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în 2011

Poliţia Locală Braşov aflată în subordinea Consiliului Local Braşov, a fost înfiinţată în data
de 1 februarie 2011, în baza Legii Poliţie Locale nr.155 / 2010 şi a H.C.L.nr.37 / 2011, prin
reorganizarea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, având ca scop exercitarea atribuţiilor privind
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea
şi descoperirea infracţiunilor în domeniile ordinei şi liniştii publice, paza obiectivelor, circulaţia pe
drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială,
evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite prin lege.
Prin H.C.L.nr. 78/11.02.2011 s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov,
fiind prevăzute 239 de posturi.
Având în vedere că, Birourile de Poliţie Locală nr. 1, 2, 3, 4, 5 aveau aceleaşi competenţe materiale în
domeniile ordinii şi liniştii publice, paza bunurilor, protecţia mediului, activitatea comercială şi evidenţa
persoanelor, s-a impus o reorganizare a acestor birouri, urmărindu-se separarea atribuţiilor pe
domenii de activitate, conform Legii nr. 155/2010. Acest aspect s-a reglementat prin H.C.L.nr.
435/29.07.2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, care
cuprinde reorganizarea Birourilor de Poliţie locală nr.1,2,3,4,5 şi Biroul Circulaţie rutieră,
Compartiment Intervenţii, astfel :
Serviciul Ordine şi Linişte Publică;
Biroul Poliţia Turistică, Braşovul vechi;
Biroul Intervenţii ;
Biroul Siguranţă Obiective;
Biroul Rutier.
În luna august 2011 s-a aprobat prin H.C.L.nr. 527/ 31.08.2011, “Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Poliţiei Locale Braşov”, care stabileşte atribuţiile pentru fiecare birou/serviciu din
structura Poliţiei Locale Braşov.
Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov a fost aprobat prin H.C.L.nr.
528/31.08.2011.
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1). Activitatea Poliţiei Locale Braşov pe linie de ordine publică:
În perioada analizată, Poliţia Locală Braşov s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite prin « Planul de
Pază şi Ordine Publică al Municipiului Braşov », respectiv « Planul de Ordine şi Siguranţă Publică
al Municipiului Braşov », elaborate de instituţia noastră, aprobate de către Primarul Municipiul Braşov
şi având avizul consultativ al Poliţiei Municipiului Braşov, şi au avut ca obiectiv fundamental creşterea
siguranţei cetăţenului, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale,
a
criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale.
Totodată, activitatea instituţiei a avut la bază şi « Planul de Organizare în sistem integrat a
dispozitivului de ordine şi siguranţă publică, la nivelul Municipiului Braşov », din data de 01.02.2010
şi « Protocolul de Colaborare privind creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor prin dezvoltarea
cooperării între Poliţia Municipiului Braşov şi Primăria Municipiului Braşov prin Direcţia Poliţia
Comunitară Braşov », semnat în data de 05.08.2010. Acest protocol are ca scop realizarea unei mai
bune acoperiri a teritoriului din competenţă, precum şi efectuarea în comun de activităţi specifice de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice în vederea eliminării suprapunerilor cu efective poliţiei locale
de la nivelul Municipiului Braşov, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr.60 / 2010.
În anul 2011, Poliţia Locală Braşov a funcţionat având în organigrama sa un număr de 5 Birouri
de Poliţie Locală, care au desfăşurat, în zonele de responsabilitate, acţiuni specifice de ordine şi
siguranţă publică, măsuri de siguranţă rutieră, paza şi protecţia specializată a obiectivelor, transport
valori şi alte misiuni în conformitate cu prevederile Legii nr.155 / 2010.
