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RAPORT DE EVALUARE
a activităţii desfăşurate de POLIȚIA LOCALĂ BRAŞOV
în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Prin H.C.L.nr.37/28.01.2011 s-a aprobat înfiinţarea Poliţiei Locale Braşov, instituţie publică cu
personalitate juridică. Activitatea Poliţiei Locale Braşov se desfăşoară conform Legii Poliţiei Locale nr.
155/2010, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a
Poliţiei Locale şi a H.C.L. nr. 152/2013 republicată privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Locale Braşov.
Organigrama Poliţiei Locale Braşov pentru anul 2014 a fost aprobată prin H.C.L. nr. 106/2013
republicată prin H.C.L. nr. 649/2014.
Pe parcursul anului 2015, Poliţia Locală Braşov a urmărit cu prioritate crearea unei structuri
poliţieneşti moderne, democratice, având ca obiectiv principal respectarea prevederilor constituţionale, a
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi aplicarea întocmai a legilor şi a hotărârilor
legislativului local.
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Cap.1 - BIROUL RESURSE UMANE,
COMPARTIMENT JURIDIC

1.1. BIROUL RESURSE UMANE

În conformitate cu prerogativele conferite de legea poliției locale, nr.155/2010, în anul 2015 s-a
acționat pentru realizarea obiectivelor specifice în domeniul resurselor umane. În acest sens, s-a modificat
H.C.L. nr. 106/2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale Brașov,
urmărindu-se optimizarea compartimentelor funcţionale, echilibrarea sarcinilor şi a atribuţiilor de
serviciu, precum și adaptarea structurii organizatorice a instituției la nevoile și cerințele comunității.
La data de 01.01.2015, statul de funcții cuprindea un total de 249 de posturi, dintre care 187
ocupate, iar 62 de posturi vacante.
Personalul Poliției Locale Brașov este alcătuit din personal cu funcții publice generale de
conducere/execuție, funcții publice specifice de polițiști locali și personal contractual, astfel:
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La finele anului 2015 instituția noastră funcționa cu un efectiv de 193 de persoane, dintre care
150 polițiști locali (142 de execuție și opt de conducere), fiind vacante 56 de posturi, după cum urmează:

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 instituția noastră a organizat șase concursuri în vederea
ocupării a 25 de posturi vacante. În urma susținerii și promovării acestor concursuri au fost angajate în
anul 2015 un număr de 16 persoane, iar un funcționar public a venit prin transfer la instituția noastră.
În cursul anului 2015 şi-au încetat raporturile de serviciu/muncă încheiate cu instituţia noastră un
număr de 11 persoane.
Începând cu data de 01.07.2015 au fost promovaţi în gradul imediat superior celui deţinut șase
funcţionari publici, iar în cursul lunii decembrie 2015 un număr de opt funcționari publici au fost declarați
admiși la examenul de promovare în gradul imediat superior. În perioada analizată Biroul Resurse
Umane, Juridic a întocmit, redactat și gestionat următoarele documente, necesare bunei desfășurări a
activității instituției:
ü 279 de referate;
ü 1191 de decizii;
ü 428 de adrese;
ü 1333 cereri de concediu de odihnă, fără plată și de recuperare a orelor suplimentare;
ü 410 de adeverințe de diferite tipuri;
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ü 186 de declarații de avere și interese;
ü transmiterea datelor persoanlului contractual la ITM Brașov prin completarea Registrului de
evidenţă a salariaţilor REVISAL;
ü operarea on-line a datelor privind funcționarii publici pe portalul de management al A.N.F.P.;
ü situații statistice lunare, trimestriale și semestriale;
ü dosare profesionale pentru personalul activ, cât și pentru cei lichidați în anul 2015;
ü evaluările parțiale/anuale ale întregului personal;
ü fișele de post pentru personalul mutat, promovat în anul 2015.
Pe linie medicală în perioada analizată s-au înregistrat 121 de concedii medicale, ceea ce
reprezintă un număr total de 884 de zile concediu medical, acestea fiind transmise către Casa de Asigurări
de Sănătate a Județului Brașov, în conformitate cu Ordinul 430/11.05.2010.
În perioada analizată, Biroul Resure Umane, Juridic a întocmit și a susținut în cadrul comisiilor locale
documentația necesară aprobării următoarelor Hotărârii ale Consiliului Local:
Ø HCL nr.101/31.03.2015 privind aprobarea Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului
Braşov;
Ø HCL nr.103/31.03.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 60/2011 privind înființarea Comisiei
locale de ordine publică a Municipiului Brașov;
Ø HCL nr. 190/20.04.2015 privind aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a patru autovehicule noi;
Ø HCL nr. 191/20.04.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 575/2014 privind aprobarea acordarea
normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliției Locale Brașov;
Ø HCL nr.357/23.07.2015 prin care s-a modificat HCL nr.106/2013 privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Brașov;
Ø HCL nr. 407/31.08.2015 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 152/2013 privind
aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;
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Ø HCL nr.475 din 28.09.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
Poliţiei Locale Braşov pe anul 2016.
Ø În cursul anului 2015, salariații Poliției Locale Brașov au beneficiat de normă de hrană conform
HCL nr. 575/2014 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei
Locale Braşov. Din luna octombrie 2015 cuantumul normei de hrană a fost majorat conform
Ordinului nr. 775/30.09.2015, care modifică Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană
acordată personalului Poliției Locale.
Ø Având în vedere că 41 de salariați aveau salariul de bază sub salariul minim pe economie, aceștia
au beneficiat încend cu data de 01.01.2015 de salariul de bază minim pe economie în cuantum
975 lei, iar începând cu data de 01.07.2015 în cuantum de 1050 lei, conform H.G. nr.
1091/10.12.2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Ø Începând cu data de 01.10.2015 personalul Poliției Locale Brașov a beneficiat de o creștere
salarială de 12% conform H.C.L. nr. 365/23.07.2015 privind punerea în aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu
modificările şi completările ulterioare, iar începând cu data de 01.12.2015 a beneficiat de o
majorare salarială de 10% conform Legii 293/2015.
Ø Pentru perfecționarea profesională a polițiștilor locali, biroul resurse umane a colaborat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Centrul de Perfecționare a
Pregătirii Cadrelor de Jandarmi - Sf. Gheorghe, astfel că în anul 2015, 34 de polițiști locali au
urmat și au promovat programul de formare iniţială de trei luni pe parcursul a două serii.
Conform Legii poliției locale nr. 155/2010, în perioada 2011-2016 toți polițiștii locali care au
atribuţii de ordine publică şi în domeniul circulaţiei rutiere sunt obligați să urmeze acest curs de
formare. Până la data de 31.12.2015, dintr-un total de 150 de polițiști locali, în procent de 98% au
urmat acest curs de formare.
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1.2. COMPARTIMENTUL JURIDIC
Compartimentul Juridic a desfăşurat o serie de activităţi, având ca scop urmărirea respectării
prevederilor legale şi în principal soluţionarea în favoarea instituţiei, a plângerilor formulate împotriva
proceselor-verbale (în favoarea instituției).
Compartimentul juridic a vizat spre legalitate 1191 de decizii și referate emise, a semnat
contracte cu diferite instituţii sau societăţi. De asemenea, una dintre preocupări a fost să urmărească în
permanenţă modificările survenite în cadrul legislativ şi actualizarea permanentă a opisului legislativ,
precum şi comunicarea către birourile interesate a modificărilor apărute. În cursul anului trecut s-a reușit
dezvoltarea unei colaborări constante cu şefii de birouri pentru o mai bună întocmire a proceselor-verbale şi
pregătirea apărării în dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Braşov, precum şi informarea permanentă a
agenţilor cu privire la schimbările apărute în legislaţie, dar şi a greşelilor ce apar la întocmirea proceselorverbale.
Compartimentul juridic are pe rolul Judecătoriei Braşov dosare care, în proporție de 90% reprezintă
plângeri contravenţionale cu privire la contravenţii în următoarele domenii:
Ø ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
Ø circulaţia pe drumurile publice;
Ø disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
Ø protecţia mediului;
Ø activitatea comercială;
Ø evidenţa persoanelor;
De asemenea, în ceea ce priveşte activitatea legată de atribuţiile în domeniul disciplina în
construcţii, au fost formulate 47 plângeri penale pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 24 lit. a din
Legea 50/1991.
Totodată au fost promovate cinci acţiuni având ca obiect obligaţia de a face, în domeniul
disciplinei în construcții, prin care am solicitat instanței să dispună desființarea construcțiilor
edificate ilegal.
Pe rolul Judecătoriei Braşov, au fost înregistrate de la începutul anului, un număr de 146 de dosare
și 40 de apeluri al căror prim termen a fost în anul 2015.
Pe rolul Tribunalului sunt înregistrate în principal apelurile formulate împotriva sentinţelor
pronunţate de către Judecătoria Braşov cu privire la soluționarea plângerilor contravenţionale.
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Totodată pe lângă aceste dosare, în perioada analizată, au mai fost soluționate 59 de dosare,
înregistrate în anul 2015. Obiectul acestora îl constituie plângeri împotriva proceselor-verbale de
constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Din totalul de 245 dosare, având ca obiect plângeri contravenționale, aflate în lucru în anul
2015, instanţa s-a pronunţat în 148 de dosare, astfel:
Ø în 75 s-a menţinut sancţiunea amenzii,
Ø în 24 s-a dispus înlocuirea cu avertisment
Ø în 49 s-a anulat procesul- verbal
Actele normative la care au fost constatate și sancționate procesele verbale contravenționale, anulate
de către instanța de judecată, sunt următoarele:
ü Legea nr. 50/1991(**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii
Trei procese verbale contavenționale anulate

o

ü Legea nr. 12/1990 privind: protejarea populaţiei împotriva unor activităţi
comerciale ilicite:
o

Un proces verbal contavențional anulat

ü Legea 61/1991, republicată şi actualizată, pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice:
o

Trei procese verbale contavenționale anulate

ü Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**):
o
ü ORDONANŢĂ

Un proces verbal contavențional anulat
DE

URGENŢĂ

nr.

195

din

12

decembrie

2002

(**republicată**) (*actualizată*)privind circulaţia pe drumurile publice**):
o

13 procese verbale contavenționale anulate

ü H.C.L. nr. 201/2006 privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a
locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov:
o

Două procese verbale contavenționale anulate

ü Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din
Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. Braşov nr. 251/2005:
o

Cinci procese verbale contavenționale anulate
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ü HCL Braşov nr. 627/2007, privind: aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Braşov
o
ü Regulamentul

Cinci procese verbale contavenționale anulate
privind

constatarea

și

sancționarea

contravențiilor

la

transportul public local de persoane din municipiul Braşov, aprobat prin
H.C.L. nr. 13/2013:
o

Două procese verbale contavenționale anulate

ü HCL 153/2010
o

un proces verbal contavențional anulat

ü Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere
pentru circulaţia pe străzile din municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. Bv.
Nr.243/2005:
o

Patru procese verbale contavenționale anulate

ü HCL 432/2007, privind obligativitatea afișării programului de funcționare a
firmelor, indiferent de profil, care își desfășoară activitatea în clădiri care au
în componență și vecinătatea lor locuințe:
o

Un proces verbal contavențional anulat

ü Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă
şi afişaj în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. Braşov nr. 635/2006
modificat
o

Cinci procese verbale contavenționale anulate

ü HCL nr. 927/2006 republicată, privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor
de parcare din parcările de reşedinţă amenajate din mun. Braşov
o

Două procese verbale contavenționale anulate

ü Contestație la executare: una
ü instanța a admis acțiunea și ne-a obligat la plata cheltuielilor de judecată, deoarece instituția
noastră a început procedura executării silite, iar ulterior contravenientul a formulat plângere
contravențională.
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De asemenea, în perioada analizată, consilierii juridici au participat în comisiile de concurs şi în
comisiile de soluţionare a contestaţiilor, numite pentru concursul de recrutare, respectiv concursul de
promovare, organizate de către Poliţia Locală Braşov. Totodată, au urmărit continuu corelarea acţiunilor cu
specific juridic cu dispoziţiile conducerii instituţiei, în deplină concordanţă cu reglementările legale în
vigoare.
În perioada analizată, în cadrul Comisiei De Disciplină a Poliţiei Locale Braşov a fost finalizate
trei sesizări, referitoare la abaterea disciplinară a trei poliţişti locali din cadrul instituţiei noastre. Măsurile
luate ca urmare a cercetărilor efectuate au constat în:
o

două mustrări scrise;

o

o diminuare a drepturilor salariale

o

trei sesizări au fost clasate;

