 66 manifestări cultural-sportive, 
comemorativ-istorice, de protest şi două misiuni în vederea asigurării 
ordinii publice la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, pe timpul 
înmânării tichetelor pentru ajutorul de încălzire.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 11, lit. a) din Legea 
nr. 155/2010, agenţii Biroului D.S.T. au înmânat 2.680 cărţi de alegător 
şi 8.321 somaţii, tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi 
persoanelor care nu şi-au preschimbat actul de identitate, pentru a se 
prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a 
Persoanelor.

Au fost distribuite un număr de 32.500 înştiinţări  pentru diferite 
activităţi (ex.: toaletări copaci, asfaltări, manifestări cultural-sportive, 
informări pentru acordarea ajutorului de încălzire, etc.) şi soluţionate 834 
sesizări scrise, venite din partea cetăţenilor.

Fig.3.2 – Graficul activităţilor desfăşurate

Pe parcursul acestor misiuni nu s-au înregistrat evenimente 
deosebite, agenţii îndeplinindu-şi în condiţii bune şi foarte bune 
atribuţiile de serviciu.
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Cap. III. 2.

Ofi ţerii de serviciu

În cursul anului 2013,  au fost preluate un număr de 5.413 sesizări 
telefonice, venite din partea cetăţenilor, cu   1.059  mai multe decât în 
anul 2012, dintre care 1.839 nu s-au confirmat, celelalte fiind soluţionate 
de către patrulele instituţiei, în conformitate cu prevederile legale.

Fig.3.3 – Graficul sesizărilor telefonice

Persoanele care s-au prezentat la sediul instituţiei, după orele de 
program, au fost îndrumate şi consiliate în vederea soluţionării 
problemelor cu care s-au confruntat. Accesul în instituţie  pe timpul 
programului a fost asigurat cu respectarea strictă a normelor în vigoare şi 
a dispoziţiei conducerii profesionale. 

Menţionăm faptul că atât efectuarea schimbului ofiţerilor de 
serviciu, cât şi predarea-primirea materialelor aflate în dotare, s-a 
efectuat în prezenţa directorului executiv fără a se înregistra probleme 
deosebite.

De asemenea, ofiţerii de serviciu ai Poliţiei Locale au asigurat în 
permanenţă legătura cu firmele de utilităţi şi furnizorii de servicii 
(Electrica, E.ON GAZ, Aquaserv,  Salubriserv, etc.),  solicitând  
intervenţia  acestora ori  de câte ori  a fost nevoie.
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Cap. III. 3.

Dispeceratul integrat de urgenţă „112”

Agenţii din cadrul dispeceratului  au înregistrat un număr de 5.717
sesizări telefonice, cu 2.533 mai multe decât în anul 2012, însă 834
dintre ele nu s-au confirmat, celelalte fiind repartizate spre competentă 
soluţionare, poliţiştilor locali aflaţi în teren.

Fig.3.4 – Graficul sesizărilor înregistrate la Dispeceratul „112”

Imaginile surprinse de camerele video amplasate pe domeniul 
public, au avut un rol esenţial în soluţionarea a 369 evenimente produse, 
cum ar fi:

• 71 accidente rutiere, în urma cărora s-au produs 
distrugeri ale bunurilor aparţinând domeniului public, 
conducătorii auto părăsind locul faptei;

• 93 blocări căi de acces;
• 205 parcări neregulamentare.

De asemenea, prin intermediul acestora au fost identificate  337 de 
persoane care apelau la mila publicului în intersecţii, la intrarea în 
lăcaşurile de cult, zonele intens circulate, etc., precum şi un număr de 
114 cetăţeni care răscoleau recipientele de colectare selectivă a 
deşeurilor, majoritatea având domiciliul/reşedinţa în cartierul Valea 
Rece.

Cap. III. 4.
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Dispeceratul propriu

În intervalul 01.01 – 31.12.2013, agenţii din cadrul dispeceratului 
au efectuat verificări, în baza de date a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, cu privire la un număr de 11.661 persoane, respectiv 11.820
autoturisme. Cu această ocazie, au fost depistate 139 de persoane cu 
actele de identitate expirate, fiind reţinute 699 certificate de 
înmatriculare, dintre care 617 aveau termenul de valabilitate expirat.

