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ANALIZ ăCOMPARATIV ăEVOLUTIV ăAăACTIVIT IIă 

POLI IEIăLOCALEăBRA OV 

 
 

 

Prima parte a studiului deă fa ă reprezint ăoă analiz ă comparativ ă succint ă aă

evolu ieiăactivit ii Poli iei Locale Braov pe perioada 2011-2016,ăadic ăîncepândă

cu anul în care ConsiliulăLocalăaăluatăhot râreaădeăaătransformaăinstitu iaăce purta 

titulaturaădeăComunitar ,ăînăPoli iaăLocal ăBra ov,ăa aăcumăprevedeaălegisla ia.  

Aă douaă sec iuneă aă lucr riiă prezint ă

Raportulă activit iiă institu ieiă pentruă primeleă

apteă luniăaleăanuluiă înăcurs (ianuarie - iulie), 

înă paralelă cuă anulă 2016,ă înă condi iileă înă careă

anulă trecutăPoli iaăLocal ăBra ovăaă înregistrată

oăserieădeărecorduriăfa ădeăaniiăpreceden i. 

A adar,ă entitateaă nouă înfiin at ă înă

februarieă 2011,ă menit ă s  fieă institu iaă

comunit iiă înă vedereaă respect riiă iă

implement riiă legisla ieiă atâtă locale,ă câtă iă

na ionale,ă aă pornită înă anulă constituiriiă peă oă

nou ăformul ,ăcuăunănum rădeă269ădeăagen i,ăcareăîns ăaăsc zut,ămaiăalesădinăcauzaă

prevederilor legislative incidente, referitoare la diminuarea salariilor,ă dară iă dină

motiveleă legateă deă imposibilitateaă cumul riiă pensieiă cuă salariulă – decizii luate la 

nivelă na ional, laă aceaă vreme.ă Înă plus,ă num rulă angaja iloră s-aă mic orată totă înă

temeiul legii – aflat ă înăvigoareă– careăprevedeăc ănum rulădeăpoli i tiă localiăesteă

datădeănum rulădeălocuitoriădinăcomunitateaăpeăcareăoădeservesc.ă 
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Laă Bra ov,ă ace tiaă facă parteă dină structuriă operative diferite, ca atare au 

atribu iiă specifice:ă Serviciulă Ordineă iă Lini teă Public ă (SOLP),ă Turistic ă (PT),ă

Interven iiă (BI),ă Rutier ă (SR),ă Serviciulă Inspec ieă – Controlă iă Disciplinaă înă

Construc iiă(SIC)ă iăSiguran ăObiective. 

În prima parte a acestui studiu sunt prezentate doar câteva dintre cele mai 

relevanteă evolu iiă aleă activit iloră derulateă deă structurileă Poli ieiă Localeă Bra ov,ă

activit iă cuantificateă înămodă conven ională iă dogmatic,ă ceă doară schi eaz ămuncaă

efectiv ădinăterenăaăpoli i tilorălocali.ă 

Cifreleă iă reprezent rileă grafice,ă

de iăsuntăseci, reciă iă inexpresive,ă relev ă

schematicămuncaă celoră ceă stauă înă strad ă

24 de ore din 24, 7 zileădină7,ăînăcondi iiă

meteoă dină celeă maiă diverseă iă chiară

extreme,ă pentruă aă vegheaă laă men inereaă

ordiniiă iă lini tiiă publice,ă la respectarea 

legii,ăpân ă laăurm  laă creareaăuneiămentalit iă s n toase,ă pentruădezvoltareaăunuiă

mediuăcivilizată iăeuropeanăîn comunitate,ă inândăcontă iădeăfaptulăc ăBra ovulăesteă

unăora ăcosmopolit,ădatorit ăfluxuluiăintensădeături ti, indiferent de sezon.  

Dac ălaă începutulăcre riiăacesteiăstructuriă - care s-aătransformatădinădirec ieă

înăinstitu ieă(trecândăprinăalteădou ăprototipuriădeăsistemeădeăfunc ionare)ă- au fost 

aproapeă300ădeăcomunitariăangaja i,ăacum,ăînă2017,ăsuntă165ădeăagen i,ălaăcareăseă

adaug ă nou ă poli i tiă locali din cadrul Serviciului de Inspec ieă - Controlă iă

DisciplinaăînăConstruc ii. 
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1. EVOLU IAăEFECTIVULUIăDEăPOLI I TIăLOCALI 
 

În perioada 2005-2009,ă adic ă înă primiiă cinciă aniă deă configurareă iă

implementareă aă concep ieiă deă structur  local ă deă ordineă iă lini teă public ă pentruă

cre tereaă siguran eiă cet eanului,ă prevenireaă iă combatereaă faptelor antisociale, 

mediaă num ruluiă lucr toriloră înă terenă aă fostă deă 232 deă agen i. Odat ă cuă creareaă

Poli ieiăLocaleă(2011), mediaănum ruluiădeăagen iăînăstrad ăaăsc zut,ăatâtădinăcauzaă

salariiloră reduse,ăprecumă iăaă imposibilit iiă cumululuiăpensieiăcuăsalariul. Astfel, 

raportându-ne la perioada 2011- 2017, seă poateă remarcaă faptulă c ă laă oămedieă deă

aproximativă148ădeăangaja iăaiăacestuiăserviciuăalăcomunit ii, societate format ădină

275.514 de bra oveniă(conformădatelorăstatistice),ăconcret, înăstrad , au desf urată

activit iăspecifice,ăînăjură123ădeăpoli i tiălocaliăangaja i.ă 

Cu toate acestea, rezultatul 

activit iloră aă evoluat,ă de iă num rulă reală

alăagen ilorădinăterenăaăsc zut,ăînămedie,ă

cu 127 deă poli i tiă localiă (2005ă – 2009, 

comparativ cu 2011 - 2017).  

Totu i,ă caă ună inconvenient,ă

începând cu 2012, din totalul de 142 de 

poli i tiă localiă angaja i,ă auă lipsită 39ă deă

agen i,ăcareăauăfostăsco iădinăefectivulădeăac iuneăpentruă colarizareăînăunit ileădeă

înv mântă iădezvoltareăprofesional ăapar inândăMinisterului de Interne. Cei 39 de 

salaria iă aiă Poli ieiă Localeă auă urmată cursurileă deă specializare,ă înă dou ă seriiă

succesive,ăaăcâteătreiăluniăpeăserie.ăDup ăcumăseăpoateăobserva,ădină2012,ănum rulă

deăpoli i tiălocaliăceăauădesf uratăactivit iăspecificeăînăteren aăsc zut,ăsituându-se 

în jurul cifrei de 103. 
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TABEL:ăEVOLU IAăEFECTIVELORăDEăPOLI I TIăLOCALI 

 
An 

 
Organigram  

 
Personal angajat 
(poli i tiălocali) 