Din punct de vedere statistic, în anul 2011, agenţii Poliţiei Locale Braşov au aplicat un număr de –7.910
sancţiuni contravenţionale, din care 4.140 amenzi şi 3.481 avertismente, în cuantum total de 1.136.417
lei, ponderea deţinând-o sancţiunile aplicate celor care nu respectă normele de convieţuire socială, a
ordinii publice şi liniştii publice, conform Legii nr. 61/1991, cu un număr de 2.159 sancţiuni, din
care 426 avertismente, în cuantum de 318.600 lei, urmate şi de alte sancţiuni. (Anexa 1 şi 2)
De asemenea, potrivit Ordinului M.A.I. nr.60 / 2010 şi în baza unui Protocol de Colaborare încheiat cu
Poliţia Municipiului Braşov, au fost executate şi în anul 2011, patrulări în zonele de responsabilitate ale
Birourilor de Poliţie Locală şi ale Secţiilor de Poliţie, cu patrule mixte formate din agenţi de Poliţie
Locală şi agenţi de la Poliţia Naţională.
Astfel, la nivelul instituţiei noastre au fost înregistrate în anul 2011, un număr de 40 fapte
infracţionale, ocazie cu care au fost predate Poliţiei Municipiului Braşov pentru continuarea cercetărilor,
un număr de 67 persoane, surprinse în flagrant, în timp ce comiteau diverse fapte de natură
contravenţională. Ponderea infracţiunilor constatate, o deţin infracţiunile de furt, în număr de 29, urmate
şi de alte infracţiuni. (Anexa 3).
2). Alte activităţi desfăşurate de către serviciile şi birourile din cadrul Poliţiei Locale Braşov:
În perioada analizată, în cadrul Serviciului Cabinet, Secretariat, Compartiment Dispecerat,
Compartiment Analiză, Sinteză şi Protecţia Muncii au fost desfăşurate activităţi specifice pentru
funcţionarea 24 de ore din 24 a Dispeceratului Central al Poliţiei Locale Braşov, prin care cetăţenii
Municipiului Braşov se adresează în vederea soluţionării problemelor de ordine publică.
Totodată, au fost desfăşurate activităţi de secretariat, registratură, analiză, sinteză, au fost
realizate situaţii periodice sau ordonate, a fost ţinută evidenţa proceselor-verbale de contravenţie şi s-a
asigurat distribuirea corespondenţei instituţiei şi predarea acesteia la oficiul poştal. De asemenea, în
cadrul serviciului a fost asigurată activitatea de identificare a proprietarilor auto, care au încălcat
prevederile prevăzute în H.C.L.nr.243 / 2005, H.C.L.nr.627 / 2007 şi H.C.L.nr.251 / 2005, în vederea
sancţionării acestora.
Pe linia colaborării cu alte instituţii, în luna aprilie 2011, Primăria Municipiului Braşov / Poliţia
Locală Braşov a semnat „Protocolul de Colaborare pe linia accesului la bazele de date privind evidenţa
persoanelor”- nr.195.3813/19.04.2011, având ca scop asigurarea cadrului juridic şi organizatoric
necesar colaborării între Poliţia Locală a Municipiului Braşov şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, prin structura teritorială subordonată, în vederea îndeplinirii, de către
personalul poliţiei locale, a atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul de competenţă, care presupun
consultarea datelor cu caracter personal cuprinse în bazele de date de evidenţă a persoanelor deţinute şi
adminstrate de D.E.P.A.B.D., în conformitate cu prevederile OMAI nr.128 / 2011.
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Protocolul de mai sus şi-a încetat valabilitatea, odată cu semnarea de către Poliţia Locală Braşov,
în luna octombrie 2011, a noului „Protocol privind accesul Poliţiei Locale a Municipiului Braşov la
bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor”195.4756 / 26.10.2011, având ca obiect
asigurarea accesului la bazele de date ale M.A.I. pentru îndeplinirea atribuţiilor legale. Cele patru baze
de date la care se asigură accesul sunt: 1.Evidenţa informatizată a persoanelor date în urmărire şi a
persoanelor dispărute – „Urmăriţi”; 2.Evidenţă informatică „furt auto”; 3. Registrul naţional de evidenţă
a permiselor de conducere şi a vehiculelor de conducere şi a vehiculelor înmatriculare; 4.Registrul
naţional de evidenţă a persoanelor.