Fig.3.5 – Graficul verificărilor efectuate 

Utilizând sistemul de supraveghere al domeniului public, au fost 
surprinse mai multe infracţiuni (ex.: în data de 30.05.2013, agentul 
Romonţi Ioan a observat o persoană de sex masculin pe str. 
Pomicultorilor, nr. 19A, care consuma plante cu efect halucinogen, 
posibil canabis. La faţa locului a fost solicitată o patrulă de intervenţie 
care a predat persoana în cauză Poliţiei Municipiului Tîrgu-Mureş, în 
vederea continuării cercetărilor). 

Cu toate că sistemul de monitorizare video montat în cadrul 
Dispeceratului Propriu nu este definitivat, prin activitatea eficientă a 
operatorilor, structurile de siguranţă  rutieră, intervenţie şi ordine publică 
au fost dirijate la o serie de evenimente, precum:

• scandaluri produse pe domeniul public ( 21);

• accidente rutiere (39);
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• blocări căi de acces ( 117);

• autoturisme parcate neregulamentar ( 252 );

• lipire de afişe în locuri neautorizate ( 19 );

• persoane care practică prostituţia ( 57 );

• comerţ ambulant ( 81 );

• distrugeri ale dotărilor stradale ( 9 );

• practicarea cerşetoriei ( 96 ).

În 19 cazuri, imaginile surprinse de camerele video de 
supraveghere, au fost furnizate Poliţiei Municipiului Tîrgu-Mureş sau 
operatorilor de date cu caracter personal, pentru a proba unele acţiuni 
ilegale produse pe domeniul public.

De asemenea, prin intermediul acestora au fost monitorizate 
persoanele suspecte, pe timpul derulării unor activităţi, precum adunările 
publice, spectacolele cultural-artistice şi manifestările care s-au 
desfăşurat, cu precădere în centrul municipiului.

CAP. IV. ACTIVITATEA SERVICIULUI CONTROL DISCIPLIN Ă 
ÎN CONSTRUCŢII - AFI ŞAJ STRADAL, COMERCIAL ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI

             
   

Cap. IV. 1. 

 Structura personalului operativ

• Biroul Disciplină în Construcţii şi Afi şaj Stradal, a acţionat cu 
următoarea schemă de personal: un şef birou, un inspector, un referent, 
un P.F.A.;

• Biroul Control Comercial a activat în structura: un şef birou, un 
consilier juridic, trei inspectori, un referent;

• Compartimentul Protecţia Mediului şi-a desfăşurat activitatea în 
componenţa: doi inspectori şi un agent.
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Cap. IV. 2. 

Activit ăţi desfăşurate

Urmărind modul de respectare a legilor în vigoare de către cetăţeni 
şi agenţii economici, lucrătorii din cadrul serviciului au efectuat 3.004 
acţiuni de control, rezolvând 882 sesizări repartizate spre soluţionare. 

În total au fost identificaţi şi sancţionaţi 452 contravenienţi, fiind 
aplicate amenzi în cuantum de 476.250 lei, din care s-au încasat de către 
municipalitate  până la finalul anului, 117.600 lei, diferenţa  urmând a fi 
recuperată prin  procedura  executării silite.

De asemenea, personalul serviciului a participat la asigurarea  
măsurilor de ordine publică, la 52 activităţii cultural-sportive şi 
comemorativ-istorice.

De remarcat sunt şi rezultatele adiacente activităţilor de verificare 
şi control,  cum ar fi sumele obţinute cu titlul de taxe aferente eliberării 
unor Avize şi Autorizaţii de către Primăria Tîrgu Mureş, în urma 
controalelor pe linie comercială sau a disciplinei în construcţii şi 
afişajului stradal. 

O estimare a  tuturor sumelor ce trebuiesc încasate la bugetul local 
- ca o consecinţă directă sau derivată a activităţii cadrelor serviciului, 
inclusiv după punerea în executare silită a titlurilor executorii rezultate în 
urma respingerii plângerilor contravenţionale  formulate împotriva 
proceselor-verbale, precum şi prin cuantificarea sumelor reprezentând 
taxe şi impozite recuperate de către  municipalitate – se ridică la 
aproximativ 578.000 lei.