Tot în 2015 au fost sancţionaţi cu mustrare scrisă patru salariaţi ai Poliţiei Locale Braşov,
sancţiunea fiind aplicată direct de către Nicolae Aldea - Director Executiv.
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Cap. 2 - BIROUL CABINET, INFORMATIC ȘI
EVIDENȚA PROCESELOR VERBALE

În perioada de evaluare menționată, pe linia aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 – privind
regimul juridic al contravenţiilor, în cadrul Biroului Cabinet au fost întocmite şi expediate un număr de
1903 de comunicări de plată - procese verbale nesemnate, 4920 de procese-verbale de contravenție
neachitate spre executare silită, 3385 de adrese pentru solicitare date conducătorilor auto care au încălcat
prevederile Hotărârilor Consiliului Local Braşov, care reglementează circulaţia şi parcarea în municipiul
Braşov; soluționate cu 1161 sancțiuni.
Totodată, în cadrul Biroului Cabinet, în anul 2015, au fost înregistrate 20507 de documente, dintre
care, pe fluxul de intrare, 7982 documente, după cum urmează:

ü 613 - solicitări
ü 646 - sesizări
ü 137 - reclamaţii
ü 6586 - alte documente

În cadrul Biroului Cabinet Informatic și Evidența Proceselor Verbale au fost soluţionate prin
conlucrare cu alte Poliţii Locale din țară, 285 lucrări reprezentând afişări, procese - verbale şi
corespondenţă, dar și alte 715 de lucrări cu răspuns, reprezentând corespondența cu alte instituții și
persoane, altele decât Polițiile Locale.
De asemenea, în perioada analizată, a fost asigurată realizarea evidenţei electronice a tuturor
proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de către poliţiştii locali în anul 2015.
Astfel, din punct de vedere statistic, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, agenţii Poliţiei Locale
Braşov au aplicat un număr de 8535 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 1.909.937,00 lei, din care
6089 de amenzi şi 2300 de avertismente (dintre care 146 anulate), faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014,
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când s-a înregistrat un număr 6932 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 1.711.694,00 lei, din care
5161 amenzi şi 1771 avertismente (127 anulate).
Fig. 1 Statistica proceselor verbale de contravenţie
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În cadrul Biroului Cabinet au fost introduse distinct, procesele-verbale aplicate la încălcarea
prevederile OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, fiind vorba deapre sancţiuni cu
amendă şi puncte penalizare. După luarea în evidenţă, Biroul Cabinet a transmis, zilnic, Serviciului Rutier
din cadrul I.P.J. Braşov, situaţia penalizărilor pentru implementarea în baza naţională de date. (243 adrese
pentru 3438 procese-verbale). Valoarea proceselor verbale contravenţionale întocmite de agenţii Poliţiei
Locale Braşov în anul 2014 a înregistrat o creștere de 23,12 % faţă de anul 2014.
Fig. 2 - Valoarea proceselor verbale contravenţionale întocmite de agenţii Poliţiei Locale Braşov în
anul 2015 comparativ cu 2014
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Activitatea desfășurată de Poliția Locală a crescut calitativ, dar și cantitativ prin diversificarea
activităților (ex: asigurarea ordinii publice și protecția participanților cu ocazia desfășurării anumitor
competiții sportive: hochei, handbal, polo, etc.).
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul Biroului Cabinet au participat, în anul 2015, la solicitarea
conducerii entităţii, la activităţi de asigurare a continuităţii actului de control, cu privire la verificarea,
coordonarea şi îndrumarea efectivelor structurilor operative.

Fig. 3 Activitatea Biroului Cabinet
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Cap. 3 – SERVICII OPERATIVE
3.1. SERVICIUL DE ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

3.1.1. BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ
Prezentare generală:
Serviciul Ordine şi Linişte Publică, a avut ca principal obiectiv în anul 2015, realizarea siguranţei
publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale
Consiliului Local, prin intermediul elementelor de dispozitiv ce
au efectuat misiuni specifice, atât în mod independent, cât și în
regim mixt, zilnic, împreună cu lucrători ai secțiilor de poliție
națională 2, 3, 4 și 5, în mod sporadic cu lucrători ai Secției 1
Poliție și Biroul Poliție Poiana Brașov, activitățile cu stucturile
respective, fiind organizate atât în zona centrală, cât și în
cartierele municipiului Brașov.
Ca efect al misiunilor desfășurate în regim mixt, cu lucrători ai secțiilor de poliție, observăm la nivelul
anului 2015, o diversificare a paletei de misiuni și activități desfășurate în comun în dispozitivele de
“patrule siguranță publică”, aspect concretizat în cele 45 de infracțiuni constatate în special, în spectrul
stradal, de către echipajele mixte, astfel:
ü Tâlhărie - trei
ü Înșelăciune - trei
ü Infr. la regimul circulației - una
ü Furt (incl. SC) - 22
ü Punerea în circulație de mijl. de plată false - una
ü Distrugere - nouă
ü Abuz de încredere - una
ü Agresiune - două
ü Furt din auto - una
ü Loviri sau alte violențe - una
ü Infr. contra bunelor moravuri - una

Aspectele de mai sus reies din documentele operative întocmite cu ocazia misiunilor și activităților
desfășurate.
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De asemenea, efectivele de ordine publică, au desfășurat activități specifice, stabilite de
conducerea Politiei mun. Brașov, în cadrul unor acțiuni specifice, cu angrenarea mai multor forțe
participante, care urmăreau:
- Monitorizarea, supravegherea și verificarea sistemelor de siguranță bancară, deținătoare de valori (case
de amanet, case de schimb valutar, agenții de pariuri sportive, magazine de bijuterii)
- Monitorizarea zonei adiacente unităților de învățământ date în competență, în cadrul traseelor de
patrulare (patru unități de învățământ)
- Identificarea unor grupuri seminomade de persoane care nu justificau prezența pe raza localității,
cunoscute cu predispozitie pentru săvârșirea de fapte de natură contravențională sau chiar infracțională;
- Identificarea și sancționarea activităților cu
caracter comercial desfășurate cu încălcarea
reglementărilor legale în vigoare, în proximitatea
piețelor și zonelor comerciale din municipiul
Brașov;
- Acțiuni specifice pe linia menținerii ordinii și
liniștii publice, împreună cu lucrători ai secțiilor
de poliție;
- Acțiuni cu privire la identificarea și depistarea
persoanelor care comercializează sau utilizează materiale pirotehnice din cls. II-IV, cu încălcarea
prevederilor legislației în domeniu;
- Identificarea și sancționarea faptelor de natură a încălca legislația incidentă în domeniul salubrității;
- Identificarea și sancționarea faptelor de natură a încălca normativele legale în domeniul publicității
stradale;
- Depistarea persoanelor ce încalcă prevederile legale în zonele de agrement.
Întreaga activitate a avut la bază sesizările din partea cetățenilor, ca și datele și informațiile obținute în
teren, transpuse în planuri de acțiune și măsuri, cu privire la combaterea activităților comerciale cu
caracter ilicit, asigurarea climatului de ordine și liniște publică, modul de respectare a prevederilor legale
stabilite prin HCL-uri, sancționarea contravențională a persoanelor care încalcă prevederile legale. De
asemenea, efectivele Serviciului Ordine și Liniște Publică, precum și cele ale Biroului Ordine Publică, au
desfășurat în cursul anului 2015, o paletă variată de misiuni având ca obiect măsuri specializate de
menținere a ordinii și siguranței publice, cu ocazia desfășurării de manifestări sportive, cultural - artistice,
cultico-religioase, de sprijin în activitatea de distribuire a ajutoarelor UE și a tichetelor valorice, precum și
cu caracter civico-cetățenesc, cu ocazia mitingurilor desfășurate la nivel de localitate.
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Efectivele SOLP, precum și cele ale BOP, au desfășurat în 2015, misiuni de menținere a ordinii și
siguranței publice, cu ocazia desfășurării de manifestări sportive, cultural-artistice, cultico-religioase,
sprijin în activitatea de distribuire a ajutoarelor UE, tichetelor valorice, precum și cu caracter civicocetățenesc ori mitinguri, o bună parte din activități fiind desfășurate în dispozitiv integrat cu lucrători ai
Poliției Municipiului Brașov, Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov și Gruparea Mobilă de
Jandarmi.
De asemenea, activitatea desfășurată de către lucrătorii SOLP/BOP/CMD, a fost reflectată în 118
apariții în mass-media locală și națională, pe toate canalele de comunicare (audio-vizuală, presă scrisă și
on-line). Totodată, lucrători din cadrul acestor structuri au participat la evenimente de prezentare și
informare a activității Poliției Locale Brașov cu ocazia Zilei Naționale a României, Ziua Pompierilor din
România și o serie de întâlniri comune ale Inspectoratului Școlar Brașov și Comitetele de părinți, pe linie
de siguranță în unitățile de învățământ.
Tot în această perioadă, a continuat procesul de formare, instruire și selecție a personalului din aceste
structuri, la ora actuală fiind “bază de formare” pentru polițiștii locali ce urmează a desfășura actvități
specifice în structuri operative, unde, datorită specificului activității, este necesară pregătirea și
dobândirea unei experiențe relevante în domeniul ordinii publice, ulterior urmând, în baza unei selecții
adecvate, să desfășoare activități în cadrul altor specializări, cum este cazul la Serviciul Circulație
Rutieră, Biroul Intervenții sau Compartimentul Monitorizare - Dispecerat.

3.1.2. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE - DISPECERAT
În ceea ce privește activitatea Compartimentului Monitorizare - Dispecerat, de remarcat este faptul că,
o dată cu operaționalizarea Dispeceratului nr. 3 - Noua și Dispeceratului nr. 4 - Primărie, prin
interconectarea și extinderea platformelor de supraveghere/monitorizare video, sisteme de comunicații
integrate, s-a realizat un pas major în ceea ce privește informarea și relația cu cetățenii localității noastre.
De asemenea, se realizează premise de intervenție eficientă în situațiile de îngreunare a traficului rutier și
de prevenire a producerii de fapte antisociale în zonele de agrement și comerciale ale Brașovului.
TABEL 4: Indicatori de activitate
NR
CRT

INDICATORI/
CANTITATE

OBSERVAŢII
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Această suma de planuri a înglobat o serie de activități de
amploarea derulate pe fenomen, zonă și perioadă lungă de timp,
care, în subsidiar, au avut planuri punctuale de acțiune, note de
constatare și mape de tematică.

ACTIVITATE

1

Planuri de măsuri/acţiune

2

Procese verbale de sancţionare
contravenţională întocmite

1.421

17

3

Valoare totală amenzi

4

Confiscări

242.775 lei
127 kg produse
agricole

Predate, pe bază de documente justificative, la CPFA și
Căminul de Bătrâni Brașov.
ZILNIC: în cadrul patrulelor mixte, împreună cu lucrători ai
secțiilor de poliție națională 2, 3, 4 și 5.

5

Activități desfășurate împreună
cu instituții și entități juridice

Aprox. 200

SPORADIC:
*în cadrul patrulelor împreună cu lucrători ai Secției1 Poliție și
Biroul de Poliție Poiana Brașov
*reprezentanți ai Primăriei Brașov ( SAPUC, Dir. Tehnică, Dir.
Relații Externe, Biroul Asociații de Proprietari)
*personal al Direcției de Servicii Sociale
*personal specializat al operatorilor de salubritate
*concesionarul P&P- sisteme de parcare
*personalul de specialitate al Regiei Kronstadt, RIAL, SPAP,
SPCLEP, Garda de Mediu, Comisariatul Județean pentru
Protecția Consumatorilor
Activitățile s-au desfășurat cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, dându-se dovadă de solicitudinea necesară.
Politiștii locali și-au adus contribuția împreună cu lucrătorii
secțiilor de poliție, alături de care au desfășurat activitatea în
regim mixt, la constatarea a 45 fapte de natură infracțională
după cum urmează:
-tâlhărie - trei
-înșelăciune - trei
-infr. la regimul circulației - una
-furt (inclusiv din S.C.-uri) - 22

6

Număr infracţiuni

45

-punerea în circulație de mijl. de plata false - una
-distrugere - nouă
-abuz de încredere - unu
-agresiune - două
-furt din auto - unu
-loviri sau alte violențe - una
-infr. contra bunelor moravuri - una

7

Autori infracţiuni
predaţi/conduşi la secţii

50

Conduși și predați în baza documentelor operative către secțiile
de poliție și BIC.