Poli i tiălocaliă
delega iăpeă

perioada cursului 
 

Nr. efectiv de 
poli i tiălocaliă

în teren  

2010 239 179 - 179 
2011 239 153 - 153 
2012 239 142 39 103 
2013 239 130 36 94 
2014 239 143 36 107 
2015 249 139 34 105 
2016 249 164 9 155 
2017 249 165 21 144 

 
Dinăaceast ăanaliz ,ăseămaiăpoateăremarcaă iăfaptulăc ,ăînăanulă2013ănum rulă

agen ilorăangaja iăs ăveghezeălaărespectareaă iămen inereaăordiniiă iălini tiiăpubliceă

aăsc zulădramaticălaă130,ăperioad ăînăcareă36ăauăfostătrimi i,ăconformălegisla iei,ălaă

cursuriăînă colileăM.I.,ămotivăpentruăcare,ăefectivulădinăstrad ăaăajunsălaăoămedieădeă

94ădeăagen i. 
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De precizat este faptulăc ,ăînăintervalulă2012ă– 2017,ăinstitu iaăaă colarizatăună

num rădeă154ădeăpoli i tiălocali,ăcursulădeăformareăreprezentândăunătrimestruăpentruă

fiecareă (oăperioad ădeă treiă luni),ă timpă înăcareă institu iaănuăaăbeneficiatăconcretădeă

prezen a, respectivăactivitateaăacestoraăînăteren.ăEsteădeăsemnalatăfaptulăc ,ăla nivel 

na ional,ă institu iaăPoli ieiăLocaleăBra ovă aă fostă primaă entitateă deă genădin rândul 

ora elorămari,ăcareăaăreu ităs ă colarizezeăîntregulăefectiv, într-oăperioad ărecord. 

 

 

 

Mention măacesteăsitua ii,ăîntrucâtă iăînăluminaăviitoareiăformeădeăorganizareă

peăbirouri/cartiere,ăinstitu iaăvaăfiăînăm sur ăs ăporneasc ăpeănoulădrum,ăcuăîntregă

efectivulă deă poli ieă colarizată laă standardeleă ceruteă deă legislatie,ă dară iă deă

comunitate. 

Când neă raportamă laă întregă efectivulă colarizat,ă nuă neă referimă iă laă

perspectivaă urm toareloră angaj ri,ă obiectivă careă seă dovede teă aă fiă imperativă deă

realizată iăcareăvaăfiăatinsăconformălegii.ăAstfel,ăviitoriiăsalaria iăaiăPoli ieiăLocaleă 
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Bra ovăvorăfiăobliga iădeănormativeleăînăvigoareăs ăfieă colariza iăînămaximumăună

an de la angajare.  

Consider măc ăesteănecesară iăv ă

rug mă s ă observa iă c ,ă a aă cumă amă

prezentat anterior, activitatea a fost 

desf urat ăcuăunăefectivămaiămică- cu o 

medieădeă80ădeăpoli i tiă– dinăcauz ăc ăaă

fostă afectat ă deă obligativitatea 

colariz riiă poli i tiloră locali,ă ceă s-a 

realizatăînăseriiădeă18/19/chiară21ădeăagen i, înăacela iătimp.ă 

Este de semnalat c ,ăînăciudaăacestuiăfapt,ăactivitateaăinstitu ieiănuădoarăc ăpeă

alocuri s-aămen inut,ădarăaă iăînregistratăcre teri,ăspunemănoi,ăspectaculoase!ă 

 

2. EVOLU IAăACTIVIT IIăPOLI IEIăLOCALEă2016/2017 

Vorbimă deă oă evolu ieă aă activit ilor,ă raportându-ne la anul 2016, vorbind 

chiar de anul în curs.  

 

TABEL:ăNUM RULăSANC IUNILOR 

01.01.2017 – 31.06.2017 

TOTAL P.V.-uri VALOARE (LEI) PUNCTE PENALIZARE 

7.384 1.571.144 3.270 

TABEL:ăANALIZ  COMPARATIV  2016/2017 
ianuarie – iulie 

AN TOTAL P.V. VALOARE 
(LEI) 

PUNCTE 
PENALIZARE 

2016  6.140 1.246.859 5488 

2017  7.384 1.571.144 3.270 
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La o evaluare comparativ ăaăactivit ilor,ăpeăaceea iăperioad ăde timp anul 

acestaă fa ă deă 2016,ă nivelulă activit ilor 

raportată laănum rulădeăpersonal,ăaă înregistrată

cre teriă deă 20,26ș, atunci când vorbim 

despreă sanc iuniă aplicate, iar pe statistica 

general ,ăbazat ăpeă suma amenzilor se poate 

spuneăc ăînăianuarieă– iulie 2017, comparativ 

cuăaceea iăperioad ădină2016ăs-a înregistrat o 

evolu ieădeă26ădeăprocente.  
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Concluzion mă iă relief mă totodat ,ă c ă înă primaă jum tateă aă vie iiă acesteiă

institu ii,ă adic ă înă intervalul 2005 – 2010,ă cândă entitateaă func ionaă cuă lucr toriă

mul i,ămediaăsituându-seălaăunănum rădeă232ădeăangaja i,ă rezultateleăactivit iiăauă

fostăsensibilăegaleăoriăchiarămaiăslabe,ăfa ădeămomentulădeăcândăfiin eaz ăPoli iaă

Local ăBra ov.ăA adar,ă înă perioada 2011 - 2017, raportat la o medie de 148 de 

agen iăsalaria i,ădinăcareăsc demălucr toriiăafla iălaăcursuri,ăînregistrândăoămedieădeă

120ădeăoameniăînăstrad ,ăconchidem:ăcuăpesteă90ă iăchiarăoăsut ădeăoameniăînăteren,ă

înăaădouaăjum tateăaăvie iiăsale,ăPoli iaăLocal ăBra ov,ănuădoarăc ăs-aămen inut,ădară

s-aă iă ridicată cuămultă pesteă rezultateleă generale,ă urm rindă evolu iaă activit iiă dină

acest an, respectiv pe lunile ianuarie - iulie. 
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3. EVOLU IAăFLUXULUIăDEăDOCUMENTE 

 

Odat ă cuă scurgereaă timpului,ă cet eniiă au prinsă dină ceă înă ceă maiă mult ă

încredereă înă institu ieădatorit ă prezen eiădeă spirit,ădară iă aă eficien eiă înă rezolvareaă

solicit rilor/reclama iilor/sesiz rilor,ă astfelă c ă bra oveniiă s-auă adresată poli i tiloră

localiăatunciăcândăauăavutănevoieăs ăliăseărezolve problemeleălegateădeămen inereaă

ordiniiă iălini tiiăpublice,ădesf urareaăactivit ilorăcomercialeăînăcondi iiăcivilizateă

oriădisciplinaăînăconstruc ii.ă 

Nu doar fluxul de documente înregistrat la Biroul Cabinet dovedesc 

cre tereaă încrederiiă bra oveanului înă ceeaă ceă reprezint ă institu ia,ă ciă iă num rulă

mareă ală apeluriloră veniteă laă Dispecerateleă Poli ieiă Locale.ă Seă poateă observaă cuă

mult ău urin ăfaptulăc ăînă2014ăs-aăînregistratăunăsaltăimpresionantăalănum ruluiădeă

documente înmatriculate la sercretariatul institu iei.ăAstfel,ănum rulăactelorădepuseă