O analiză comparativă a activităţii serviciului în anul 2013, 
raportată la anul 2012, relevă faptul că în intervalul de raportare, au fost 
soluţionate un număr crescut de petiţii (882 faţă de 343), iar în urma 
derulării unui volum sporit de investigaţii, sumele care pot deveni aport 
la bugetul local s-au majorat  considerabil (577.850 lei faţă de 361.412 
lei).

Fig. 4.1 – analiză comparativă sesizări rezolvate şi estimări aport la buget
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Nu au fost constatate probleme deosebite de disciplină în rândul 
lucrătorilor serviciului. 

Cap. IV. 3. 

Biroul Disciplin ă în Construcţii şi Afi şaj Stradal

În scopul impunerii respectării prevederilor Legii nr. 50/1991-
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, s-au 
efectuat 1.342 verificări la diverse şantiere de pe raza municipiului, fiind 
depistate 129 lucrări de construcţii f ără „Autorizaţie de Construire”, 
aplicându-se 107 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 119.500 lei, 
din care a fost achitată până în prezent suma de 51.000 lei.

Contextual, au fost întocmite 22 procese-verbale de constatare a 
stadiului fizic a lucrărilor, în vederea sesizării organelor de cercetare 
penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 24 din 
Legea nr. 50/1991 R sau pentru a solicita instanţelor de judecată 
competente, dispunerea măsurilor de desfiinţare a construcţiilor 
executate ilegal.

Conform dispoziţiilor cuprinse în HCL nr. 143/2012 şi HCL nr. 
20/2008 referitoare la ocuparea temporară a domeniului public fără 
avizul municipalităţii, au fost aplicate 36 sancţiuni contravenţionale, în 
cuantum de 54.350 lei.
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Având în vedere prevederile Legii nr. 185/25.06.2013 – privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, au fost emise 57
somaţii, prin care persoanelor fizice şi juridice care încălcau dispoziţiile 
actului normativ menţionat li s-a dispus intrarea în legalitate, ulterior 
fiind aplicate 3  sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 35.000 lei, 
celor care nu s-au conformat.

Totodată, agenţii din cadrul acestui birou au desfăşurat o amplă 
acţiune vizând depistarea şantierelor unde se executau lucrări de 
reabilitare energetică fără a se deţine ,,Autorizaţie de Construire”, de 
către proprietarii de imobile sau asociaţiile de proprietari. În acest sens 
au fost identificate 41 astfel de lucrări, iar după efectuarea verificărilor 
specifice, persoanele responsabile au fost somate să intre în legalitate în 
sensul obţinerii ,,Autorizaţiei de Construire”, asigurându-li-se  
consilierea de specialitate necesară. Întrucât nu s-au respectat în toate 
cazurile cele dispuse, s-au aplicat 8 sancţiuni cu amendă, în valoare 
totală de 10.500 lei. 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 153/2011 – privind unele 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, s-au 
întreprins acţiuni de inventariere a clădirilor care necesită reparaţii sau 
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renovări, precum şi pentru identificarea proprietarilor acestora, situaţie 
care a fost înaintată  Serviciului Arhitect Şef,  în vederea continuării 
demersurilor prevăzute de legea susmenţionată. Această activitate a fost 
finalizată în proporţie de 90%.

 În cursul anului 2013, au fost depistate  16 societăţi comerciale care 
au amplasat „Bannere Publicitare”, fără a avea aviz eliberat de Primăria 
Municipiului  Tîrgu-Mureş, în urma identificării persoanelor 
responsabile, aplicându-se amenzi contravenţionale în cuantum de 
18.500 lei.

Pe parcursul intervalului supus analizei, agenţii din cadrul Biroului 
Disciplină în Construcţii şi Afi şaj Stradal, au participat pentru asigurarea 
măsurilor de ordine publică, la un număr de 44 activităţi cultural-sportive 
şi au soluţionat 762 sesizări primite de la cetăţeni.

În total, cadrele acestui birou au încheiat 156 procese-verbale, 
aplicând amenzi contravenţionale în cuantum de 217.350  lei.

Comparativ cu anul 2012, în anul 2013,  suma încasată de către 
municipalitate a înregistrat o creştere cu 10%.

Fig. 4.2 – analiză comparativă cuantum sume încasate la bugetul local
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Cap. IV. 4. 
          