Tot în anul 2011, Primăria Municipiului Braşov / Poliţia Locală Braşov a semnat un „Acord de
Parteneriat” cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, care îşi propune colaborarea între
instituţiile semnatare în vederea diminuării riscului infracţional şi victimal în rândul minorilor din zona
metropolitană Braşov, precum şi dezvoltarea unor acţiuni comunitare care să permită implicarea întregii
populaţii, în special a copiilor şi tinerilor, în programe de prevenire a consumului de droguri, în scopul
întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc.
Totodată, a fost semnat şi „Acordul de Parteneriat” între Primăria Municipiului Braşov / Poliţia
Locală Braşov, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Braşov şi R.A.T.Braşov, având ca scop colaborarea între instituţiile semnatare în vederea
adoptării unui cadru unitar de intervenţie şi conduită în mijloacele de transport în comun şi în zonele
turistice ale municipiului Braşov, în scopul creşterii gradului de siguranţă a populaţiei.
Astfel, pe linia activităţilor de relaţii internaţionale, aflate în responsabilitatea Serviciului Cabinet, în
perioada analizată reprezentanţii instituţiei au participat la şedinţele de lucru ale următoarelor proiecte,
care beneficiază de cofinanţare europeană:
Proiectul „GRUNDTVIG - Strategii inovatoare pentru prevenirea recidivei”, coordonat de Forumul
European de Securitate Urbană (Paris / Franţa), în derulare din anul 2008, partener principal Primăria
Municipiului Braşov, colaborator de specialitate Penitenciarul Codlea şi Poliţia Locală Braşov, care are
ca obiectiv identificarea strategiilor care se aplică deja în Europa pentru prevenirea recidivei şi
întocmirea unui program-pilot la nivel local, aplicabil în Braşov, Le Havre / Franţa şi Opava/ Cehia.
Proiectul „FALPREV – Trainingul autorităţilor locale implicate în prevenirea recidivei” - coordonat
de Forumul European de Securitate Urbană (Paris / Franţa), în derulare din anul 2010, partener principal
Primăria Municipiului Braşov, colaborator de specialitate Penitenciarul Codlea şi Poliţia Locală Braşov,
care are două obiective, pregătirea deţinuţilor pentru liberare şi reintegrarea acestora în societate.
Proiectul „HERA – Optimizarea managementului de poliţie cu privire la combaterea violenţei
domestice” – coordonat de Poliţia Locală Valencia / Spania, în derulare de la începutul anului 2011,
partener principal, reprezentând România, Poliţia Locală Braşov. Alături de parteneri din Germania,
Anglia, Bulgaria, Spania, Italia, Lituania se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor privind îmbunătăţirea
procesului de muncă şi a protocoalelor de poliţie şi obţinerea unor standarde generale de acţiune printre
poliţiile europene, accentuarea rolului victimei în procesul său de recuperare, realizarea de propuneri de
lege pentru modificări legislative pentru obţinerea unor rezultate mai bune.
În anul 2011, în cadrul Serviciului Inspecţie şi Control, au fost înregistrate şi soluţionate un număr de
1.435 acte. Verificările efectuate în perioada 01.03.2011 – 30.12.2011 au fost organizate în mai multe
moduri distincte de activitate, şi anume:
•
Respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de
salubritate şu întocmirea rapoartelor de lucru zilnice;
•
au fost desfăşurate 13 controale pe tipuri de activităţi comerciale;
•
au fost efectuate controale generate de cele 1327 reclamaţii şi sesizări adresate de către cetăţeni;
•
au fost interzise comercializarea băuturilor alcoolice în cazul celor 15 manifestări culturale,
sportive, etc., desfăşurate în municipiu;
•
au fost desfăşurate 8 campanii de control, organizate în colaborare cu reprezentanţii altor
instituţii de interes local (Inspectoratul Teritorial de Muncă, Garda Financiară, Garda de Mediu, Poliţia
Municipiului Braşov ş.a.), efectuate în timpul nopţii la localurile publice cu program nocturn.