8

Urmăriţi local/naţional
depistaţi şi predaţi

2

Minori dispăruți de la domiciliu

9

Bunuri găsite şi predate
păgubiţilor

7

Acte de identitate, carduri bancare, sume de bani, efecte
personale

10

Persoane bolnave psihic
predate unităţilor medicale

8

Predate pe bază de documente operative echipajelor de
ambulanță, Spitalului de neuropsihiatrie Bv

18

11

Petiţii/reclamaţii/solicitări/sesiz
ări/informări

12.

Paticipări la măsuri specifice
cu ocazia manifestărilor
cultural-artistice, culticoreligioase, civice, etc

75

De menționat că la misiunile de mai mică amploare, media
elementului OP a fost de patru lucrători, la misiunile de mare
amploare, în sistem integrat (ex. Parada Junilor), media
elementului OP a fost de 20 lucrători

13.

Participări la măsuri specifice
cu ocazia manifestărilor
sportive

69

Media elementului OP cu ocazia misiunilor de menținere a fost
de sașe-opt lucrători la meciuri de handbal, hochei, etc.

14.

Auto verificate

15.

Indicatoare rutiere instalate în
urma verificărilor și
constatărilor pe teren

1119/ 85

Modul de soluţionare a acestora - favorabil

2998
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂȚII SOLP/ BOP
Pentru anul 2016, Serviciul Ordine şi Linişte Publică, Biroul Ordine Publică și Compartimentul
Monitorizare - Dispecerat, vor continua activităţile de prevenire şi identificare a faptelor de natură
antisocială, constatarea şi sancţionarea contravenţională a situaţiilor de încălcare a normelor de
convieţuire socială, date în competenţă prin legi şi hotărâri de consiliu local.

Se vor organiza acţiuni cu specific tematic, în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică, actele şi
faptele de comerţ, întreprinse în baza datelor deţinute sau obţinute până în acel moment, în mod
independent sau cu sprijinul secţiilor de poliţie, atât în sistem independent cât și împreună cu secțiile de
poliție.
În scopul îmbunătăţirii activităţii, urmează a se finaliza și transpune în practică Planul anual de
pregătire profesională 2016, instrument de formare cu caracter continuu și de dezvoltare a cunoștintelor
teoretice și abilităților practice, valabil pentru toate structurile operative.

De asemenea, în cursul semestrului I 2016, un
accent deosebit se va pune în selectarea unui număr de
trei politiști locali necesari desfășurării în bune condiții
a misiunilor Serviciului Circulație Rutieră, doi politiști
locali pentru Compartimentul Monitorizare - Dispecerat
și un polițist local pentru atribuții de Ofițer la
Continuitatea Conducerii.
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Totodată, în cursul trimestrului I - 2016, se va proceda la retestarea auto a conducătorilor auto ce
deservesc autospecialele de patrulare și, în limita posibilităților oferite de efectivele încadrate sau care
urmează a fi încadrate în acest an, se vor identifica în jur de 10 noi conducători auto, având în vedere
natura și specificul misiunilor desfășurate pe linie de ordine publică.

3.2

SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ

3.2.1. BIROUL RUTIER
I.

Prezentarea activității de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, Poliția
Municipiului Brașov, Biroul Rutier
În anul 2015 s-a reușit datorită managementului celor două instituții o colaborare efectivă și

eficientă a structurilor de circulație rutiera din cadrul Poliției Locale și Poliției Municipiului Brașov.
Astfel, începând cu luna martie a anului 2015, respectiv cu prima manifestare sportivă
desfășurată în Brașov și până la 31 decembrie 2015, cele două structuri au realizat în comun
dispozitive pentru buna desfășurare a respectivelor manifestări, prin fluidizarea traficului rutier auto și
pietonal cât și prin dirijare, restricționare - în condițiile legii, îndrumare persoane și monitorizare
trafic rutier. Amintim aici câteva dintre cele 45 manifestări de interes public la care s-au realizat
dispozitive rutiere comune: etapele naționale de raliu, Junii Brașovului, Sărbătorile de Paște, Crosul
15 Noiembrie, deschiderea sezonului de iarnă, noaptea de Anul Nou și nu în ultimul rând maratonul
internațional, crosurile studențești, procesiuni religioase sau defilările cu tehnica de luptă ale armatei
SUA, dar și cele dedicate Zilei de 1 Decembrie.
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Datorită bunei colaborări și profesionalismului din partea ambelor structuri pe timpul
misiunilor specifice cu ocazia acestor manifestări nu s-au produs evenimente negative. Totodată s-a
acționat zilnic în comun, cu rezultate foarte bune, pentru dirijarea traficului rutier în zona centrală a
municipiului, dar și cu două echipaje mixte în întreg municipiul.
II. Activitatea Serviciului Circulație Rutieră
Misiunea:
ü Realizarea siguranţei publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constată contravenţii
şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea
autovehiculelor şi accesul interzis;
ü Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul
de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru
îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
ü Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la
opriri, staționări neregulamentare, intrare pe acces interzis, circulaţia în zona pietonală, în zona
rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi
semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
ü Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local
Braşov;
ü Menţinerea unui climat civilizat în traficul rutier, în conformitate cu legile existente şi Hotărârile
Consiliului Local Braşov. Totodată s-a acţionat şi pe linia menţinerii liniştii şi ordinii publice în
zonele de patrulare.
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Activitatea serviciului: S-a acţionat cu efective ale Serviciului Circulaţie Rutieră/Biroului rutier,
pentru dirijarea traficului rutier, în 400 astfel de activități, după cum urmează:
ü șase agenți au acționat zilnic, pe timpul deplasării elevilor spre instituţiile de învăţământ; în
intersecţia străzilor G .Bariţiu/C.Brancoveanu (Maternitate), girație Poarta Șchei, la trecerile
pentru pietoni de pe strada Mureșenilor (în dreptul Pieței Sfatului), la intersecția cu str. Sf. Ioan,
pe str. G.Barițiu și pe str. Poarta Șchei (zona Reduta);
ü fluidizarea traficului rutier cu ocazia manifestărilor cultural sportive, religioase, sociale din
municipiu, cu doi până la 10 agenți rutieri pentru fiecare dispozitiv;
ü doi agenti zilnic în Poiana Braşov, pe durata sezonului de iarnă;
ü doi agenţi au fluidizat traficul rutier cu ocazia meciurilor de fotbal, handbal şi hochei (20 de astfel
de manifestări);
ü în fiecare sâmbătă și duminică, un agent a asigurat fluența traficului rutier pentru evitarea
blocajelor în trafic în zona de aglomerare de persoane, respectiv Grădina Zoologică, începând cu
data deschiderii acesteia publicului;
ü s-a acționat pentru buna desfășurare a traficului rutier auto și pietonal, cu întreg efectivul conform
planificarii zilnice prin atenționare și aplicarea sancțiunilor contravenționale;

ü în cadrul acestor activități, Serviciul Rutier a întreprins acțiuni punctuale cât și în cadrul unor
planuri de măsuri pe durata de 7 la 30 zile pentru:
o

stoparea transportului de tonaj efectuat fără documentele reglementate prin legi sau
hotărâri de Consiliu Local. În acest domeniu au fost aplicate 400 de sancțiuni
contravenționale în 3 luni de zile;
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o

crearea unui climat civilizat în zona centrală a municipiului prin acțiuni specifice
„Oprirea interzisă” și „Staționarea interzisă”, în special referitor la cei ce staționează pe
trecerile pentru pietoni sau înaintea acestora, expunând astfel participanții la traficul
rutier la posibile accidente. Aceste acțiuni au fost extinse și la restul municipiului. Au fost
aplicate 167 sancțiuni și cu puncte penalizare conducătorilor auto opriți sau staționați pe
trecerile pentru pietoni;

ü în oglindă cu activitatea descrisă anterior, am efectuat acțiuni punctuale și în ceea ce privește
respectarea legislației rutiere de către pietoni, în modul de traversare a strazii. Au fost aplicate 83
sancțiuni contravenționale;
ü s-a acționat începând cu sezonul de primăvară pe linia disciplinizării conducătorilor auto referitor
la a nu bloca prin opriri și staționări pistele pentru bicicliști din municipiu. În cadrul acestei
activități s-au aplicat 225 sancțiuni contravenționale și cu puncte penalizare;
ü patrulare zilnică în zona școlilor din zona centru, atribuite ca zonă de responsabilitate Serviciului
Rutier, cu un echipaj auto, cu precădere la orele de intrare și ieșire a elevilor de la cursuri, cu
scopul prevenirii comiterii de fapte ce aduc atingere liniștii și ordinii publice sau a comiterii de
infracțiuni asupra ori de către elevi;
ü participare la întâlniri cu preșcolari alături de Biroul Comunicare Publică, privind informare și
prevenție pe linie rutieră;
ü pe durata întregului an, s-a avut în vedere patrularea periodică la intervale orare neregulate a
zonelor de interes public, cum ar fi zona Pietrele lui Solomon sau Aleea de Sub Tâmpa;
ü echipajele de rutieră au răspuns la un număr de 170 de solicitări ale cetățenilor prin 0268/954 și la
alte 50 de solicitări venite din partea colegilor din structurile de ordine publică pentru acordarea
sprijinului în unele situații deosebite;
ü realizarea siguranţei publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi
aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire socială,
stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local Braşov.
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Echipajele rutiere au răspuns întotdeauna, în cel mai scurt timp solicitărilor de sprijin, în număr de
aproape 50, din partea agenților de ordine publică aflați în serviciu și care se confruntau cu situații
deosebite.
Activitățile mai sus menționate s-au efectuat și în baza a 107 Planuri de măsuri (34) și acțiune (73).
Au fost soluționate 117 lucrări, sesizări, reclamații ale cetățenilor.
În cursul anului 2015 lucrătorii rutieri au aplicat 3929 sancțiuni contravenționale la regimul
circulației în valoare de 546.751 de lei. (Serviciul – 3065 cu 425.648 de lei și Biroul – 864 cu
121.103 de lei). În cadrul activităților zilnice, prin aplicarea punctelor de penalizare s-au realizat și
situații în care punctele atribuite au condus la suspendarea permiselor de conducere ale
contravenienților în cauză, de către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov. Totodată, amintim,
faptul că în timpul desfășurării activității zilnice, lucrătorii Serviciului și Biroului Rutier au depistat
un număr de patru infracțiuni la regimul circulației, respectiv conducere cu permisul suspendat.
Au fost verificate în baza de date 930 de autovehicule și 845 persoane, pentru buna îndeplinire
a obligațiilor de serviciu. Amintim că, au fost legitimate 549 de persoane, legitimări în urma cărora sau aplicat 495 de sancțiuni contravenționale.
În cursul anului 2015, Serviciul Rutier, prin Conducerea Instituției a propus modificarea HCL
897/2006, în sensul de a-și putea desfășura corespunzător activitatea raportat la prevederile acestuia,
propunere ce a condus la inițierea și modificarea hotărârii de Consiliu Local.
Pe durata aceleiași perioade, lucrătorii din cadrul Serviciului și Biroului Rutier au constatat, în
urma verificărilor, necesitatea instalării, renunțării ori înlocuirii mai multor indicatoare rutiere, cum ar
fi în zona cartierului Noua și str. 13 Decembrie.
Au fost făcute propuneri în cadrul amplei activități de verificare a semnalizării rutiere din
municipiu, atât pentru semnalizarea rutieră cât și pentru traseul și poziționare pistelor pentru bicicliști.
Aceste verificări urmate de propuneri în scris s-au efectuat de către Biroul Rutier împreună cu Poliția
Municipiului Brașov. La finalul acțiunii s-a emis un material scris, elaborat în luna septembrie 2015.
De asemenea, pentru informarea cetățenilor cu privire la acțiunile Serviciului Rutier, șeful
acestei structuri a fost intervievat în două emisiuni tv (Antena 1 Brașov), însă activitatea rutieriștilor a
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fost prezentată publicului și prin cele 12 apariții tv, cât și în presa scrisă. Pe toată durata intervalului
la care facem referire, respectiv anul 2015, nu s-a înregistrat nici o știre negativă la adresa Serviciului
Rutier.
Tabel 2: Indicatori de activitate
NR

INDICATORI/

CANTITAT

CRT

ACTIVITATE

EA

1.