Biroul Control Comercial

Personalul biroului a realizat controale şi verificări specifice, 
avându-se în vedere, în principal, respectarea următoarelor acte 
normative: Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 (modificată) – privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;  Legea nr. 12/1990(r) –
privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; 
Legea nr. 252/2003 – privind Registrul Unic de control; Hotărârea 
Guvernului nr. 661/2001 – privind procedura de eliberare a certificatului 
de producător; Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 – privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în zonele publice; Hotărârea 
Consiliului Local nr. 124/2004 – privind instituirea unor avize de 
funcţionare pentru exercitarea unor activităţi comerciale de pe raza 
Municipiului Tîgu-Mureş; Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2007 –
privind eliberarea „Autorizaţiilor de funcţionare” pentru unităţile de 
alimentaţie publică, etc.

Activitatea cadrelor biroului s-a axat pe soluţionarea, în condiţiile 
legii, a petiţiilor primite în legătură cu acte şi fapte de comerţ, precum şi 
pe verificarea şi consilierea agenţilor economici în scopul respectării 
normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a exerciţiilor 
comerciale autorizate de către Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş.
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În cursul anului au fost efectuate 1.317 acţiuni de control, 64
agenţi comerciali fiind verificaţi ca urmare a unor sesizări din partea 
cetăţenilor. S-au recuperat taxe şi debite în valoare de 101.600 lei ( n.n. 
40.418,39 lei/angajat al biroului ) şi au fost  aplicate 263 sancţiuni 
contravenţionale, în cuantum de 231.600 lei. 

Un număr de 5 sancţiuni contravenţionale în sumă de 20.000 lei 
fiecare, au fost achitate în 48 ore de la aplicare.

Fig. 4.3 – analiză comparativă amenzi aplicate şi recuperări din taxe

Cu toate că, la nivelul biroului au avut loc fluctuaţii de personal, 
activitatea   s-a desfăşurat în condiţii normale, cadrele nou transferate din 
alte structuri reuşind, în scurt timp, asimilarea şi aprofundarea 
cunoştinţelor privind normele legale specifice. 

Cap. IV. 5. 
Compartimentul Protecţia Mediului

Activitatea compartimentului s-a desfăşurat în scopul urmăririi 
respectării prevederilor H.C.L. nr. 20/2008 referitoare la stabilirea unor 
măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrării curăţeniei, respectării 
normelor de igienă şi înfrumuseţării  municipiului, precum şi a 
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dispoziţiilor altor acte normative privitoare la protejarea şi conservarea 
spaţiilor verzi, monitorizându-se totodată condiţiile de ridicare, transport 
şi depozitare a deşeurilor vegetale şi menajare în diferite zone ale 
municipiului.

Contextual, au fost verificaţi un număr de 281 agenţi economici, s-
au rezolvat 67 petiţii, identificându-se 49 conducători auto care nu au 
respectat interdicţia de a parca pe spaţiul verde, investigaţiile operative 
conducând la aplicarea a 147 amenzi contravenţionale, în cuantum de 
27.300 lei, suma achitată până la finalul anului  fiind de 3.900 lei.

Totodată, lucrătorii din cadrul compartimentului au participat la 
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asigurarea măsurilor de ordine publică la un număr de 52 activităţi 
cultural-sportive, comemorativ-istorice şi de protest.

Analiza comparativă relevă faptul că în anul 2013, personalul 
Compartimentului Protecţia Mediului, a rezolvat un număr dublu de 
sesizări scrise din partea cetăţenilor, investigaţiile operative şi 
controalele efectuate, conducând la aplicarea unor amenzi 
contravenţionale în cuantum de 27.300 lei, cu 395%  mai mult decât în 
anul precedent.

Fig. 4.4 – Analiza comparativă cuantumul amenzilor încasate

Finalitatea acestor demersuri se regăseşte în creşterea gradului 
de curăţenie şi  estetică a municipiului.

CAP. V. ACTIVITATEA SERVICIULUI LOGISTIC, JURIDIC ŞI 
RELAŢII CU PUBLICUL 

Pentru funcţionarea Direcţiei Poliţia Locală, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 124/2013 privind adoptarea bugetului local al 
municipiului Tîrgu Mureş  pentru anul 2013, s-a aprobat  suma  de 
5.248.936 lei, din care 4.205.000 lei - Cheltuieli de personal, 819.000 lei 
- Bunuri şi servicii şi 224.936 lei - Cheltuieli de capital.