înăanulămen ionată- 2014 - la Registratur ăpentruăsolu ionare,ădup  trecerea lor prin 

toateăprocedurileălegale,ăaăcrescutădeăpesteă2,5ăoriăfa ădeă2013.ă 

 

TABEL:  
EVOLU IAăNUM RULUIăDEă

DOCUMENTE ÎNREGISTRATE 

 
An 

Documente 
înregistrate 

2012 8.545 
2013 7.919 
2014 20.320 
2015 21.048 
2016 20.507 

2017 (ian-iulie) 13.082 
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Acela iăfenomenăseăpreconizeaz ăaăseăpetreceă iăînăacestăan,ă inândăcontăc ălaă

jum tateaăluiă2017ăauăfostădejaădepuseă13.082ădeădocumenteăori acte spre rezolvare 

iă supuseă formalit iloră înă vigoare, conform normelor legislative pentru oferirea 

r spunsurilorăînătermen,ăpeti ionarilor.ă 

A adar,ăpân ălaăsfâr itulăacestuiăan,ăesteăposibilăcaăcifraăînscrisurilorădepuseă

laăRegistraturaăinstitu ieiăs ăcreasc ,ăfa ădeă2016,ăcuăaproximativă6.000. 

Deă remarcată esteă iă faptulă c ,ă încredereaă bra oveanuluiă înă Poli iaă Local ă

poate fi pus ă înă eviden  iă prină ad ugareaă laă criteriileămen ionateă pân ă acum,ăa 

num rului de apeluri telefonice înregistrate la dispecerateleăinsti u iei,ăapeluriăprină

careă cet eniiă au solicitat sprijinul oamenilor legii, problemele fiind preluateă iă

rezolvate la prima mân  deăc treădispeceriiăPoli ieiăLocaleăBra ov.ăAstfel,ăînă2015, 

zilnic au cerut sprijin telefonic, în medie, zece persoane, iar în acest an numrul 

solicit riloră veniteă peă aceast ă caleă deă comunicareă s-a dublat. De asemenea, s-a 

constatată faptulă c ,ă deă vineri,ă practică deă cândă debuteaz ă week-endul,ă iă pân ă

duminic ,ăsunt,ăînămedie,ă30ădeăapeluri/zi.ă 
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TABEL:ăEVOLU IAăAPELURILOR LA DISPECERAT 

 
An 

Solicit ri/reclama ii/sesiz ri 
DISPECERAT 

(media/zi) 
2015 10 

2016 15 

2017 20  
(deăvineriăpân ăduminic ă– inclusiv – media 

apelurilor cre teălaă30ăapeluri/zi) 
 

Poli iaăLocal ăBra ovă î iă desf oar ă activitateaă bazându-se pe Planurile de 

m suri,ăcareăsuntădeciseăînăfunc ieădeăsubiecteleăidentificateăoriăsesizateădeăcet eni,ă

planuriăcareăpotăcon ineămaiămulteăac iuniăpunctualeă iă intite,ă iăseăpotăîntindeăpeăoă

perioad ămaiălung ădeătimp,ăpan ălaăreducereaăproblemelorăreclamateăori observate. 

Controaleleă reprezint  modalitatea prin care poli i tiiă localiă supravegheaz  

men inereaă iă respectareaă normeloră deă conduit ă social ,ă indiferentă deă ceă natur ă

sunt. 

TABEL:ăEVOLU IAăACTIVIT II 

An Pv Suma (LEI) 

2010 7.075 938.360 
2011 7.910 1.136.417 
2012 8.755 1.641.210 

2013 7.777 1.850.887 

2014 6.932 1.711.694 
2015 8.535 1.909.937 
2016 11.988 2.720.676 

2017 (01 - 07) 7.384 1.571.144 
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RAPORT DE ACTIVITATE  
 

- 2017 - 
 

IANUARIE - IULIE 
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SERVICIULăDEăORDINEă IăLINI TEăPUBLIC  

BIROULăDEăORDINEăPUBLIC  

COMPARTIMENT MONITORIZARE - DISPECERAT  

 

Prezentareăgeneral : 
 

 Serviciulă Ordineă şiă Linişteă Public ,ă areă caă principală obiectivă înă anulă 2017,ă

realizareaă siguranţeiă publice,ă prevenireaă şiă descoperireaă fapteloră antisociale, 

constatareaă şiă aplicareaă sancţiuniloră contravenţionaleă privindă înc lcareaă normeloră

deăconvieţuireăsocial ,ăstabiliteăprinălegiăsauăhot râriăaleăConsiliuluiăLocalăBra ov,ă

prin intermediul elementelor de dispozitiv ce au efectuat misiuni specifice, atât în 

modăindependent,ăcâtă iăînăregimămixt,ăzilnic,ăîmpreun ăcuălucr toriăaiăsec iilorădeă

poli ieăna ional ă2,ă3,ă4ă iă5,ă înămodăsporadicăcuăSec ia 1ăPoli ieă iăBiroulăPoli ieă

Sta iuneaăPoianaăBra ov,ăactivit ileăcuăstucturileărespectiveăfiindăorganizateăatâtăîn 

zonaăcentral ,ăcâtă iăînăcartiereleămunicipiuluiăBra ov. 

 

 Ca efect al misiunilor 

desf urateă înă regimă mixt,ă

cuă lucr toriă aiă sec iiloră deă

poli ie,ăobserv mălaănivelulă

perioadei analizate, o 

diversificare a paletei de 

misiuniă iă activit iă

desf urate în comun în dispozitivele de “patruleă siguran aă public ”, aspect 

concretizată înă celeă 13ă infrac iuniă constatateă înă specială înă spectrulă stradal,ă înă

num rulădeă24ădeăpersoaneădepistateă iăpredateăînăvedereaăcercet riloră iăstabiliriiă

cu exactitate a faptelor, dup ăcumăurmeaz : 
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- tâlh rie; 

- furturi (inclusivădinăsociet iăcomerciale); 

- fapte de distrugere; 

- agresiune; 

- infrac iuniălaăregimulăarmeloră iămuni iilor. 