Planuri
măsuri/acţiune

107

2.

Procese verbale de
sancţionare
contravenţională
întocmite

3929

* acţiuni specifice tip opriri, staționări, pietoni, taxi, tonaj, staţii RAT
* raliuri, crosuri, manifestări cultural-sportive, religioase sau sociale, ce
au necesitat plan de măsuri şi dizpozitive de rutieră cu doi - 10 agenți
fiecare
SR – 3065
BR - 864
*1714 - Avertismente (43%)
*60 - Anulate (sub 1%)

546.751
3.

OBSERVAŢII

Valoare totală
amenzi

SR - 425.648
BR - 121.103
dirijare trafic rutier:
*zilnic, pe durata întregului an şcolar cu șase agenți
*zilnic, în sezonul de iarnă în Poiana Brașov cu doi agenți
*ocazional, în cazul lucrărilor în carosabil sau accidente rutiere
*cu ocazia manifestărilor cultural-artistice sau religioase
*15 emisiuni și știri pe posturile locale

4.

Activități desfășurate
împreună cu
instituții și entități
juridice

5.

Număr infracţ.

5

*patru, de tip rutier/*un furt

6.

Autori infracţiuni
predaţi/conduşi la
secții

7

Trei persoane – la infracțiunea de furt/câte una la cele de rutieră

7.

Răspuns solicitări
0268/954

170

8.

Bunuri găsite și
predate păgubiților.

9.

Acordare sprijin
specializat alte
structuri
Petiţii, reclamaţii,
sesizări
(primite de la
cetăţeni)
Participări la măsuri
specifice cu ocazia
manifestărilor
cultural-artistice,
cultico-religioase

10.

11.

400

3

Un telefon mobil, două portofele

50

117

Modul de soluţionare a acestora - favorabil

60

Cu dispozitive de doi până la 10 agenți, împreună cu Biroul Rutier

25

Participări la măsuri
specifice cu ocazia
manifestărilor
sportive

20

*1-2 agenți, la meciurile de handbal
*doi agenți la meciurile de fotbal

13.

Auto verificate

930

14.

Indicatoare instalate
după verificări și
constatări pe teren

100

Pentru stabilirea proprietarului, conducătorului auto și aplicarea
sancțiunilor contravenționale
*15 în mod independent, restul în urma analizei comune cu Poliția
Națională
*un tronson pistă bicicliști (Vlahuță)

12.

3.3

BIROUL POLIȚIE TURISTICĂ
În anul 2015, Biroul Poliţia Turistică a desfăşurat activităţi specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice

în zona centrală, prin care s-a urmărit creşterea gradului de siguranţă publică, prevenirea şi descoperirea faptelor
antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale privind încălcarea normelor de
convieţuire socială, a normelor privind comerţul
stradal, stabilite prin legi sau hotărâri ale
Consiliului Local.
Având în vedere că Braşovul este
unul dintre cele mai frumoase oraşe turistice din
România, fiind vizitat de un număr mare de turişti români şi străini (zilnic între cinci şi zece mii de vizitatori),
poliţiştii locali din cadrul Biroului Poliţia Turistică, care execută serviciul în zona centrală, (majoritatea dintre ei
fiind cunoscători a unei limbi de circulaţie internaţională), oferă informaţii utile, îndrumă şi direcţionează turiştii
străini către obiectivele turistice şi monumentele istorice din oraş.
Este bine cunoscut faptul că, prezenţa elementelor de ordine publică, este impetuos necesară în zonele
de interes istoric şi turistic din oraş, astfel o prezenţa mai activă, permanentă, a poliţiştilor locali, crează un
sentiment de siguranţă tuturor turiştilor, atât celor din ţară cât şi turiştilor străini.
Periodic, au fost organizate acţiuni, în baza unui plan întocmit şi aprobat anterior, acestea fiind
planificate, fie în urma unor sesizări venite din partea cetăţenilor, fie în urma autosesizării organelor de poliţie
locală, cu privire la aspecte şi fapte ce contravin legislaţiei în vigoare, dar şi în urma unor solicitări venite din
partea altor instituţii ale statului. În acest sens, au fost desfăşurate acţiuni, care au vizat asigurarea unui climat de
ordine şi linişte publică, combaterea activităţilor comerciale ilicite, conştientizarea cetăţenilor cu privire la
respectarea H.C.L.-urilor, dar şi verificarea respectării acestora de către cetăţeni, precum şi sancţionarea
persoanelor care se pretează la fapte de natură a încălca prevederile legale în vigoare.
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul biroului au participat periodic la acţiuni specifice cu privire la
aspecte şi fapte de încălcare a legislaţiei în vigoare privind organizarea şi desfăşuraea activităţilor de publicitate,
reclamă şi afişaj pe raza Municipiului Braşov.
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Ocazional, au desfăşurat activităţi de supraveghere şi verificare periodică, (sâmbăta, duminica şi
sărbătorile legale), a zonelor de agrement special amenajate, cum ar fi: Pietrele lui Solomon, Lacul Noua,
Răcădău, etc. pentru prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului asupra mediului, luând măsuri legale împotriva
celor care nu respectau prevederile Legii nr. 54/2012, act normativ care reglementează activitatea de picnic pe
domeniul public şi privat.
Pe lângă toate aceste activităţi, poliţiştii locali din cadrul biroului au participat zilnic, în a doua jumătate
a anului (în special în lunile octombrie şi noiembrie), la monitorizarea şi asigurarea măsurilor de menţinere a
ordinii publice, la mitingurile care s-au desfăşurat la Prefectură şi în Piaţa Sfatului.
În plus, poliţiştii locali din cadrul Biroului Poliţia Turistică au participat şi la măsuri de menţinere a
ordinii şi liniştii publice, la manifestările cultural sportive şi religioase (meciuri de fotbal, hochei, handbal, la slujbe
şi procesiuni religioase în zilele de sărbătoare), precum şi la unele evenimente care au avut loc în zona centrală
(spectacole şi concerte în aer liber, târguri tradiţionale, etc.), asigurând buna desfăşurare a acestora.
Totodată, agenţii de poliţie din cadrul biroului au
asigurat pe perioada sărbătorilor de iarnă,
integritatea bradului din Piaţa Sfatului, Piaţa
Enescu şi Piaţa Unirii, a instalaţiilor de iluminat,
inclusiv cele de pe str. Republicii şi străzile
adiacente, precum şi mobilierul stradal din zona
de competenţă.
În toată această perioadă, au fost monitorizate şi verificate zilnic, toate societăţile comerciale din Centru
Istoric al Municipiului Braşov, care desfăşurau activităţi comerciale cu produse tradiţionale de sezon, pentru
asigurarea respectării H.C.L. nr. 201/2006 privind utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate aparţinând
domeniului public al Municipiului Braşov.
În fiecare zi, s-a acţionat pe linia prevenirii şi combaterii cerşetoriei pe raza Centrului Istoric al
municipiului Braşov, iar prin acţiunile întreprinse, am reuşit interceptarea, identificarea, sancţionarea şi
îndepărtarea din zonă a acestora, după caz, conducerea şi predarea la Sectia nr. 1 Poliţie, rezultatele concrete ale
acestor activităţi sunt evidenţiate în tabelul cu indicatorii de evaluare, de mai jos.
În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional stradal, de menţinere
a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali din cadrul acestuibirou au realizat sute de intervenţii, în urma unor
sesizări făcute la nr. de telefon – 0268.954, inclusiv în urma apelurilor la S.N.U.A.U. – 112, şi au desfăşurat multe
acţiuni, misiuni şi verificări, concretizateprin aplicarea unui număr de 794 sancţiuni contravenţionale împotriva
celor care au încălcat actele normative date în competenţă, respectiv predarea persoanelor suspecte de comiterea
unor infracţiuni la secţiile de poliţie pe raza căreia s-au produs eventualele infracţiuni.
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De asemenea, în cursul anului 2015, la solicitarea reprezentanţilor serviciului specializat din cadrul
primăriei Braşov, poliţiştii locali au însoţit şi asigurat protecţia acestora la sedinţele asociaţiilor de proprietari din
cartierul Astra, B-dul. Victoriei, B-dul. Gării, etc.
Tot în urma unor solicitări transmise prin intermediul sistemului interinstituţional, către instituţia
noastră, un reprezentant din cadrul biroului Poliţia Turistică, împreună cu un reprezentant din cadrul Serviciului
Rutier, au participat la adunarea ,,Asociaţiei Civice Stradale’’, unde au fost prezenţi aproximativ 80 de persoane
(reprezentanţi şi membrii ai celor nouă asociaţii), iar din multitudinea problemelor cu care se confruntă membrii
asociaţiei şi cetăţenii care locuiesc în Centrul Istoric al Municipiului Braşov, cum ar fi: lipsa locurilor de parcare
în zona centrală, colectarea gunoiului menajer, disconfortul creat în urma desfăşurării unor concerte în aer
liber, prezenţa în zona centrală a unor persoane suspecte, (cerşetori, persoane fără adăpost), etc. poliţiştii locali
s-au mobilizat şi au reuşit să soluţioneze într-un timp relativ scurt, o mare parte din aceste probleme care ţin de
competenţa şi de activitatea poliţiei locale.
Activităţi desfăşurate în unităţile de învăţământ:
ü Patrularea zilnică pe raza unităţilor şcolare conform protocolului şi contact permanent cu personalul
didactic, (Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna”, Liceul ,,Andrei Mureşanu”, Colegiul Naţional Unirea,
Colegiul Naţional „Aprily Lajos”, Liceul Teoretic “J. Honterus”, Liceul cu Program Sporiv, Colegiul
Tehnic “Transilvania”, Şcoala Generală nr. 6 Iacob Mureşanu)
ü Am asigurat paza unităţilor de învăţământ unde s-au desfăşurat examenele de bacalaureat la Colegiul
Naţional „Aprily Lajos” şi Colegiul Tehnic “Transilvania”)
ü Acţiuni regulate pe linia prevenirii absenteismului şcolar, respectiv verificarea periodică a localurilor
publice aflate în proximitatea unităţilor şcolare
ü Monitorizarea şi verificarea periodică a Centrului Cultural Francez, situat pe B-dul Eroilor nr. 33, Casa
Baiulescu şi Sinagoga Neologă de pe str. Poarta Scheii nr. 29.
Acţiuni tematice organizate:
ü Acţiuni organizate în comun cu inspectori din cadrul Serviciului Inspecţie şi Control având ca scop
verificarea modului de desfăşurare a comerţului cu mărţişoare şi alte cadouri tematice;
ü Acţiuni având ca scop verificarea modului de respectare a programului de funcţionare a unităţilor
comerciale;
ü Acţiuni organizate pe linia combaterii comerţului stradal ilicit.
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE
Pentru anul 2016, Biroul Poliţia Turistică, are ca obiectiv principal, continuarea activităţilor specifice
de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zona centrală, pentru creşterea gradului de siguranţă publică a
cetăţenilor, precum şi activităţi de prevenţie (prevenirea săvârşirii unor fapte de natură antisocială), respectiv,
constatarea şi sancţionarea contravenţională a persoanelor care încălcă normelor de convieţuire socială, a
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normelor privind comerţul stradal, şi a normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de publicitate,
reclamă şi afişaj pe raza Municipiului Braşov, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local, date în
competenţă.

La fel ca şi în anul 2015, vom organiza şi participa la acţiuni specifice, din proprie iniţiativă, sau în
urma unor sesizări venite de la cetăţeni, ori în urma unor informaţii culese în interes operativ, pentru asigurarea
unui climat de ordine şi linişte publică în zona centrală, pentru combaterea activităţilor comerciale ilicite, precum
şi pentru conştientizarea cetăţenilor cu privire la respectarea H.C.L.- urilor, respectiv, sancţionarea persoanelor
care se pretează la fapte de natură a încălca prevederile legale în vigoare.
Având în vedere specificul zonei acoperite de efectivele biroului – centrul turistic al municipiului, dar
şi în vederea optimizării compartimentelor funcţionale, echilibrării

sarcinilor şi a atribuţiilor de serviciu,

eficientizării activității, vă propun completarea efectivelor biroului, dat fiind faptrul că există un deficit de patru
posturi vacante.
Avem în vedere de asemenea, creşterea permanentă a calităţii serviciulu prestat, pentru siguranţa
publică a cetăţenilor municipiului, dar şi a turiştilor romăni şi străini care vizitează oraşul nostru, pentru a
dovedi eficienţa, recunoaşterea şi rolul important al Poliţiei Locale Braşov, privind, apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor, promovarea binelui şi ocrotirea aproapelui.
TABEL 3: Indicatori de activitate
NR.
CRT.
1.
2.
3.