Astfel, urmare a activităţilor specifice desfăşurate în teren şi a controalelor efectuate au fost
aplicate un număr de 342 sancţiuni, în cuantum total de 476.520 lei, după cum urmează:
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1.
s-au încheiat un număr de 141 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, conform
H.C.L.nr.116 / 2007 – pentru funcţionarea neautorizată a firmelor;
2.
ocuparea domeniului public fără abonament sau depăşirea suprafeţelor autorizate a dus la
sancţionarea a 56 agenţi economici, conform H.C.L.nr.201 / 2006;
3.
pentru lipsa declaraţiei de clasificare a unităţilor de alimentaţie publică au fost întocmite 33 de
sancţiuni, conform H.G. nr.843 / 1999;
4.
Legea 50 – 29 PV –uri;
5.
26 de agenţi economici au fost sancţionaţi contravenţional pentru deficienţe constatate , conform
H.C.L.nr.627 / 2007 – privind lipsa contractului de salubritate şi pentru depozitarea deşeurilor din
construcţii pe domeniul public;
6.
s-au încheiat un număr de 15 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, conform
H.C.L.nr.947/ 2000 – pentru încălcarea prevederilor de indicare a preţurilor produselor oferite
consumatorilor spre vânzare;
7.
s-au încheiat un număr de 10 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, conform
O.G.nr.99/2000 – pentru încălcarea prevederilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
8.
s-au încheiat un număr de 9 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, conform
H.C.L.nr.101/2006 – pentru încălcarea prevederilor privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
9.
s-au încheiat un număr de 8 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, conform
H.C.L.nr.432/2007 – pentru încălcarea prevederilor privind obligativitatea afişării programului de
funcţionare a firmelor, indiferent de profil, care îşi desfăşoară activitatea în clădiri ce au în componenţă
sau vecinătatea lor locuinţe;
10.
s-au încheiat un număr de 7 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, conform
H.C.L.nr.735/2010 – pentru încălcarea prevederilor Regulamnetului de organitare şi desfăşurare a
actelor de comerţ în locurile publice amenajate din mun.Braşov;
11.
4 societăţi comerciale care au amenajat pieţe / târguri neautorizate au fost sancţionate
contravenţional, conform H.G.nr.348/2004;
12.
s-au încheiat un număr de 2 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor, conform
H.C.L.nr.159/2008 – republicată conform H.C.L.nr.356/2009, privind aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim taxi şi transport în regim de închiriere,
în Municipiul Braşov;
13.
3 firme au fost sancţionate contravenţional pentru lipsa actelor de provenienţă a mărfurilor şi /
sau expunerea spre vânzare a produselor cu termenul de valabilitate expirat, conform Legii nr.12 /
1990;
14.
s-au încheiat un număr de 1 de proces-verbal de constatare a contravenţiilor, conform Legea
nr.38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
În perioada analizată, în cadrul Comisiei De Disciplină a Poliţiei Locale Braşov au fost finalizate 15
sesizări, referitoare la abateri disciplinare a unui număr de 16 agenţi din cadrul instituţiei noastre.
Măsurile luate ca urmare a cercetărilor efectuate au constat în:
•
5 mustrări scrise;
•
3 diminuări ale drepturilor salariale cu 10 % pe o perioadă de 3 luni;
•
1 diminuare a drepturilor salariale cu 20 % pe o perioadă de 1 lună;
•
1 diminuare a drepturilor salariale cu 20 % pe o perioadă de 3 luni;
•
2 destituiri din funcţia publică;
•
5 sesizări au fost clasate.
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