 

  

Deă asemenea,ă efectiveleă deă ordineă public ,ă auă desf urată activit iă specifice,ă

stabilite împreun ă de conducerea Poli ieiă Localeă

Bra ovă iă conducereaă Poli ieiă Municipiuluiă

Bra ov,ă înă cadrulă unoră ac iuni comune, cu 

angrenareaă maiă multoră for eă participante,ă careă

urm reau: 

- identificarea unor grupuri seminomade de 

persoaneă careă nuă justificauă prezen aă peă razaă

localit ii,ă cunoscuteă cuă predispozi ieă pentruă

s vâr ireaădeăfapteădeănatur ăcontraven ional ăsauă

chiarăinfrac ional ; 

- identificareaă activit ilor cuă caracteră comercial,ă cuă înc lcareaă

reglement rilorăînăvigoare; 

- ac iuniă tipă filtruă rutier,ă împreun ă cuă lucr toriă aiă sec iiloră deă poli ie cu 

atribu iiăînăacestădomeniu. 

 Întreagaăactivitateăaăavutălaăbaz  sesiz rileădinăparteaăcet enilor,ăcaă iădateleă iă

informa iileăob inuteăînăteren,ătranspuseăînăPlanuriădeăac iuneă iăm suri,ăcuăprivireă

la: combaterea activit iloră comercialeă cuă caracteră ilicit,ă asigurareaă climatuluiă deă

ordineă iă lini teă public ,ămodulă deă respectareă aă prevederiloră legaleă stabiliteă prină
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HCL-uri,ă sanc ionareaă contraven ional  aă persoaneloră careă încalc ă prevederileă

legale: 

- înc lcareaă prevederiloră legaleă înă domeniulă ordiniiă iă lini tiiă publice,ă

consumă deă b uturiă alcoolice,ă provocareă deă scandal,ă apelareă laă milaă

publicului: 626ăsanc iuni,ăînăvaloareădeă175.030ălei; 
- înc lcareaăprevederilorălegaleăînădomeniulăactivit ilorăcomerciale:ă 

768ăsanc iuni, în valoare de 177.610 lei. 

- înc lcareaă prevederiloră legaleă înă ceeaă ceă prive teă salubritatea,ă plimbareaă

câinilor pe domeniul public: 89ăsanc iuni,ăînăvaloareădeă27.150ălei. 
- înc lcareaă prevederiloră legale,ă în domeniul evideneiă popula iei, regimul 

actelor de identitate: 46ăsanc iuni contraven ionale,ăîn valoare de 2630 lei; 

- accesul,ă oprireaă iă sta ionareaă autovehiculeloră înă locuri/zoneă nepermise:ă

655ăsanc iuni,ăînăvaloareădeă106.260ălei. 
 

 De asemenea, efectivele 

Serviciuluiă Ordineă iă Lini teă

Public ,ă laă felă caă iă cele ale 

Birouluiă Ordineă Public ,ă auă

desf uratăînăperioadaăanalizat ,ăoă

paletaăvariat ădeămisiuniăavândăcaă

obiectă m suriă specializateă deă

men inereă aă ordiniiă iă siguran eiă

publice,ăcuăocaziaădesf ur riiădeămanifest riăsportive,ăculturală- artistice, cultico - 

religioase,ă deă sprijină înă activitateaă deă distribuireă aă ajutoarelorăUEă iă aă ticheteloră

valoriceă iă cuă caracteră civicoă – cet enesc,ă cuă ocaziaă mitinguriloră desf urateă laă

nivel de localitate. 
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 Totodat ,ă efectiveleă dină cadrulă structuriiă i-auă adusă aportulă laă desf urarea,ă

împreun ăcuăreprezentan i ai Inspectoratuluiă colarăJude eanăBra ovă iăai Agen ieiă

Na ionaleăAntidrog,ăaăunorăactivit iăcuăcaracterăinformativă iăpreventiv,ăînăceeaăceă

prive teăabandonulă colar,ăconsumulădeăb uturiăalcooliceă iăsubstan eăinterziseădeă

lege,ăcâtă iă înăceeaăceăprive teăpropagareaăînărândulătinerilorăaăideilorătipăsuicidară

(fenomenulă“BalenaăAlbastr ”). 

 Împreun ăcuăBiroulăComunicareăPublic ,ă înăbazaă tematiciloră iă aăPlanurilorădeă

m suriă aprobate,ă s-au efectuat mai multeă ac iuniă deă amploareă înă urm toarele 

domenii: 

- activit iă deă identificareă aă persoaneloră careă îndeamn ăminoriă laă fapteă deă

natur ăcontraven ional ăsauăpenal ; 

- activit iă deă depistareă aă de in toriloră deă animale,ă careă nuă respect ă

prevederile legaleăînădomeniulăcur enieiăstradale; 

- activit iă coordonateă deă Direc iaă deă

Servicii Sociale - în cadrul Programului 

“Academiaă Seniorilor”,ă cuă privireă laă

pericoleleă iăvulnerabilit ileă laăcare sunt 

expuse persoanele de vârsta a III-a. 

 De asemenea, efectiveleă deă ordineă public ,ă suntă angrenateă înă activit iă deă

acordareă deă sprijină lucr toriloră Serviciuluiă Inspec ieă – Controlă iă Disciplinaă înă

Contruc ii,ă cuă ocaziaă desf ur riiă deă activit iă tematiceă înă domeniileă comercial,ă

disciplinaă înă construc iiă sauă afi aj publicitară oriă celeă desf urateă deă Direc ia 

Tehnic ă dină cadrulă Prim rieiă Bra ov,ă cuă privireă laă inventariereaă sistemuluiă deă

parcare din municipiu. 

 Nuă înă ultimulă rând,ă celeă dou ă structuri,ă acord ă sprijină Serviciuluiă Publică

ComunitarăEviden aăPersoanei,ăînăacestăsens,ăînăperioadaăanalizat ,ăfiindăînmânateă

aproximativ 6000ădeăinvita iiăcet enilor.  
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 Înă ceeaă ceă prive teă activitateaă CompartimentuluiăMonitorizare- Dispecerat, de 

remarcatăesteă faptulăc ,ăodat ăcuăopera ionalizareaăDispeceratuluiănr.ă3ă - Nouaă iă

Dispeceratului nr. 4 - Prim rie,ăprină interconectareaă iăextindereaăplatformelorădeă

supraveghere/monitorizareăvideo,ăsistemeădeăcomunica iiă integrate,ăs-a realizat un 

pasă majoră înă ceeaă ceă prive teă informareaă iă comunicareaă cuă cet eniiă localit iiă

noastre. Deăasemenea,ăseărealizeazaăpremiseădeăinterven ieăeficient ăînăsitua iileădeă

îngreunareă aă traficuluiă rutieră iă deă prevenireă aă produceriiă deă fapteă antisocialeă înă

zoneleădeăagrementă iăcomercialeăaleăBra ovului. 