INDICATORI/
ACTIVITĂŢI
Planuri de măsuri/acţiune
Procese verbale de sancţionare
contravenţională întocmite
Valoare totală amenzi

CANTITATE
5
794
150.100 lei

5.

Altele: activităţi desfăşurate
împreună cu instituţii şi
entităţi juridice

19

6.

Număr infracţiuni

11

7.

Autori infracţiuni
predaţi/conduşi la secţii
Bunuri găsite
şi predate păgubiţilor
Persoane bolnave psihic
predate unităţilor medicale
Petiţii/reclamaţii

11

9.
10.
11.

6

OBSERVAŢII

Cu 261 de P.V. mai mult faţă de anul 2014,
când s-au întocmit 533 P.V.
Cu 38.040 lei mai mult, faţă de anul 2014
TABEL(112.060 lei)
Patrule mixte, împreunaculucrători ai secţiilor de
poliţie naţională 2, 3, 4 şi 5.
Preponderen tinfracţiuni de furt
în dauna avutului privat.

Genţi, sacoşe, portmonee cu sume de bani,
acte de identitate, carduri bancare, etc.

3
28

Modul de soluţionarea a acestora, favorabil

29

12.

13.
14.

Participări la măsuri specifice
13
cu ocazia manifestărilor
cultural-artistice,
cultico-religioase, civice, etc.
Participări la măsuri specifice
69
cu ocazia manifestărilor sportive
Vetificări in Baza de date
678

Meciuri de hochei, handbal, etc.
405 persoane/273 auto

3.4. BIROUL INTERVENȚII
Această structură şi-a desfăşurat activitatea, în principal, pe prevenirea infracţionalităţii şi
întărirea gradului de siguranţă în cadrul comunităţii, activităţi care se regăsesc în statistici, dar şi în
percepţia cetăţeanului, unul dintre cei mai importanți vectori în aprecierea oricărei instituţii publice.

Echipele operative au intervenit în multe dintre situaţiile de tulburare a ordinii şi liniştii publice,
pentru destrămarea unor grupuri turbulente. Această structură din cadrul Poliției Locale Brașov a asigurat
zilnic securitatea transportului de valori de la casieriile de colectoare din zona domeniului schiabil din
Poiana Braşov, însoţirea reprezentanţilor Primăriei la unele acţiuni sau activităţi de evacuare, activităţi
specifice pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică la unele activităţi cultural-artistice,
sportive sau religioase, iar prin activităţile de patrulare, cât şi în misiunile la care au participat, a constatat
şi aplicat un număr de 1.756 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 649.430 lei, structurate astfel:
ü 435 la Legea 61/1991 – referitoare la consum de alcool în locuri publice neautorizate, tulburarea
ordinii şi liniştii publice, refuz de legitimare şi alte fapte contravenţionale prevăzute de acest act
normativ;
ü 345 sancţiuni contravenţionale la H.C.L. 627/2007 – privind nerespectarea normelor din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul
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Braşov (împrăştierea gunoiului din recipiente, depozitarea deşeurilor de orice tip pe domeniul
public, etc.);
ü 473 la H.C.L. 201/2006 – referitoare la aprobarea modelului şi a procedurii de evidenţiere a
abonamentelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate; pentru desfacerea de
produse;
ü 321 de sancţiuni contravenţionale la Legea nr. 12/1990, rep., privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
ü 182 la alte acte normative.
De asemenea, cu ocazia activităților specifice desfășurate în zonele de competență, conform
atribuțiilor conferite de prevederile art. 6 lit. k din Legea 155/2010, au acționat pentru prevenirea și
combaterea infracționalității drept pentru care au fost prinse în flagrant 28 de persoane, care au fost
surprinse în timp ce comiteau infracțiuni de furt în dauna avutului privat, au folosit minori în scop de
cerșetorie, nu au respectat condițiile de desfacere, comercializare și manipulare a materialelor pirotehnice
și au folosit violența în spații publice împotriva altor persoane.
Autorii, în baza proceselor verbale de constatare a
infracțiunii flagrante, au fost predaţi de îndată lucrătorilor din
cadrul secţiilor de poliţie pe raza cărora au fost săvârşite
aceste fapte, respectiv B.I.C. – Poliţia Municipiului Braşov
și S.A.E.S.P. - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov în
vederea stabilirii stării de fapt şi luării măsurilor legale care
se impun. De asemenea, echipele de intervenție au mai
participat și la punerea în executare a Dispoziţiilor de Primar
cu privire la desfiinţarea construcţiilor improvizate de pe domeniul public.
Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, de menţinere a ordinii şi liniştii
publice, efectivul acestei structuri și a propus și a desfășurat activități și pe următoarele linii de
muncă:
1. CONTROL COMERCIAL
2. PUBLICITATE STRADALĂ
3. PROTECŢIA MEDIULUI
4. PARCURI ŞI ZONE DE AGREMENT
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5. ABSENTEISMUL ŞCOLAR
6. DESFACEREA, VÂNZAREA ȘI MANIPULAREA MATERIALELOR
PIROTEHNICE
7. TRANSPORT VALORI
8. MANIFESTĂRI SPORTIVE
OBIECTIVUL NR. 1 – CONTROL COMERCIAL

a) Obiectivul specific: „Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat” s-a realizat prin:
Ø 108

agenţi

economici

verificaţi

cu

privire

la

deţinerea

ACORD/AUTORIZAŢIE de funcţionare. Acțiunile au fost realizate cu
lucrătorii din cadrul S.I.C.;
Rezultate obţinute:
·

37 sancţiuni aplicate, conform prevederilor art. 16 (1) din H.C.L. nr.
116/2007; Valoare sancţiuni = 37.500 lei;

·

Măsuri complementare = intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de
la data constatării de către noi a acestor aspecte (lipsă acord/autorizaţie
de funcţionare).

b) Obiectivul specific: „Reducerea activităţilor de comerţ stradal, neautorizat desfăşurat pe
domeniul public” s-a realizat prin:
Ø Verificarea agenţilor economici, cu privire la deţinerea Abonamentului de
utilizare temporară a domeniului public neamenajat cu terase sezoniere.
Ø Acţiuni de identificare şi descurajare a persoanelor care, în zonele adiacente
piețelor agroalimentare

ASTRA respectiv DACIA,

practică un comerţ
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ambulant, ilicit, fără a deţine acte de provenienţă a mărfii şi „Abonament” de
ocupare a domeniului public eliberat de Primăria Municipiului Braşov.
Rezultate obţinute: Valoare totală sancţiuni = 390.550 de lei
ü 21 sancţiuni aplicate, în valoare de 262.700 lei, conform prevederilor Legii
nr. 12/1990;
ü 473 sancţiuni aplicate, în valoare de 127.850 lei, conform prevederilor H.C.L.
nr. 201/2006
ü Măsuri complementare : în baza art.3 din Legea nr.12/1990 au fost confiscate
bunuri:
o

2.000 kg legume şi fructe, 20 kg produse piscicole, 21 kg
produse apicole, 1.870 buc.mărțișoare, 1.200 buchete de
flori, 20 buc. jucării gonflabile și două mese pliante
confecționate din lemn

Bunurile confiscate, în baza unor documente operative, au fost predate atât
Bisericii Sfânta Treime din cartierul Șchei, Căminului pentru Persoane Vârstnice din cartierul
Noua, cât și A.N.A.F.- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov.
OBIECTIVUL NR. 2 – PUBLICITATE STRADALĂ

Obiectivul specific: „Stoparea amplasării în regim neautorizat a panourilor publicitare şi a
firmelor luminoase” s-a realizat prin:
Ø Acţiuni de identificare a construcţiilor provizorii cu caracter publicitar,
amplasate pe domeniul public sau privat;
Ø Acţiuni desfăşurate în vederea combaterii şi sancţionării conform legii, atât a
societăților comerciale cât și a persoanelor fizice autorizate care, nu respectă
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amplasarea mijloacelor de publicitate, nu dețin aviz pentru publicitatea
temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia și a documentației
tehnice care a stat la baza eliberării avizului;
Ø Acţiuni de control privind respectarea măsurilor dispuse în procesele verbale
de constatare a contravenţiei, a Dipoziţiilor de Primar.
Pe această linie de muncă, activitățile desfăşurate s-au concretizat în următoarele rezultate:
ü 14 agenți economici verificați
ü 10 sancțiuni aplicate la H.C.L. nr.635/2006
ü Valoare sancţiuni = 10.000 lei.
OBIECTIVUL NR. 3 – PROTECŢIA MEDIULUI
Obiectivul specific: „Braşovul oraş curat” s-a realizat prin:
Ø Acțiuni desfășurate, atât în vederea prevenirii, reducerii și de
eliminare a impactului negativ asupra mediului, asupra stării de
sănătate a populației, generat de practicarea inadecvată a activităților
de picnic, cât și a menținerii curățeniei urbane a domeniului public
ori privat al Municipiului Brașov, un alt obiectiv al anului 2015;
Ø Acţiuni desfăşurate în vederea identificării elementelor care încalcă
prevederile legale ale H.C.L. nr. 627/2007 în special cele ale Legii
nr. 54 / 2012.
Rezultate obţinute:
Au fost desfășurate acțiuni atât în zonele de agrement (Epure, Căciulă,
Pietrele lui Solomon) cât și în Stațiunea Poiana Brașov, pe tot parcursul anului 2015, în special în
sezonul estival, în baza unor Planuri de măsuri, precum și a unor Planuri de acțiuni. Cu această
ocazie, au fost aplicate peste 350 de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor Legii
54/2012 și a HCL 627/2007, în valoare totală de 109.525 lei.
De asemenea, urmare a sesizărilor formulate de către reprezentanții
societăților de salubritate cu privire la faptul că, sunt încălcate prevederile art. 2 alin. 10 din
Legea nr. 101/2006 (Legea serviciului de salubrizare a localităților) și cele ale Legii nr. 211/
2006 (Legea privind regimul deșeurilor), în baza unor planuri de măsuri s-a acționat în vederea
identificării persoanelor care încalcă aceste prevederi. Cu această ocazie, au fost prinse în flagrant
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mai multe persoane de etnie romă care colectau materialele reciclabile de la rampele de
precolectare a deșeurilor menajere. Acestea, în baza unor documente operative au fost predate
lucrătorilor secțiilor de poliție pe raza cărora au fost săvârșite aceste fapte. Totodată, cantitatea de
30 mc de materiale reciclabile care a fost recuperată de la făptuitori, a fost predată deținătorilor de
drept respectiv operatorilor de salubritate.
Multe dintre acţiunile operative, desfăşurate de către poliţiştii locali din
cadrul acestei structuri, pe această linie de muncă s-au efectuat împreună cu operatorii de salubritate
împuterniciți de către Primăria Municipiului Brașov, respectiv cu lucrători din cadrul I.G.S.U. Țara
Bârsei, Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Brașov, Secțiilor 3 și 4 Poliție Brașov.