În perioada analizată, printr-un management eficient al resurselor 
financiare    s-a asigurat suportul logistic necesar pentru buna desfăşurare 
a activităţii Direcţiei.

Angajaţii din cadrul Serviciului Logistic, Juridic şi Relaţii cu 
Publicul au realizat obiectivele stabilite în planurile de măsuri aferente, 
şi-au îndeplinit sarcinile stabilite în fişa postului, respectând termenele 
prevăzute în planul de activitate.

Obiectivele de realizat au fost următoarele: 

• asigurarea unui management eficient al resurselor financiare;

• implementarea şi dezvoltarea unui sistem de monitorizare care să 
permită o utilizare judicioasă precum şi o verificare permanentă a 
modului de repartizare a resurselor materiale şi băneşti;

• asigurarea suportului logistic necesar pentru buna desfăşurare a 
activităţii Direcţiei Poliţia Locală;
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• asigurarea asistenţei juridice la instanţele judecătoreşti de fond şi 
recurs, în cauze care au avut ca obiect plângeri contravenţionale;

• pregătirea agenţilor de poliţie locală privind reperele de conduită, 
modul de întocmire a proceselor verbale, măsurile ce se impun a fi luate 
în funcţie de situaţiile create;

• iniţierea de proiecte de legi care să conducă la micşorarea 
fenomenului contravenţional.

În anul 2013 au fost clasate şi arhivate documentele aferente 
anului 2011 în totalitate, precum şi o parte din documentele întocmite în 
anul 2012, mai puţin documentele cu relevanţă operativă.
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Principalele activităţi specifice serviciului au fost:
Din punct de vedere logistic: 

• întocmirea documentelor contabile primare;
• întocmirea documentaţiilor privind achiziţiile de bunuri 

materiale;
• ridicarea de numerar şi întocmirea deconturilor;
• aprovizionarea cu bunuri materiale;
• urmărirea execuţiei bugetare şi a contractelor în derulare.

Din punct de vedere juridic: 
• realizarea relaţiilor instituţionale cu persoane fizice şi juridice 

în scopul apărării intereselor instituţiei;
• s-au întocmit 814 demersuri cu efecte juridice:

• s-au formulat întâmpinări la plângeri contravenţionale, 
cereri de chemare în judecată în domeniul disciplinei în 
construcţii şi afişajului stradal;
• s-a purtat corespondenţă cu persoane fizice sau juridice care 
au  formulat petiţii,  respectiv s-au formulat alte acte cu caracter 
jurisdicţional sau  procedural;

• s-a asigurat asistenţa juridică la instanţele judecătoreşti  de fond 
şi recurs, în cauze care au avut ca obiect plângeri 
contravenţionale;

• s-au formulat cereri de transformare a amenzilor în „muncă în 
folosul comunităţii ”, în vederea tragerii la răspundere a 
contravenienţilor insolvabili;

•  s-au intentat acţiuni civile care au avut ca obiect contestaţii la 
executare în contradictoriu cu unităţile administrativ -  
teritoriale care au refuzat punerea în executare a debitelor 
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provenite din neachitarea proceselor verbale întocmite de 
Direcţia Poliţia Locală. 

• s-au formulat plângeri penale la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tîrgu-Mureş, în temeiul prevederilor art.24, alin.1, 
lit.a din Legea nr.50/1991, în urma materialului probator 
comunicat de către Biroul disciplină în construcţii şi afişaj 
stradal;

• s-a procedat periodic la instruirea agenţilor cu privire la 
reperele de conduită, la condiţiile de fond şi de drept şi la 
aspectele de temeinicie şi legalitate ce trebuie respectate la 
încheierea proceselor-verbale, precum şi măsurile care se 
impun a fi luate în situaţii concrete în scopul eficientizării 
mecanismului de reducere a fenomenului contravenţional;

• au fost elaborate o serie de propuneri privind  hotărâri ale 
Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, având de asemenea 
iniţiative „de lege ferenda”.

Juristul instituţiei a participat alături de directorul executiv la 
primirea şi soluţionarea legală a doleanţelor celor 489 de persoane 
înscrise în „audienţe”. În majoritatea acestor cazuri problemele 
cetăţenilor au fost rezolvate conform procedurilor juridico-profesionale, 
iar pentru cele ce excedau competenţelor noastre, s-a realizat consilierea 
necesară şi îndrumarea spre organele abilitate.