Activitatea la nivelul perioadei 01.01 - 31.07.2017,  
seăreflect ăînăurm toriiăindicatori: 

 
NR 

CRT 
INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  OBSERVA II 

1 Planuriădeăm suri/ac iune 37 

Numarul relativ mic, este dat de amploarea 
planurilorădeăm suri,ăderulateăpeăfenomen,ăzonaă iă
perioadaălung ădeătimp,ăcare,ăînăsubsidiar, au avut 
planuriăpunctualeădeăac iune,ănoteădeăconstatareă iă

mapeădeătematic  

2 
Procese verbale de 

sanc ionareăcontraven ional ă
întocmite 

2401  

3 Valoareătotal ăamenzi 512.755  

4 Confisc ri 
Aprox. 400 kg 

arbusti din 
specia Buxus 

Predate, pe baz ădeădocumenteăjustificative,ă
RPAPăKRONSTADTăBra ov. 

5 

Altele:ăactivitatiădesf urateă
împreun ăcuăăinstitu iiă iă

entit iăjuridice 
 
 

107 

ZILNIC: 
- înăcadrulăpatrulelorămixte,ăîmpreun ăcuălucr toriă

aiăsec iilorădeăpoli ieăna ional ă2,ă3,ă4ă iă5. 
SPORADIC: 

- înăcadrulăpatrulelorăăîmpreun ăcuălucr toriă
aiăSec ieiă1ăPoli ieă iăBiroulădeăPoli ieă

PoianaăBra ov 
- Reprezentan iăaiăPrim rieiăBra ov 

(ăSAPUC,ăDir.ăTehnic ,ăDir.ăRela iiăExterne,ă
BiroulăAsocia iiădeăProprietari) 

- PersonalăalăDirec ieiădeăServiciiăSociale 
- personal specializat al operatorilor de 

salubritate 
- Concesionarul P&P- sisteme de parcare 

- Personalul de specialitate al Regiei 
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Kronstadt 

- RIAL, SPAP, SPCLEP, Garda de Mediu, 
ComisariatulăJude eanăpentruăProtec iaă

Consumatorilor 
Activit ileăs-auădesf uratăcu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, dându-se dovada de 
solicitudineaănecesar ăînăacestăsens. 

6 Num răinfrac iuni 13  

7 Autoriăinfrac iuniă
preda i/conduşiălaăsec ii 24  

8 Bunuriăg siteăşiăpredateă
p gubi ilor 

8  

9 
Persoaneăpredateăunit iloră

medicaleă iădeăasisten ă
social  

5  

10 Persoane decedate 
identificate 

1  

11 
Minoriădepista iăpeădomeniulă

publică iăpreda iă
apar in torilor 

7  

12 
Peti ii/reclama ii/solicit ri/ă

sesiz ri/inform ri 
859 Modulădeăsoluţionareăaăacestoraăfavorabil 

13 

Paticip ri laăm suriăspecificeă
cuăocaziaămanifest riloră
cultural-artistice, cultico-

religioase, civice, etc 

77 
 4 poli i ti laămanifesta iileădeămic ăamploareă iă10ă

la cele de mare amploare 

14 
Particip riălaăm suriăspecificeă

cuăocaziaămanifest riloră
sportive 

32 Medieădeă6ăpoli i tiălocali/eveniment 

15 Auto verificate 3471  

16 Persoane legitimate 6740  
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STRUCTURILEăDEăRUTIER  
 

În cursul anului 2017, perioada 1 ianuarie – 31ă iulie,ă Serviciulă Circula ieă

Rutier ,ă avândă înă componen ă iă

Biroul Rutier, cu un efectiv de 27 

agen iă iă doiă efiă deă structuri,ă aă

realizată ună num ră deă 35ă deă

dispozitive specifice de fluidizare, 

restric ionare,ă dirijareă aă traficuluiă

rutier,ăîmpreun ăcuăBiroulăRutierădină

cadrulă Poli ieiă Municipiuluiă Bra ov,ă cuă ocaziaă desf ur riiă unoră manifest riă

cultural - sportive, religioase, civice. 

Zilnic,ăînădispozitiveădeă4ăpân ălaă6ăagen i,ăseădirijeaz ă iăfluidizeaz ătraficul 

rutierăînăzonaăcentral  a municipiului,ăînăproximitateaăunit ilorădeăînv mânt iăs-

aăintervenităînăactivit iădeăfluidizareăînăsitua iiădeălucr riăînăcarosabil sau cu ocazia 

altor evenimente, realizându-se 400 de astfel de dispozitive. 

Pe timpul sezonului rece s-a asigurat zilnic un dispozitiv de 2 iă chiară 3ă

agen iăpentruăfluidizareaătraficuluiărutierăînăPoianaăBra ov. 

Oă alt  activitateă important ă aă fostă cea de constatare a problemelor în 

semnalizareaă rutier ,ă indicatoareă iă marcajeă (lips ,ă distrugeri,ă deprecieri),ă aă

problemeloră legateă deă carosabilă (gropi,ă denivel ri,ă sp rturi),ă totalizândă 165ă deă

raport ri. 

Înăcadrulăactivit ilorăspecifice,ăinclusivăprinăPlanuriădeăac iuneă iădeăm suri 

dispuseă iăaprobate de directorul executiv al Poli ieiăLocaleăBra ov – înănum rădeă

50 - s-au aplicat, înă perioadaă deă referin ,ă 2600ă deă sanc iuniă contraven ionaleă laă

regimulărutier,ăînăvaloareădeăpesteă400.000ălei,ăauăfostădepistateădou ăinfrac iuniălaă

regimulăcircula iei. 
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Echipajele rutiere auă r spunsă laă 2428ă sesiz riă telefoniceă dină parteaă

cet enilor. 

“RESPECT - Iă APROAPELE!”ă – esteă numeleă Campanieiă realizat  de 

Poli iaăLocal ăBra ov pentru a-i face pe oferiăs ărespecteădrepturileăpersoanelorăcuă

dizabilit i, care conduc autovehicule i care au locuri special amenajate pentru 

parcare.  

Agen iiă deă laă Local ă auă observată c ă înc lcareaă acestuiă drept,ă aă devenită ună

fenomen. Astfel, înă urmaă constat riloră

zilnice, au remarcat faptulăc ăpersoaneleă

cuă dizabilit iă suntă puseă înă dificultateă

atunci când vine vorba despre locurile de 

parcare special amenajate, pentruăc ăsunt 

ocupateă deă conduc toriă autoă care sunt 

doar comoziă iătupei ti. 