OBIECTIVUL NR. 4 – PARCURI ȘI ZONE DE AGREMENT

Obiectivul specific: „Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică” s-a realizat prin:
Ø Acţiuni punctuale desfăşurate în vederea identificării atât a elementelor care prin comportamentul
lor aduc atingere ordinii și liniștii publice;
Ø Acţiuni desfăşurate în vederea identificării persoanelor care distrug materialul dendrofloricol și
mobilierul urban din zona parcurilor de pe raza municipiului Brașov.
Rezultate obţinute:
S-au desfășurat acțiuni atât în baza unor Planuri de măsuri, cât și a Planurilor de acțiune. Au fost aplicate
sancţiuni în valoate totala de 8.600 de lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991= 43 astfel:
-

32 (30x100 lei + 1x50 lei + 1AV) pentru consum de băuturi
alcoolice;
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-

11 (10x500 lei + 1x250 lei ) pentru constituire în grup în vederea
săvârșirii de fapte antisociale, contrare normelor de conviețuire
socială

OBIECTIVUL NR. 5 – ABSENTEISMUL ȘCOLAR
Obiectivul specific: „Combaterea acestui fenomen”s-a realizat prin:
üAcţiuni de identificare a localurilor (barurilor) care sunt frecventate de elevi;
üAcţiuni de identificare a unităţilor de alimentaţie publică care servesc băuturi alcoolice în
imediata apropriere a unităţilor de învăţământ;
üAcţiuni comune cu reprezentanţi ai C.P.E.C.A. Braşov.
Rezultate obţinute:
S-au desfășurat acțiuni atât în baza unor Planuri de măsuri, cât și a Planurilor de acțiune. Au fost aplicate
sancțiuni în cuantum de 3.500 de lei, conform prevederii Legii 12/1990, cât și a HCL 116/2007.
OBIECTIVUL NR. 6 – DESFACEREA, COMERCIALIZAREA ȘI MANIPULAREA
MATERIALELOR PIROTEHNICE

În cursul lunii decembrie s-a acționat în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la
desfacerea, comercializarea și manipularea materialelor pirotehnice. În urma acestor acțiuni au fost prinse
în flagrant nouă persoane în timp ce ofereau spre vânzare trecătorilor, articole pirotehnice. Întrucât, aceste
persoane nu au putut prezenta documentele de provenienţă a articolelor pirotehnice sau autorizaţii pentru
deţinere, manipulare şi comercializare de materiale pirotehnice, au fost sesizați lucrători din cadrul
S.A.E.S.P. - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov - în vederea stabilirii stării de fapt şi luării măsurilor
legale care se impun pentru încălcarea prevederilor Legii nr.126/27.12.1995 republicată. Totodată,
articolele pirotehnice oferite spre vânzare de către acestea (peste 6.000 buc. petarde), în baza unor
documente operative au fost predate lucrătorilor S.A.E.S.P.
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OBIECTIVUL NR. 7 – MANIFESTĂRI SPORTIVE

Conform prevederilor Legii nr.4/2008, pentru buna desfăşurare a competiţiilor sportive, au
asigurat măsurile de menţinere a ordinii publice în interiorul arenelor sportive (Patinoarul Olimpic, Sala
Sporturilor D.P. Colibași), respectiv la un nr. de 69 de competiții sportive.

OBIECTIVUL NR. 8 - TRANSPORT VALORI:
În perioada sezonului de iarnă, în baza Protocolului încheiat cu Direcția Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Brașov, a asigurat zilnic securitatea transportului de valori de la casieriile
colectoare din zona domeniului schiabil din Poiana Braşov.

TABEL 1.: Indicatori de activitate
NR
CRT

INDICATORI/
CANTITATE

OBSERVAŢII

ACTIVITATE

23 - Planuri de acțiune
1.

Planuri de măsuri/acţiune

39

2.

P.V de sancţionare
contravenţională întocmite

1756

3.

Valoare totală amenzi

649.430 lei

4.

Confiscări

16 - Planuri de măsuri
Anulate = 25; Întocmite cu AV = 71.

Peste 2.000 kg În baza unor documente operative, acestea au
legume/fructe, fost predate atât Căminului pentru Persoane
Vârstnice din cartierul Noua, Bisericii Sf. Treime
20 kg. produse
din cartierul Șchei, cât și A.N.A.F.-D.G.R.F.
piscicole,
Brașov.
21 kg. produse
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apicole,
peste 6.000
buc. petarde,
două mese
pliante,
1.870 buc.
mărțișoare,
1.200 buchete
de flori
20 buc. jucării
gonflabile,
30 mc.
materiale
reciclabile.
- lucrătorii secţiilor de Pol. Naț: 1, 2, 3 4 şi 5;
- reprezentanţii R.I.A.L. Braşov;

5.

Acțiuni desfășurate
împreună cu alte instituții

- reprezentanţii Primăriei Municipiului Braşov (
S.I.C. - Urbanism, etc.);
80
- reprezentanţii operatorilor desalubritate,
Comprest / Urban;
- reprezentanții Gărzii de Mediu; P.P.G.A;
- reprezentanți din cadrul C.P.E.C.A.
cinci – furt în dauna avutului privat;
nouă – comercializare materiale pirotehnice;

6.

Număr infracţiuni

24
opt – folosirea minorilor în scop de cerșetorie;
două- contra bunelor moravuri.
Predați în baza unor documente operative:

7.

Autori infracţiuni
predaţi/conduşi la secţii

- secțiilor de poliție;
28
- B.I.C. - Poliția Municipiului Brașov;
- S.A.E.S.P.- I.P.J. Brașov.

8.

Bunuri găsite şi predate
păgubiţilor

34

* portofele cu documente predate aparținătorilor,
în baza unor documente operative

38

* panouri din tablă predate SC Kaufland, bunuri
sustrase în data de 21.04.2015;
* articole de îmbrăcăminte, predate SC Yun
Cheng S.R.L.
doi minori- consum de substanțe cu efect
halucinogen-Spitalul de copii;
9.

Persoane predate unităţilor
medicale

6

patru minori folosiți în vederea obținerii de
foloase materiale de către persoana ce îi avea în
grijă, au fost predați Serviciului de Asistență
Socială și Protecția Copilului – Cămin Codlea
F.-121
D.C.-6

10.

Petiţii/reclamaţii

155
N-10
P.F.-18
Sărbătoarea Floriilor
2- Slujba de Înviere (catolică/ortodoxă)
1-Sărbătoarea Junilor;

11.

Participări la măsuri
specifice cu ocazia
manifestărilor culturale,
religioase, civice

1-Sf. Paraschieva;
11
1-Sf. C-tin și Elena;
1-Târgul meșteșugarilor;
1-Parada 1 Decembrie;
2-Sărbători de iarnă

12.

Participări la măsuri
specifice manifestărilor
sportive

17 – meciuri de handbal;
69
52 - meciuri de hochei

CONCLUZII:
Rezultatele obţinute de această structură se datorează continuităţii obiectivelor Poliţiei Locale
Brașov, creşterii resurselor alocate, dar și implementării unor concepte moderne în activitatea instituției
raportate la realitățile zilnice. De asemenea, acestea nu puteau fi obţinute fără sprijinul tuturor structurilor
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operative din cadrul instituției noastre, fiind rezultatul efortului comun depus, permanent, în slujba
cetăţeanului.

OBIECTIVE:
Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, de menţinere a ordinii şi liniştii publice,
în anul 2016 efectivul acestei structuri va acționa în vederea realizării următoarele obiective:
ü activități cu privire la siguranţa cetăţeanului, prin asigurarea unui climat de ordine şi liniște
publică;
ü control comercial;
ü publicitate stradală;
ü protecția mediului;
ü parcuri și zone de agrement;
ü absenteismul școlar;
ü respectarea depozitării, comercializării, manipulării materialelor pirotehnice;
ü transport valori;
ü manifestări sportive;
ü constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de
convieţuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local;
ü organizarea de actiuni, întreprinse fie în urma informaţiilor culese în interes operativ, fie la
sesizarea cetăţeanului, precum şi din proprie iniţiativă, în urma identificării anumitor zone cu
potenţial criminogen, ce necesită a fi monitorizate ca atare;
ü prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în special cea comisă cu violenţă;
ü pregătirea de specialitate;
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ümărirea efectivului, a grupelor (6 agenți/grupă), în vederea desfășurării activităților specifice
acestei structuri.
3.5 BIROU SIGURANȚĂ OBIECTIVE
Biroul Siguranță Obiective, a avut ca principal obiectiv în anul 2015, paza bunurilor şi
obiectivelor aflate în administrarea autorităţilor publice locale stabilite de Consiliul Local precum și
prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local
Brașov.

În anul 2015, Biroul Siguranță Obiective a asigurat paza și ordinea publică în conformitate cu
planurile de pază întocmite în condițiile legii, la următoarele obiective:
-

Sediu Regiei Autonome de Transport Brașov – două posturi

-

R.A.T.Secția de Transport Mixt-Coloană Bartolomeu - un post

-

R.A.T.Secția de Transport Mixt - Coloană Rulmentul - un post

-

Direcția Fiscală Brașov - un post

În obiectivele încredințate Poliției Locale, personalul din cadrul biroului și-au îndeplinit
atribuțiile de serviciu cu profesionalism prin asigurarea mãsurilor de securitate specifice, creând astfel
beneficiarilor un climat de siguranță și ordine.
În timpul activității, agenții din cadrul biroului au depistat patru angajați ai R.A.T. Brașov, în
timp ce aveau asupra lor la ieșirea din unitate, 30 l de motorină. Persoanele în cauză au fost puse la
dispoziția conducerii R.A.T. Brașov în vederea luării măsurilor legale și disciplinare care se impun.
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Totodată, agenții din cadrul biroului au asigurat securitatea transporturilor de valori în condițiile
legii aparținând următoarelor instituții:
-

R.A.T. Brașov

-

Direcția Fiscală

-

Serviciu Public Administrare Piețe

-

SC R.I.A.L. S.R.L.

-

Primăria Municipiului Brașov

Misiunile de însoţire și transport valori monetare au fost executate în deplină siguranță și fără
incidente de la peste 100 puncte de colectare, fiind respectate traseele de deplasare prevăzute în planurile
de pază și procedurile stabilite pentru acest gen de misiuni. Aceste activități au adus bugetului Poliției
Locale Brașov suma de 486.000 lei.

Pe

lângă

aceste

activităţi, poliţiştii locali din
cadrul

biroului,

obiectivelor

în

încredințate,

zona
au

asigurat ordinea și siguranţa
publică,

prevenirea

şi

descoperirea faptelor antisociale,
constatarea

şi

aplicarea

sancţiunilor

contravenţionale

privind încălcarea normelor de
convieţuire socială, stabilite prin
legi sau hotărâri ale Consiliului
Local. De asemenea au participat la aplicarea de măsuri pentru asigurarea ordinii și liniștii publice la
competițiile sportive, cultural-artistice. În timpul acestor activități politiștii locali din cadrul biroului au
aplicat și sancțiuni contravenționale în valoare de 2950 lei.

În anul 2015, au fost rezolvate 19 petiții privind ordinea publică și salubritatea, formulate de către
cetățeni și repartizate biroului.
Tot în anul 2015, a fost definitivat cursul de inițiere profesională a polițiștilor locali din cadrul
biroului, urmând ca în luna februarie 2016 și personalul contractual să încheie cursul de formare
profesională. În aceste condiții, întregul efectiv fiind instruit și școlarizat, conform prevederilor Legii
155/2010.
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OBIECTIVE 2016:
Completarea organigramei cu personal contractual calificat pentru desfășurarea activității de
agent de securitate, în vederea ocupării celor trei posturi vacante din cadrul biroului. .
Pentru a îmbunãtãţi cunoştinţele acumulate anterior, se va avea în vedere pregãtirea continuã a
personalului, în limita a cel puţin 20 de ore anual, în baza tematicii – cadru, stabilite anual de către
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri.

3.6 SERVICIUL INSPECȚIE – CONTROL ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
Sancţiuni aplicate conform Legii nr.50/1991 (republicată):
ü 56 de agenţi economici au fost sancţionaţi conform Legii nr.50/1991 (republicată), respectiv
Legea nr.61/1990;
ü au fost formulate 40 de plângeri penale conform Legii nr. 50/1991;
ü șapte dispoziţii de Primar pentru desfiinţare.
Sancţiunile aplicate agenţilor economici, în număr de 144, pentru diverse abateri de la actele
normative în vigoare:
·

cinci 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;

·

s-au încheiat 115 de procese verbale de constatare a contravenţiilor, conform H.C.L. nr.116/2007,
pentru funcţionarea neautorizată a firmelor;

·

pentru lipsa declaraţiei de clasificare a unităţiilor de alimentaţie publică au fost întocmite două
sancţiuni, conform H.G. nr.843/1999;

·

ocuparea domeniului public fără abonament sau depăşirea suprafeţelor autorizate a dus la
sancţionarea a 11 agenţi economici,conform H.C.L. nr.201/2006;

·

funcţionarea după orele 22.00 fără a deţine acordul notarial al vecinătăţilor a dus la sancţionarea a
trei agenţi economici; (H.C.L.432/2007)

·

șase comercianţi au fost sancţionaţi pentru deficienţele constatate privind afişarea preţurilor,
conform H.G. nr.947/2000;
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·

pentru nerespectarea obiectului autorizat şi funcţionarea cu personal necalificat în unităţiile de
alimentaţie publică, s-au aplicat două sancţiuni, conform O.G. nr.99/2000.

Valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate este de 359.500 de lei.
În cadrul serviciului au fost înregistrate şi soluţionate 2998 acte, au fost efectuate 1854 controale
generate de reclamaţii şi sesizări adresate de către cetăţeni şi s-a dat curs la șapte campanii de control,
organizate în colaborare cu reprezentanţii altor instituţii de interes local (Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Poliţia Municipiului Brașov, Garda de Mediu, etc). Totodată, se efectuează programe de lucru
periodice, respectiv rapoarte zilnice de control salubrizare.
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CAP. 4. SERVICII NEOPERATIVE

4.1. BIROUL COMUNICARE PUBLICĂ
În decursul anului 2015, Biroul Comunicare Publică a desfășurat activități specifice prin care
a asigurat îndeplinirea cu succes a atribuțiilor de serviciu, gestionând și soluționând sesizările și petițiile
persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind accesul la
informațiile de interes public și cu prevederile O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a
petițiilor, după care a procedat la susținerea și implementarea unor strategii de comunicare la nivelul
biroului pentru atingerea obiectivelor generale ale instituției.
Reprezentanții Biroului Comunicare Publică au inițiat și au participat, individual și în calitate
de partener, la următoarele proiecte și acțiuni:
Împreună cu Instituția Prefectului Brașov, Primăria Brașov, Asociația Salvați Copiii Brașov,
Inspectoratul Școlar Brașov, reprezentantul Biroului Comunicare Publică a participat la Conferința
de Presă având ca temă „Mesajul meu Antidrog”.
Întâlnirea tehnică de lucru a avut ca scop programarea unor activități comune, considerate
prioritare în anul 2015, având în vedere domeniul de intervenție a partenerilor, în implementarea
activităților cu specific antidrog programate în toate unitățile de învățământ brașovene, desfășurându-se în
școli până în mediul universitar.
Activitățile desfășurate au pus accent pe efectele substanțelor cu proprietăți psihoactive denumite
„Etnobotanice”. S-a avut în vedere
conștientizarea
efectelor

tinerilor

negative

a

asupra
acestor

substanțe. Totodată s-au dezbătut
aspecte și s-au pus în discuție
implementarea unor măsuri care să
asigure siguranța în școli, petrecerea
timpului liber, prin diferite materiale
informative care să devină pliante.
Poliția Locală Brașov, prin Biroul Comunicare Publică, a acordat sprijin, punând la dispoziție
sediul instituției pentru organizarea diferitelor evenimente ale A.N.A. Brașov.
Poliția Locală Brașov prin Biroul Comunicare Publică și Serviciu Circulație Rutieră a fost
invitată să participe la evenimentul „Săptămâna Altfel”, organizat de Grădinița nr. 2 din municipiul
Brașov, pentru a iniția activități de tip Informare – Educare – Conștientizare a copiilor, privind
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riscurile nerespectării regulilor de circulație (mersul cu bicicleta, reguli de traversare a străzii, alegerea
locurilor de joacă etc.). În acest sens a fost prezentat un film, pentru a accentua atingerea obiectivelor
urmărite.
Poliția Locală Brașov, prin Birou Comunicare Publică și Serviciu Ordine Publică a participat la
„Zilei Poliției Naționale”, în vederea marcării acestui eveniment.
Cu ocazia „Zilei internaționale Antitutun” reprezentantul Biroului Comunicare Publică a
participat alături de A.N.A Brașov, Primăria Brașov, Instutiția Prefectului, Inspectoratul Școlar
Județean Brașov, I.G.J.P – Gruparea de Jandarmi Mobilă, și D.S.P- Direcția de Sănătate Publică
Brașov, la evenimentul organizat la nivelul comunității brașovene, eveniment desfășurat sub sloganul
„Curcubeul Sănătății”.
Activitățile au avut drept scop creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației,
dar în special a elevilor, cu privire la riscurile consumului de tutun. Aceste activități s-au desfășurat
în unități de învățământ și penitenciar, împărțindu-se pliante și mesaje antitutun.
Totodată a avut loc o implementare a activităților, prin realizare de colaje în mediul preșcolar cu
tema „Ajută-mă să cresc”, dar și în cadrul Facultății de Psihologie Spiru Haret, desfășurându-se
activități de tip informativ și conștientizare, împărțindu-se materiale tematice antitutun și diferite desene
care exprimă mesaje antitutun.
Pentru asigurarea vizibilității instituționale scontate, au fost desemnați voluntari care au împărțit
materiale informative și care au răspuns punctual la întrebările adresate de cetățeni.
În vederea îmbunătățirii activității Poliției Locale Brașov, a accentuării transparenței decizionale,
precum și pentru a asigura accesul cetățenilor la informațiile de interes public, Biroul Comunicare Publică
a organizat concurs în vederea ocupării postului vacant de Purtător de Cuvânt, fiind angajată în această
calitate o persoană, care a promovat examenul organizat, îndeplinind toate cerințele funcției.
Domeniul de comunicare constituie parte
integrantă a activității oricărei entități
funcționale în economia de piață, la nivel
național sau local. Este, dacă vreți, doar
una dintre fațetele șlefuite ale muncii unei
echipe și evoluează în două direcții
distincte: comunicare publică (prin dialog
direct cu cetățeanul sau mijlocit prin
soluționările petițiilor, reclamațiilor, etc.)
și comunicarea propriu-zisă (semnificând
informarea comunității) a cetățeanului cu privire la evenimente, acțiuni, campanii susținute și prezentate
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locuitorilor urbei cu ajutorul vectorului mass-media. Capacitatea de dialog este o calitate, dar și o
obligație a fiecărui angajat în parte din structura Poliției Locale Brașov, aflată în slujba cetățeanului.
Sunt doar câteva motive pentru care instituția a reușit și în acest an să realizeze un parteneriat
remarcabil cu mass-media locală, precum și cu reprezentanții trusturilor de presă națională pentru a reuși
să transmită comunității informații cu privire la munca polițistului local creat pentru a veghea la apărarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății publice și private, prevenirea și
descoperirea faptelor contravenționale, respectiv infracționale în domeniile stabilite prin lege.
Dovada colaborării bune cu presa, în scopul îmbunătățirii activității instituției, în spiritul
transparenței, dar și a informării prompte și exhaustive a cetățeanului poate fi ilustrată prin aparițiile
publice în mijloacele media (presa scrisă, audiovizuală și on-line, cea din urmă dezvoltându-se masiv în
ultimii ani). Astfel, Biroul Comunicare Publică a lucrat în echipă cu toate structurile Poliției Locale
Brașov, care efectuează în special muncă de teren. Vorbim aici despre Serviciul Rutier și cel de Ordine și
Liniște Publică, precum și despre birourile aferente.
TABEL 5: Expunere media 2015
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Conform monitorizării realizate la final de 2015 se poate spune că expunerea media a fost un
succes pentru instituția Poliției Locale, dar mai ales pentru angajații săi, ținând cont de rezultatele muncii
de polițist local prezentate în bilanțul de sfârșit de an. În ultimele cinci luni ale lui 2015, echipele de
intervenție, fie că vorbim despre rutieriști sau despre celelalte structuri de teren, au generat 31 de subiete
de presă, care au fost înfățișate în 69 de articole de ziar (în publicațiile Monitorul Expres, Bună Ziua
Brașov, Transilvania Expres). Aceleași subiecte au fost transmise comunității cu ajutorul a 106
știri/reportaje tv (care au fost reluate de 218 ori, pe aceleași canale tv pe care au fost emise – MixTv,
Mix2Tv, RTT, TVS Holding, Antena1, Digi24Brașov, ProTv, Realitatea Tv). Cele mai importante
informații pe care le-am furnizat presei locale și reprezentanților din teritoriu a celei naționale au fost
recepționate și oferite consumatorilor de informație și pe rețeaua fm de 120 de ori, cu preponderență de
trei posturi de radio locale (Radio Brașov, Radio Brașov Special și Super Fm). În on-line s-a înregistrat o
creștere progresivă privind apariția informațiilor provenite de la Biroul Comunicare Publică. Astfel, la
final de 2015 cu ajutorul motoarelor de căutare au fost consemnate 282 de apariții (pe langa variantele online ale ziarelor și canalelor tv locale, au mai fost sensibile la comunicatele furnizate de Poliția Locală
Brașov și site-urile: newsbv.ro, adevarul.ro, transilvania365.ro, coronapress.ro, ziaruldeiasi.ro, ziare.com,
infoziare.ro, newskeeper.ro, i-ziare.ro, e-stireazilei.ro, bizbrasov.ro, stiriactuale.ro, ziare.eclub.ro, newsline.ro, e-ziar.ro, ultimele-stiri.ro, clujcapitala.ro, stiri-financiare.publicare.ro,).
Printre
dispoziția

subiectele

publicului

se

puse

la

număra

și

prezentarea activității Serviciului Rutier
privind cazurile în care sunt aplicate
contravențiile pentru staționări/opriri în
locuri nepermise, dar și campaniile de
prevenire a accidentelor produse din
cauza traversării pietonilor prin locuri
nepermise. Aceste abordări au fost
susținute prin interviuri și emisiuni tv
(doua intervenții la Antena1 Brașov) de
către șeful Serviciului Rutier, Cătălin Ion.
Serviciul de ordine și liniște publică, comandat de Florin Plopeanu, la pachet cu Biroul Intervenții
condus de Dragoș Ioniță, au fost în atenția comunității și prin prezența pe canalele media cu informații
legate de modul de desfășurare a misiunilor speciale sau obișnuite derulate pe raza municipiului Brașov.
Campania de prevenire a incendiilor în pădurile Brașovului din cauza grătarelor făcute de cetățeni în alte
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locuri decât în cele special amenajate a avut impact asupra populației, ținând cont că numărul celor care
ieșeau la iarbă verde în zonele neamenajate sau arealele protejate a scăzut, conform controalelor
ulterioare.
Identificarea, îndepărtatea din zonă,
respectiv conducerea cerșetorilor către locurile
de domiciuliu a fost alt subiect care a stârnit
interesul mass-media. Prinderea și predarea
organelor

competente

pentru

continuarea

cercetărilor în cazuri de fapte antisociale,
folosirea și comercializare ilegală de materiale
pirotehnice în perioada Sărbătorilor de iarnă.
Campania derulată după tragedia de la Colectiv a țintit acțiuni de verificare a tuturor societăților
comerciale din Brașov, cu specific de alimentație publică, înscrise în registrul de date al serviciului de
specialitate din cadrul Primăriei Brașov, institutie care emite documentele necesare funcționării firmelor
de pe raza municipiului. Subiectul principal al controalelor, derularea acestora, precum și finalizarea
campaniei au fost însoțite de prezentare în mass-media locală, națională, cu ajutoriul conferințelor de
presă, briefing-uri și comunicate de presă.
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De asemenea, au fost mediatizate și evenimentele oficiale la care Poliția Locală Brașov a fost
parte integrantă în ceea ce înseamnă dispozitivul de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și
siguranța rutieră ce a fost realizată: Berar 2015, Ziua Pompierilor, Ziua Națională a României.
Din punct de vedere juridic :
ü S-a ținut evidența Registrului pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul
la informațiile de interes public.
ü În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, republicată, privind liberul acces la
informațiile de interes public s-au asigurat, gestionat și soluționat cererile persoanelor fizice și
juridice , astfel au fost soluționate un număr de 23 ( douăzecișitrei ) de cereri privind accesul la
informațiile de interes public, și anume :
-

un număr de 17 ( șaptesprezece ) cereri au fost soluționate favorabil ;

-

un număr de 5 ( cinci ) cereri au primit un răspuns nefavorabil, motivul respingerii fiind :

-

4 cereri – informații exceptate și

-

o cerere - informații inexistente ;

-

o cerere a fost clasată.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Cereri soluționate

Cereri soluționate

favorabil

nefavorabil

17

5

Cereri clasate

Număr total de
cereri

1

23

ü S-au gestionat petițiile conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, s-a întocmit un Registru de evidență al acestora, astfel au fost
soluționate un număr de 38 (treizecișiopt) de cereri, și anume :
-

un număr de 25 (douăzecișicinci) cereri au fost soluționate favorabil ;

-

un număr de 12 (doisprezece) cereri au primit un răspuns nefavorabil.