Criteriile de performanţă urmărite în activitatea zilnică au fost:

•    implementarea  informaţiilor nou apărute;

•    rezolvarea eficientă a problemelor;

•    asumarea responsabilităţii;

•    capacitatea de a lucra în echipă;

•    competenţă privind gestionarea resurselor alocate.

  Personalul care încadrează Serviciul Logistic, Juridic şi Relaţii cu 
Publicul s-a implicat în rezolvarea sarcinilor profesionale, după cum 
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urmează :

• asigurarea de bonuri valorice de carburant ;

• executarea reparaţiilor şi reviziilor tehnice la tehnica din dotare;

• întocmirea documentaţiilor tehnice pentru achiziţionarea de bunuri 
materiale   necesare  funcţionării optime a instituţiei;

• îndeplinirea tuturor atribuţiilor specifice biroului juridic cu 
promptitudine,  profesionalism şi în deplină concordanţă cu prevederile 
Constituţiei României, respectiv cu dispoziţiile legale în vigoare;

• economisirea utilităţilor ( apă, curent electric, gaz metan ).

Din punct de vedere juridic:

•  au fost soluţionate de către instanţele de judecată 204 de 
dosare, la această dată  aflându-se pe rol 128 de dosare;

•   s-au câştigat 177 cauze, din care în 157 instanţa a menţinut 
amenda contravenţională, iar în 20 a transformat amenda în 
avertisment;

• • • •   s-au formulat 17 de cereri de transformare a amenzii în 
muncă în folosul comunităţii, respectiv 38 de cereri de 
înlocuire a prestării unei activit ăţi în folosul comunităţii în 
sancţiunea amenzii contravenţionale;

• • • •  au fost puse în practică Dispoziţiile Primarului nr.2136 din 
2010 şi 4514 din 2010, modificată, privind punerea în aplicare 
a mandatelor de executare a sancţiunii prestării unei activit ăţi 
în folosul comunităţii , respectiv , privind constituirea comisiei 
în acest sens;
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            La această  dată instituţia este dotată cu un număr de  14
autovehicule,  două mopede marca Peugeot, 6 rampe auto dotate cu 
dispozitiv acustico-luminos, 10 pistoale Glock de 9 mm, un sistem de 
barieră auto, un sistem de supraveghere intern  cu camere video, un 
sistem de alarmare pentru camera ofiţerului de serviciu.

Pentru prevenirea faptelor antisociale s-a achiziţionat şi pus în 
funcţiune un sistem de televiziune urban cu circuit închis, care asigură 
posibilitatea urmăririi prin dispeceratul Poliţiei Locale şi intervenţiei în 
locurile vulnerabile. De asemenea s-a efectuat conexarea camerelor video 
montate în Complexul de Agrement „Mureşul” la acelaşi dispecerat, în 
scopul eficientizării acţiunilor de prevenţie şi/sau intervenţie rapidă.

 În cadrul dispeceratului propriu funcţionează sistemul informatic 
pentru derularea programului de acces la bazele de date ale Ministerului 
Administraţiei şi Internelor – privind evidenţa informatică a persoanelor 
date în urmărire şi a persoanelor dispărute – “Urmări ţi”, evidenţa 
informatică a furturilor de autovehicule săvârşite în România şi a celor 
săvârşite în alte state sesizate oficial Poliţiei Române - “Furt auto”, 
registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 
înmatriculate şi registrul naţional de evidenţă a persoanelor. Suplimentar 
faţă de acesta în scopul creării unei evidenţe exacte, rulează şi se up-
datează zilnic „sistemul informatic de evidenţă a proceselor verbale de 
contravenţie întocmite”. 

Au mai fost achiziţionate  articole şi accesorii de echipament 
pentru personalul instituţiei şi articole de harnaşament pentru patrulele 
ecvestre.
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S-a demarat procedura de achiziţie a trei autotutilitare în vederea 
înnoirii parcului auto, cele două autoutilitare existente având depăşită 
durata normală de funcţionare cu peste trei ani şi 70.000 km, constituind 
un real pericol în exploatare.