Acestaă esteă iă motivulă pentruă care,ă spreă exemplu,ă înă doară dou ă luniă deă

campanie,ăauăfostăaplicateă66ădeăsanc iuni,ă înăcuantum de 9800 de lei, celor care 

preaăgr bi iăfiindăauăocupatăunălocădeăparcareăceănuăleăeraădestinat.ă 

Poli iaăLocal ăBra ovăaă lansată campaniaă“RESPECT - IăAPROAPELE!”,ă

astfelăc ăagen iiădeăcircula ieădinăserviciulăspecializatăalăPoli ieiăLocaleă - peălâng  

celelalte sarcini de serviciu - dară iăagentiiăcareălucreaz ăînăregimămixtăcuăceiădeălaă

Na ional ă auă fostă instrui iă s ă acordeă oă aten ieă deosebit ă acestuiă genă deă st riă

contraven ionale.ă Sanc iunileă înă astfelă deă cazuriă suntă reglementateă iă deă HCLă

251/2005 – Regulamentulădeăorganizareă iăfunc ionareăalăsistemuluiădeăparcareădină

MunicipiulăBra ov.ăAstfel,ă conformăart.ă25Aă lit.ăCă„Parcareaăefectuat ădeăc treă

conduc toriiăautoăînăzoneleărezervateăautovehiculelorăspecialeăaleăpersoanelorăcuă

handicap”ăseăsanc ioneaz ăcuăamend ăcuprins ăîntreă200ă iă500ădeălei.ă 
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StradaăTurnuluiăreprezint ăunul dintre cele mai mai aglomerate sectoare din 

Bra ov!ăDe aceea, conducereaăPoli ieiăLocaleăBra ovădecideăfrecventăorganizareaă

deă ac iuniă peă linieă deă rutier ă

pe acest tronson (iănuănumai 

peă aceast ă zon  aglomerat). 

Deă remarcată esteă faptulă c , 

într-oă singur ă lun ,ă laă

începutulă acestuiă an,ă agen iiă

deă laăLocal ă auăaplicatăpesteă

70ă deă amenziă iă alteă zeciă deă

avertismente înăarealulăstr ziiăTurnului.ăSuntăproceseleăverbaleăemiseădeăpoli i tiiă

localiădeălaăRutier ,ă oferilorăcareăauăînc lcatăHCLă152/2006 ori OUG 195/2002. 

Conduc toriiăautoăindisciplina iăauăfostăpenaliza iăpentruăc ă i-auăl satăma inileă“în 

alte locuri decât cele special amenajate și destinate acestui scop”(HCL 152/2006 

– cuăamend ăcuprins ăîntreă500ă iă1000ăleiăpentruăpersoaneăfizice; 1000 – 2000 de 

lei pentru persoaneă juridice)ă sauă înă zonaă deă ac iuneă aă indicatoruluiă “Oprireaă

interzis ”ă (OUGă 195/2002).ă Valoareaă total ă aă amenziloră peă perioadaămen ionat ă

este de aproape 28.000 de lei. 

De reinut esteă faptulă c ,ă laă dispeceratulăPoli ieiă LocaleăBra ov,ă vină foarteă

multeăsesiz riăpeăaceast ă tem ădinăparteaăunorăbra oveniăv dită(peăbun ădreptate)ă

deranja iădeălipsaădeărespectăaăcelorăcareăparcheaz ăpeăundeăapuc ,ăde iăînăzon ăsuntă

suficienteăparc riăamenajate.ă 

Situa iaă esteă reeditat ă aproape zilnic,ă inândă contădeă faptulă c ă foarteămult ă

lumeă acceseaz ă serviciileă institu iiloră dină perimetru (Serviciul Public Comunitar 

RegimăPermiseădeăConducereă iăÎnmatriculareăaăVehiculelor,ăDirec iaăPa apoarte,ă

centrulă medical,ă unitateaă deă înv mântă universitară privat). Dină p cate,ă mul iă

conduc toriăautoăseăgr bescăatâtădeătareăîncâtănuămaiăauătimpăs ăî iăcauteăunălocădeă
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parcareă amenajat,ă bulversândă astfelă traficulă înă zon .ă Uniiă dintreă oferiă î iă

abandoneaz ă zeciă deă minuteă înă iră sauă chiară oă ziă întreag ă vehiculele, în locuri 

nepermise.ăCeiămaiămul iă conduc toriă autoă suntă extremădeă inventiviă iă g sescă c ă

esteăfirescăs ăsta ionezeăcuăro ileăpeăzoneleăverzi,ăînăintersec ii,ăchiarăînăsta iileădeă

autobuz sau pe trotuarele cele mai înguste, punându-i pe pietoni în situatia 

paradoxal ădeăaăcirculaăpe carosabil.  

Aceastaă reprezint ă o 

situa ieăîntâlnit ăînăoriceăanotimp,ă

motivă pentruă careă rutieri tiiă deă laă

Local ă fac eforturi sporite de a 

men ineă ordinea,ă pentruă c ,ă în 

permanen , exist ă persoaneă careă

parcheaz ă neregulamentar în 

apropiereaăinstitu iilorăamintite. 

EchipajeleădeăRutier ăpatruleaz ă înă sectoarele amintite, conform Planurilor 

deăac iuneăceăseăderuleaz ăpeăoăperioad ămaiămareădeătimp,ăpentru a se asigura c ă

oferii,ă oricâtă deă gr bi iă ară fi,ă voră respectaă regulile deă circula ieă privindă

sta ionarea/oprireaăînălocurile special amenajate.  

Rutieri tii deălaăLocal ăs-auăimplicată iăînăacestăanăînăeducareaăcelorămaiămiciă

participan iă laă trafic.ă Astfel,ă au 

sus inută cursuriă deă rutier ă înă trei 

unit iădeăînv mânt. 

Aceste rezultate, prin 

activitateaăzilnic ,ăauăfost ob inuteăînă

condi iileă înă careădinăefectivulădeă27ă

agen i,ă 3ă auă fostă pentru 3 luni la 
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cursurileădeăpreg tireăprofesional ,ăal iă3ăsuntăangaja iădeănumaiăoălun ,ăadic ăs-a 

lucrat cu un efectiv de 80% din cel existent. 

Pentruăeficientizareaăactivit ii,ăînăcondi iileăînăcareăseăvaăreînfiin aăsectorulă

privindăridic rileădeăautovehiculeăabandonateăpeădomeniulăpublic,ăesteănecesar ăoă

cre tereăaănum ruluiădeălucr toriăaiăServiciuluiăRutier. 

 

NR 
CRT 

INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  OBSERVA II 

1 Planuriădeăm suri/ac iune 50 

acţiuniăspecificeăătipă
taxi,ătonaj,ăstaţiiă

RAT, raliuri, 
crosuri,ămanifest riă
cultural –sportive ce 
au necesitat Plan de 

m suriăşiă
dizpozitive de 

rutier  

2 
Procese verbale de 

sanc ionareăcontraven ional ă
întocmite 

2559  

3 Valoareătotal ăamenzi 410.594 lei  

4 
Activitati de fluidizare a 

traficului rutier  
400 

- zilnic pe durata 
întreguluiăanăşcolar 
- ocazional în cazul 

lucr rilorăînă
carosabil sau 

accidente rutiere 
- ocazional la 

diferite 
manifesta ii 

culturale, sportive 
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5 Num răinfrac iuni 2 

Doiăautoriăcondu iă
iăpreda iăpeăbazpă

de procese verbale 
Poli ieiăNa ionale 

6 Peti ii/reclama ii 251 
Modul de 

soluţionareăaă
acestora favorabil. 