-

1 cerere a fost clasată.
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O.G. NR. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Petiții soluționate

Petiții soluționate

favorabil

nefavorabil

25

Petiții clasate

Număr total de petiții

1

38

12

ü S-au transmis plângerile împotriva proceselor – verbale de constatare a contravențiilor către
instanțele competente, respectiv Judecătoria Brașov, în vederea soluționării acestora, astfel au
fost înregistrate un număr de 43 (patruzecișitrei) de dosare, din care :
-

26 dosare – sunt pe rolul Judecătoriei Brașov ;

-

17 dosare au fost anulate.

Situația contestațiilor
Contestații în curs de soluționare

Contestații anulate

6

17

ü S-au solicitat rapoarte agenților de Poliție Locală, conform Procedurii de lucru nr. 16649 din
data de 06.10.2014, necesare instanței de judecată;
ü S-a procedat la verificarea și arhivarea unui număr de 6 hotărâri civile;
ü A fost comunicat Primăriei Municipiului Brașov un mandat de executare a sancțiunii
contravenționale constând în obligarea contravenientului la prestarea unei activități în
folosul comunității;
ü S-au întocmit raportări lunare cu privire la situația dosarelor aflate pe rolul Judecătoriei Brașov,
către Primăria Municipiului Brașov;
ü S-au vizat pentru legalitate înscrisurile repartizate;
ü S-au întocmit și s-au redactat răspunsuri la sesizări, adrese sau alte solicitări din partea
instituțiilor cu care au conlucrat;
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ü S-au studiat și s-au comunicat birourilor Monitoarele Oficiale;
ü S-a procedat la actualizarea legislației îndeosebi a Hotărârilor Consiliului Local, fiind
comunicate tuturor serviciilor și departamantelor din cadrul instituției, în scopul rezolvării
atribuțiilor de serviciu;
ü Au fost informați șefii operativi cu privire la toate noutățile legislative intervenite;
ü În ceea ce privește site-ul instituției, s-au reactualizat toate documentele legislative și
informațiile către cetățeni;
ü S-au întocmit rapoarte, registre, referate și alte documente impuse de proceduri sau solicitate
de conducerea instituției sau de către instanța de judecată;
ü S-au efectuat lucrări tehnice de secretariat, s-a realizat registratura, evidența și arhivarea
documentelor, dosarelor.

4.2 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
În structura de audit din cadrul Poliţiei Locale Braşov nu a survenit modificări faţă de anul
anterior, forma fiind de tip compartiment, situată în organigrama entităţii în subordinea directorului
executive, având în componenţă două posturi de execuţie de auditor din care ocupat unul.
Planul a fost elaborat, cu respectarea structurii standard prevăzută de legislaţie şi cuprinde
informaţii cu privire la domeniul auditabil, denumirea misiunii de audit public intern, tipul misiunii de
audit public intern, perioada de realizare a misiunii de audit public intern, perioada supusă auditării,
număr. de auditori implicați în misiunea de audit public intern şi structura auditată.
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Durata medie planificată pentru realizarea misiunilor de audit a fost de 36 de zile, utilizând ca
indicator de măsurare și justificare a duratei medii : număr de zile de audit/număr. de misiuni. Planul de
audit s-a construit avându-se în vedere următoarele:
q misiunile cuprinse în planul multianual nerealizate;
q evaluarea riscului asociat activităţilor din cadrul structurilor;
q deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit;
q tipul de audit;
q resursele de audit disponibile.
Fig. 5 Construirea planului de audit

Au fost incluse în planul de audit pe anul 2015, cinci misiuni de conformitate.
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Domeniile planificate au fost următoarele:
Ø Financiar -Contabil;
Ø Resurse umane;
Ø Juridic;
Ø Alte domenii.
Fig. 6 Domeniile planificate

Planul de audit pentru anul 2015 a fost realizat în procent de 100%. Realizarea misiunilor de audit:
În anul de raportare, auditorul a realizat 5 misiuni de asigurare, toate planificate în planul de audit
elaborat pentru anul 2015.
TABEL 6: DOMENIILE AUDITABILE
Nr.crt. Domeniul auditabil

Nr. misiuni

Denumire misiune
- Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia

1.

Financiar contabilitate

2
- Acordarea drepturilor salariale personalului

2.

Resurse umane

1

- Gestionarea dosarelor profesionale

3.

Activitatea juridică

1

- Planificarea si raportarea activităţii juridice

4.

Alte domenii

1

- Activitatea de arhivă
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Recomandările formulate în rapoartele de audit, întocmite urmare realizarii misiunilor, au fost
însușite de structurile auditate și de conducerea entității în procent de 100%. La finele anului 2015, gradul
de implementare a recomandărilor este de: 53 %. Notă: 12 recomandări au termen de implementare anul
2016.
Indicatori

I)

PI )

NI)

Total Observaţii

19

2

15

36

-

-

-

-

Nr.total de recomandări formulate în
cadrul misiunilor de audit intern
realizate în anul 2015,din care:
- Misiuni de audit privind procesul
bugetar

-

Cele opt recomandări
- Misiuni de audit privind activităţile
financiar-contabile

6

8

14

neimplementate aparţin la
raportul încheiat la
30.12.2015

- Misiuni de audit privind achiziţiile
publice
- Misiuni de audit privind resursele
umane
- Misiuni de audit privind gestionarea
şi utilizarea fondurilor comunitare
- Misiuni de audit privind sistemul IT
- Misiuni de audit privind activitatea
juridică
- Misiuni de audit privind funcţiile
specifice entităţii
- Misiuni alte domenii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6

3

-

-

-

-

10

2

4

16

-
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4.3. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE
În domeniul achiziţiilor publice, au fost achiziţionate BCF-uri în valoare de 199.000 lei, echipament
pentru poliţiștii locali în valoare de 227.544,960 lei, terminale radio portabile TETRA în valoare de
434.000 lei, autoturisme în valoare de 164.085,340 lei, rampe auto în valoare de 16.604 lei, iar celelalte
achiziţii s-au realizat prin cumpărare directă.

4.4. SERVICIUL ADMINISTRATIV
Pe linia asigurării administrative, obiectivele principale în 2015 au fost:
ü administrarea fondurilor pentru buna funcționare a tuturor birourilor și serviciilor din cadrul
instituţiei;
ü executarea lucrărilor de reparații și întreţinere în spaţiile ce aparțin Poliției Locale Brașov;
ü întreținerea, repararea și optimizarea exploatării parcului auto, și asigurarea acestuia cu BVC;
ü asigurarea dotărilor birourilor cu necesarul de mijloace fixe și bunuri materiale;
ü urmărirea funcţionării, în condiții optime, a centralei telefonice și centralelor termice;
ü încheierea și urmărirea contractelor pentru utilităţi (energie electrică, gaz metan, apă, canal,
telefoane, salubritate);
ü încheierea contractelor cu beneficiarii ce furnizează servicii și produse, efectuarea studiului de
piață în vederea achiziționării de produse, face parte din comisiile de licitații și verifică
permanent derularea acestora până la finalizare (când semnează procesele-verbale de recepţie);
ü urmărirea activitații de arhivare prin respectarea Legii 16/1996, precum și aplicarea prevederilor
legale în vigoare;
ü îndeplinirea altor atribuții stabilite de Primar, Consiliul Local și conducerea instituției.
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4.5. COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABILITATE
Organizarea activității: Activitatea compartimentului a fost condusă în anul 2015, în cadrul unei
structuri (compartiment) având în componență patru posturi de execuție.
Planificarea activității: Bugetul de venituri și cheltuieli este unul din documentele principale de
planificare, prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an, veniturile și cheltuielile ce urmează a fi
realizate pe anul respective.
Realizarea activității: Activitatea desfășurată în cadrul compartimentului a vizat în primul rând
respectarea riguroasă a disciplinei financiar bugetare privind utilizarea creditelor, legalitatea operațiunilor
de încasări și plăți, restricționarea cheltuielilor de personal și material. Toate documentele transmise la
plată au îndeplinit condițiile de legalitate, nefiind cazuri de refuzuri de viză. Au fost întocmite și achitate
la timp drepturile salariale și obligațiile aferente conform statelor de funcții aprobate de ordonatorul
principal de credite și actelor normative în vigoare. A fost asigurat fluxul informațional și organizatoric
pentru desfășurarea misiunilor de audit, derulate de Compartimentul Audit Intern. S-a asigurat respectarea
înregistrărilor contabile în mod chronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de
întocmire sau înregistrarea acestora în unitate, după caz și systematic în conturi sintetice și analitica,
potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991 și planului de conturi.
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli
Contul de execuție bugetară – cuprinde toate operațiile financiare pe 12 luni cu privire la veniturile
încasate și plățile efectuate, în structura care au fost aprobate prin buget. Conform prevederilor Legii 273 /
2006, privind finanțele publice locale acestea contribuie la partea de venituri:
Ø prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare prevederi bugetare
trimestriale;
Ø drepturi constatate;
Ø încasări realizate;
Ø drepturi constatate de încasat la partea de cheltuieli;
Ø credite bugetare definitive

aprobate la finelele perioadei de raportare, credite bugetare

trimestriale;
Ø angajamente bugetare;
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Ø anagajamente legale;
Ø plăți efectuate;
Ø angajamente legale de plătit;
Ø cheltuieli efective (costuri, consumuri).

La data de 31.12.2015 contul de execuție al bugetului local se prezintă astfel: veniturile totale față de
planul aprobat pe 12 luni sunt realizate în procent de 100,90%, fiind compuse din următoarele categorii de
venituri. Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă subvenții primite, venituri
din prestări de servicii și alte venituri potrivit legii. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza
doc

Cheltuielile bugetului local s-au efectuat în proporție de 98,02% față de creditele bugetare aprobate pe
perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.
Prevederi

Încasări realizate

%

7.354.000

7.419.926

100,90

Venituri proprii, din care:

475.000

543.185

-venituri din prestări servicii

475.000

532.112

0

11.073

6.879.000

6.876.741

6.258.000

6.257.755

621.000

618.986

Denumirea indicatorilor
Venituri totale

-alte venituri
SUBVENȚII
Subvenții primite de la alte
administratii
Subvenții primite de la alte
administrații sectiunea dezvolt.

bugetare
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Denumirea indicatorilor

Cod

Total cheltuieli

Credite

Plăți

bugetare

efectuate

Cheltuieli efective

7.773.240

7.619.048

7.168.097

Cheltuieli curente

01

7.152.240

7.000.062

7.101.711

Titlul I. Cheltuielile de personal

10

6.168.000

6.107.868

6.425.802

Cheltuielile salariale

10.01

3.750.000

3.726.751

3.874.026

Cheltuieli salariale în natură

10.02

1.555.000

1.534.315

1.734.840

Contribuății

10.03

863.000

846.802

816.936

Titlul II. Bunuri şi servicii

20

984.240

892.194

675.909

Bunuri și servicii

20.01

473.240

443.142

382.435

Reparații curente

20.02

15.000

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

288.000

269.279

114.141

Deplasări şi detaşări, transferări

20.06

48.000

46.480

46.480

Cărti şi publicaţii

20.11

8.000

6.549

6.549

Pregătire profesională

20.13

75.000

71.391

71.391

Protecţia muncii

20.14

22.000

19.842

16.392

20.25

10.000

6.368

6.368

Alte cheltuieli

20.30

45.000

29.143

32.153

CHELTUIELI DE CAPITAL
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621.000

618.986

66.386

Active fixe

71.01

621.000

618.986

66.386

Construcţii

71.01.01

0

0

381

Maşini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

607.000

605.649

55.576

71.01.03

0

0

4.856

71.01.30

14.000

13.337

5.573

Chelt. judiciare şi extrajudiciare derivate din
actiuni în reprezent. intereselor statului, potrivit
dispoz. leg.

Mobilier, aparatură birotică și alte active
corporale
Alte active fixe

Contul de execuție s-a întocmit prin preluarea informațiilor din bugetul de venituri și cheltuieli la
rubrica de credite bugetare definitive și din fișa contului 770 la rubrica plăți efectuate.
Rulajul creditor al contului 770 “Finanțarea de la buget” este egal cu plățile efectuate din execuție.
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Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru
cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinaţia aprobată prin buget.
Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura şi
efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale după destinaţia lor în baza activităţii şi
obiectivele ce au definit necesităţile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind
modul de utilizare a creditelor.
Creditele deschise şi plăţile nete de casă efectuate pe articole și aliniate ale clasificaţiei bugetare
corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.
Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate,
regularitate şi oportunitate ale operaţiunilor înscrise în documentele justificative certificate.
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