45



Instituţia noastră nu a făcut numai cheltuieli din bugetul alocat, ci 
a şi contribuit la acesta prin sumele rezultate din achitarea proceselor 
verbale de contravenţii încheiate de poliţiştii locali astfel:

• procese verbale încheiate: 14.079, din care : 11.903 cu amendă 
contravenţională şi 2.176 cu avertisment scris;

• procese verbale pentru executare silită: 6.437;

• suma stabilită a se achita:2.060.029 lei.

Fig.5.1 – Situaţia comparativă a proceselor verbale încheiate şi a sumelor de achitat 
la bugetul local
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În exerciţiul financiar 2013, veniturile din amenzi au crescut cu 
41% comparativ cu veniturile aferente anului 2012.

CAP.VI. ACTIVIT ĂŢI DE COOPERARE, PARTENERIAT, 
SOCIALIZARE ŞI SPORTIVE

Pe parcursul anului 2013, Direcţia Poliţia Locală a încheiat 
protocoale şi acorduri de colaborare cu diferite instituţii şi/sau a aplicat 
prevederile unora încheiate anterior dar care se aflau încă în vigoare, cele 
mai relevante fiind cele cu:

• Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Tîrgu-Mureş –
1574/18.02.2013 – în scopul creşterii fluenţei traficului şi a siguranţei 
rutiere;

• Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş –
6188/28.09.2012 – privind derularea planurilor de supraveghere şi a 
programelor de reinserţie socială;

• Serviciul de Parcări Publice – 57/02.08.2012 – pentru 
furnizarea datelor referitoare la conducătorii auto care au parcat 
neregulamentar;

• Colegiul „Al.Papiu Ilarian” – 749/26.11.2012 şi Gimnaziul 
„Romulus Guga” – 8629/28.12.2012 – acorduri încheiate în vederea 
creării şi menţinerii unui climat de siguranţă şi securitate în incinta şi 
zona adiacentă unităţilor de învăţământ menţionate.

În cursul anului 2013, la sediul Poliţiei Locale au fost prezente un 
număr de nouă delegaţii: şase din ţară, două din Republica Moldova 
respectiv una din Ungaria, având ca scop informarea şi documentarea la 
faţa locului cu privire la organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale Tîrgu 
Mureş, în scopul preluării modelului nostru de desfăşurare a activităţii 
specifice.
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Delegaţiile din ţara noastră care au vizitat instituţia sunt:

• Direcţia Poliţia Locală Reghin - 16.01.2013  ; 

• Biroul Poliţia Locală Sînpaul - 22.01.2013 ;

• Direcţia Poliţia Locală Mediaş, în perioada 20 – 21 .03.2013;

• Serviciul Poliţia Locală Cisnădie, în intervalul  20 – 21 .03.2013;

• Direcţia Poliţia Locală Reşiţa, între  18 – 19 .06.2013;

• Direcţia Poliţia Locală Cluj-Napoca, în perioada 27 – 28 .09.2013.

Din alte ţări ne-au vizitat reprezentanţii următoarelor 
instituţii :

• Primăria Generală a Municipiului Chişinău , între 30 – 31.05 2013;
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• Primăria Sectorului XI Uj Buda (Budapesta) – 07 -09.06.2013;

• Primăria Sectorului Râşcani (Chişinău), 25 – 26 .10.2013.

De asemenea în intervalul 12 – 15.10.2013, directorul Direcţiei 
Poliţia Locală Tîrgu Mureş , a condus delegaţia oficială a primăriei Tîrgu 
Mureş la Chişinău, unde au fost abordate probleme referitoare la 
multiculturalitatea specifică atât Chişinăului cât şi Tîrgu Mureşului, la 
aspectele comune identificate pe linie de administraţie şi ordine publică. 
Membrii delegaţiei au participat  la inaugurarea festivă a                
„Hramului Chişinăului”, în cadrul căreia a fost făcut un remember a 
istoriei românilor prin prezentarea unor personalităţi şi conducători de 
stat.
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Personalul ce încadrează Direcţia Poliţia Locală Tîrgu Mureş a 
participat şi la activităţi sportive diverse, dedicate unor evenimente 
intitulate generic CUPA - „ 24 Ianuarie - Unirea Principatelor 
Române”, ,,9 Mai – Ziua Europei”, ,,21 Mai – Ziua Poliţiei Locale” şi 
,,1 Decembrie – Ziua Naţională a României”. 