7 

Particip riălaăm suriă
specifice cu ocazia 

manifest rilorăcultural-
sportive, religioase, civice 

35  

8 Sesiz riătelefonice 2428 
Modul de 

soluţionareăaă
acestora, favorabil 

9 Auto verificate 4570  

10 

Indicatoare rutiere instalate, 
gropi în asfalt, marcaje 

deteriorate, iluminat public 
nefunc ional,ătoateăconsatateă

în urmaăverific riloră iă
inspect rilorădinăteren 

165  

11 Activit iăeduca ieărutier  3 
Unit iădeă
înv mânt 
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SERVICIULăINSPEC IEă– CONTROLă Iă 
DISCIPLINAăÎNăCONSTRUC IIă(S.I.C.) 

 

15ăplângeriăpenale!ăAcestaăesteănum rulăac iunilorăînaintateădeăPoli iaăLocal ă

c treăParchetulădeăpeălâng ăJudec toriaăBra ov,ăprinăServiciulăInspec ieă– Control 

iă Disciplinaă înă Construc iiă (S.I.C.).ă Astfel,ă ceiă patruă agen i,ă careă auă atribu iiă

specificeăpeădisciplinaă înă construc ii,ă auă luată acesteăm suri,ă conformăLegiiă 50/91 

(art.ă24ălit.ăaă iăb)ăînăurmaăverific rilorădinăterenăaăceloră33ădeă antiereădinăceleă76ă

inventariateăpeărazaămunicipiuluiăBra ov.ă 

Esteă deă men ionată faptulă c ă

dină celeă 15ă firmeă deă construc ii,ă

care s-au ales cu plângeri penale, 

11ăexecutauălucr riăf r ăautoriza ie,ă

treiă i-au continuat nestingherite 

activitatea,ă de iă poli i tiiă localiă deă

la S.I.C. au dispus oprirea 

lucr rilor,ă iară oă alt ă societateă deă

construc iiă aă fostă depistat ă c ă nuă respectaă prevederileă dină autoriza ie.ă Cartierulă

Tractorul, strada Grivi eiă iă stradaăMihailăKogalniceanuă– sunt doar câteva dintre 

loca iileăundeăauăfostădescoperiteăabateriădeălaălegista ie.ă 

Totodat ,ăpoli i tiiălocaliăcuăatribu iiăpeădisciplinaăînăconstruc iiăauăformulată

alteă17ăac iuniăinstan ,ăînăvedereaădesfiin riiăunorălucr riăexecutateădeăfirmeăsauă

persoaneă fizice,ă f r ă autoriza ieă sauă careă nuă auă respectată condi iileă impuseă prină

autoriza ieă(conformăLegiiă50/1991). 

Înăperioadaăamintit ă(ianuarieă– iulieă2017),ăpoli i tiiălocaliădeălaăSICăauădată

curs celor 822 de sesiz riăveniteădinăparteaăbra ovenilorăsauăaăunorăentit iădeăstată

sauă private,ă reclama iiă careă s-auă finalizată cuă 292ă amenziă înă valoareă total ă deă
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251.700ă deă lei.ă Astfel,ă peă Legeaă 50/91ă auă fostă aplicateă 25ă deă sanc iuniă înă sum ă

totala de 60.000 de lei, iar laăunăcontrolărealizatărecent,ăînălunaăiulie,ăaăfostădat ăoă

amendaădeă50.000ădeălei,ă totăpeăLegeaă50/91ădinăcauzaănerespect riiăprevederiloră

din autorizatia de construire.  

Sanc iuniăauămaiăfostăaplicateă iăpentruăînc lc riăaleănormelorădeăsalubritateă

iăprotec iaămediului,ăadic ălaăHCLă627/2007,ărespectivăHCLă149/2017.ăA adar,ăpeă

aceste normative au fost date cinci pedepse pecuniare de 7.000 de lei, iar la HCL 

153/2010ă auă fostă amenda iă treiă contravenien iă cuă 3000ă deă leiă (total),ă îns ă unuiă

bra oveanăiăs-a întocmit - peăbazaăaceluia iă regulamentăprivindăprotec iaăspa iiloră

verzi - unăprocesăverbalăcuăsanc iuneaădeă6.000ădeăleiăpentruăc ăaăt iatăarboriăf r ăaă

de ineăautoriza iaănecesar . 

De asemenea, pentru abateri constatate la regulamentul privind 

comercializareaăproduseloră iăserviciilorădeăpia ă– HCL 116/2007 – poli i tiiălocaliă

deă laă S.I.C.ă auă “acordat”ă 219ă amenziă înă valoareă

total ă deă 158.500ă deă lei,ă dară auă identificată iă

sanc ionată iăal iă37ădeăcontravenien iăcuăsumaădeă

20.800 de lei pentru nereguli constatate la HCL 

201/2006.ă Alteă amenziă aplicate:ă pentruă înc lc riă

ale HCL 432/2007 – unaă deă oămieă deă leiă iă alteă

dou ă deă 1.400ă deă leiă laă nerespectareaă O.G.ă

99/2000. 

Pe tot parcursul perioadei ianuarie-iulie 

2017,ă ceiă nou ă poli i tiă localiă dină Serviciulă

Inspec ieă– Controlă iăDisciplinaăînăConstruc iiă(cinciăagen iăcuăatribu iiăpeăcontrolă

comercială iămediu,ăceilal iăpatruăavândăcompeten eăspecificeăpeădomeniulălegatădeăă

disciplinaăînăconstruc ii)ăauăderulatăzeceă“Planuriădeăm suri”ăînăvedereaădepist riiă

nereguliloră înă ceeaă ceă prive teă aplicareaă Legiiă 50/1991,ă HCLă 116/2007,ă HCLă
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432/2007,ăHCLă201/2006ăoriăO.G.ă99/2000,ădarăauădesf urată iăpatruă“Planuriădeă

ac iune”,ădinăcareătreiăefectuateăpeătimpulănop iiă(23ădeăfirmeăverificate).ă 

Planulădeăm suriăelaboratărecentăpentruădesf urareaăunorăac iuniădeănoapteă

s-aăsoldatăcuăsanc iuniădeă6.000ădeălei!ăEsteăsumaăcumulat ăaăamenzilorăaplicateădeă

poli i tiiălocali de la SIC,ăcâtorvaădintreăunit ileăpubliceăsupuseăverific rilor,ădoară

laăunăsfâr itădeăs pt mân .ăVorbimădespreă aseădintreăceleă12ăcluburi,ădiscoteciă iă

baruriă deă noapte,ă înă careă auă descinsă agen iiă dină Serviciulă Inspec ieă – Controlă iă

Disciplinaă înă Construc ii.ă Inspectoriiă nuă auă putută verificaă peă loc,ă înă timpulă

controalelor,ă existen aă tuturoră documentelor, dină cauz ă c ă administratoriiă aă optă

dintreăfirmeănuăauăfostădeăg sitălaăpunctulădeălucru.ăAce tiaăs-auăprezentat,ăîns ,ălaă

sediulă Poli ieiă Localeă înă cursulă

s pt mâniiă urm toareă controlului,ă

pentruă aă l muriă situa iaă afaceriloră

lor, din punct de vedere legal. 