La competiţia organizată de „Federaţia Naţională a Poliţiştilor 
Locali din România” – Cluj-Napoca, 25.04.2013, faza zonală  - „Direcţia 
Poliţia Locală Tîrgu Mureş” a obţinut locul I  la Şah, respectiv locul I la 
Tenis de masă, iar la faza naţională a competiţiei sus menţionate  (Sibiu, 
17.05.2013), locul I la Tenis de masă respectiv locul III la Şah. 

  

Pe parcursul anului s-au mai organizat activităţi de pregătire fizică 
centralizată şi socializare de tip „team building” precum : „Tabăra de 
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vară de la Tăul Domnului” – organizată în perioada 13 – 14.07.2013 , în 
cadrul căreia s-au desfăşurat aplicaţii tactice specifice şi concursuri 
sportive diverse, unde pentru sudarea relaţiilor în cadrul colectivului, la 
cea de-a doua zi a taberei au participat şi membrii familiilor salariaţilor.

În acelaşi scop a fost organizat şi „Revelionul Poliţiştilor Locali”, 
au fost sărbătorite angajatele şi soţiile cadrelor din Poliţia Locală cu 
ocazia „Zilei Femeii” iar copiii salariaţilor l-au întâmpinat pe „Moş 
Crăciun ” în sala de festivităţi a instituţiei , unde au primit daruri şi au 
susţinut un  program artistic.

Este de reţinut în mod deosebit faptul că toate cheltuielile 
necesare organizării evenimentelor sus menţionate au fost suportate 
din fondurile Asociaţiei Poliţiştilor Locali Mure şeni, fără a fi grevat 
bugetul instituţiei.

Solidari cu problemele comunităţii, poliţiştii locali au oferit 
ajutoare celor 9 familii nevoiaşe care trăiesc în barăcile de pe malul 
Mureşului, constând în haine, alimente şi lemne de foc.

CAP. VII. PROPUNERI PENTRU ÎMBUN ĂTĂŢIREA 
ACTIVIT ĂŢII

Pentru eficientizarea activităţii Direcţiei Poliţia Locală, se vor 
urmări următoarele obiective :
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• • • • formarea profesională a unui număr de 30 agenţi de ordine 
publică şi siguranţă rutier ă, conform art.(1) şi art.(2) din Legea nr. 
155/2010 – Legea Poliţiei Locale;
• • • • instruirea şi verificarea permanentă a cadrelor instituţiei cu 
privire la modul de abordare a cetăţenilor, a respectului şi 
condescendenţei de care trebuie să dea dovadă în relaţiile cu aceştia;
• • • • promovarea unui caracter ştiin ţific în activitatea de conducere 
bazat pe cunoaşterea legilor, a prevederilor regulamentare, ale altor 
acte normative ce reglementează  activităţile specifice domeniului;
• • • • prelucrarea cu operativitate, cu întreg efectivul a cazurilor de 
abateri, inclusiv a măsurilor adoptate pentru prevenirea comiterii, 
pe viitor, a unor asemenea fapte;
• • • • îndrumarea şi sprijinirea cadrelor nou promovate în posturi, 
analizarea şi evaluarea periodică a activităţii lor, luându-se măsurile 
care se impun pentru remedierea carenţelor constatate;
• • • • imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate,  
respect faţă de om, corectitudine, încredere, exigenţă, colaborare, 
exemplu personal de competenţă şi pregătire profesională;
• • • • intensificarea controalelor privind modul de executare a 
activităţilor de pregătire profesională, cu accent pe aplicarea şi 
cunoaşterea corectă a prevederilor legale şi modalităţilor de 
intervenţie în diferite situaţii, formarea deprinderilor de 
autoapărare, precum şi mânuirea şi folosirea corectă a 
armamentului din dotare;
• • • • dotarea cu aparatură de calcul şi software, ţinând cont de faptul 
că începând cu data de 01.04.2014,  Microsoft nu va mai produce 
update la sistemele de operare Windows XP care sunt instalate  în 
calculatoarele instituţiei;

• • • • crearea, amenajarea şi dotarea unei săli de sport la subsolul 
institu ţiei, pentru pregătirea fizică a cadrelor.

DIRECTOR EXECUTIV

Valentin – Constantin Bretfelean
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