Astfel, un administrator a putut 

demonstraă c ă de ineă acordă deă

func ionare,ă îns ă patroniiă altoră aseă

loca iiă auă fostă amenda iă conformă HCLă nr.ă 116/2007ă (Regulamentulă privindă

comercializareaă produseloră iă serviciilorădeăpia ă înămunicipiulăBra ov)ă dină lipsa 

acordului/autoriza ieiă deă func ionare.ă Totodat ,ă inspectoriiă le-au pus în vedere 

administratoriloră prin iă peă picioră gre it,ă c ă auă termenă 30ă deă zileă s ă intreă înă

legalitate.ăPoli iaăLocal ăBra ovă i-aăintensificatăactivitateaădeăverificareăpeăaceast ă

tem ,ădarăac ionaz ă iăpeăalteăspe eălegateădeăcontrolulăcomercial.ă 

Laă toateă acesteă activit iă seă adaug ă iă celeă zeceă controaleă f cuteă cuă

reprezentan iiă G rziiă deă Mediuă (institu ieă cuă careă Poli iaă Local ă Bra ovă

colaboreaz ă datorit ă unuiă parteneriată semnată laă sfâr itulă anuluiă trecut),ă controaleă

bazateăpeăreclama iiăveniteădinăparteaăbra ovenilorăsauăpeăautosesiz rileăagen ilor.ă
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Înăplus,ăpotăfiăenumerateăaiciă iăverific rileărealizateădeăpoli i tiiălocaliădeălaăSICăpeă

sold rileă deă sezonă (52ă deă agen iă comerciali),ă peă vânzareaă deăm r i oareă (201ă deă

comercian iă controla i)ă oriă peă întreagaă perioad ă aă “Zileloră Bra ovului”ă (34ă deă

societ iăcomercialeăinspectate).ăPrintreăceleămaiămariăac iuniădesf urateădeăceiădeă

la SICăaăfostă iăverific rileăf cute agen ilorăcareăî iădesf oar ăactivitateaăîntr-unul 

dintre cele mai mari mall-uriădinăBra ov,ăundeăauăfostăluateălaăpuricatăpesteă128ădeă

firme. 
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BIROULăPOLI IAăTURISTIC  
 

În perioada 01.01.2017 – 31.07.2017,ă Biroulă Poliţiaă Turistic ă aă desf şurată

activit ţiăspecificeădeămenţinereăaăordiniiăşiăliniştiiăpubliceăînăzonaăcentral ,ăprecumăşiă

în alte posturi/dispozitive ordonate, prin care s-aă urm rită creştereaă graduluiă deă

siguranţ ă public ,ă prevenireaă şiă descoperireaă fapteloră antisociale,ă constatareaă şiă

aplicareaă sancţiuniloră contravenţionaleă privindă înc lcareaă normeloră deă convieţuireă

social ,ă aă normeloră privindă comerţulă stradal,ă stabiliteă prină legiă sauă hot râriă aleă

Consiliului Local. 

Înătoat ăaceast ăperioad ăpoliţiştiiă localiădinăcadrulăbirouluiăauăparticipatăzilnică

la toateă activit ţileă organizateă şiă desf şurateă conformă calendaruluiă lunară cuă

principaleleă activit ţi,ă aă

situaţieiă operativeă şiă aă

evenimentelor,ă manifest riloră

culturală artistice,ă sportiveă şiă

religioase care au avut loc, în 

specială sâmb taă şiă duminica,ă

reuşindă s ă obţin ă rezultateă

buneăşiăfoarteăbune.ă 

Poliţiştiiă Localiă dină cadrulă birouluiă auă participată periodic,ă înă bazaă unuiă plană

întocmită şiă aprobată anterior,ă laă acţiuniă specificeă privindă asigurareaă unuiă climată deă

ordineăşiălinişteăpublic ,ăcombatereaăactivit ţilorăcomercialeăilicite,ăconştientizarea iă

informarea cet ţenilorăcuăprivireălaărespectareaăH.C.L.- urilor , iar de cele mai multe 

ori,ă persoaneleă careă auă înc lcată prevederileă legaleă înă vigoare,ă auă fostă sancţionateă

contravenţional. 

Deăasemenea,ăauăfostăal turiădeăcelelalteăstructuri,ălaăacţiuniăspecificeăcuăprivireă

laă aspecteă şiă fapteă deă înc lcareă aă legislaţieiă înă vigoare,ă privindă organizareaă şiă
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desf şurareaăactivit ţilorădeăsalubritate,ăpeărazaăMunicipiuluiăBraşov,ăinclusivăînăzonaă

central . 

Totodat ,ă poliţiştiiă localiă dină cadrulă birouluiă auăparticipată şiă laă implementareaă

m surilorădeămenţinereăaăordiniiăşiăliniştiiăpubliceăcuăocaziaăderul riiăevenimentuluiă

dejaă tradiţională ,,Paradaă Junilor’’,ă laă manifest rileă culturală sportiveă şiă religioaseă

(competiţii sportive, la slujbe şi procesiuni religioase în zilele de sărbătoare), 

precumăşiălaăevenimentele careăauăavutălocăînăzonaăcentral ă(spectacole şi concerte în 

aer liber, târguri tradiţionale, etc.), asigurândăbunaădesf şurareăaăacestora. 

Începândă cuă lunaă aprilie,ă împreun ă cuă poliţiştiiă localiă dină cadrulă S.I.C.,ă amă

verificată periodic,ă toţiă agenţiiă

economiciă deă peă str.ă Republiciiă şiă

str zileă adiacente,ă careă auă amplasată

terase pe domeniul public, 

urm rindu-se respectarea H.C.L. nr. 

201/2006 şiăaăH.C.L. nr. 123/2009. 

S-aă acţionat zilnic pe linia 

preveniriiăşiăcombateriiăcerşetorieiăînă

zonaăcentral ăaămunicipiului,ăiarăprină

acţiunileă întreprinse,ă amă reuşită

interceptarea,ă identificarea,ă sancţionareaă şiă îndep rtareaă dină zon ă aă acestora,ă dup ă

caz,ăconducereaăşiăpredareaălaăSectiaănr.ă1ăPoliţie.ă 

Înă ceeaă ceă priveşteă activitateaă deă prevenireă şiă combatereă aă fenomenuluiă

infracţională stradal,ă deă menţinereă aă ordiniiă şiă liniştiiă publice,ă poliţiştiiă localiă dină

cadrulă birouluiă auă dată cursă tuturoră sesiz riloră f cuteă laă nr.ă deă telefonă 0268954, 

inclusiv în urma apelurilor la S.N.U.A.U. – 112, şiă auă desf şurată multeă acţiuni,ă

misiuniă şiă verific ri,ă concretizateă prină aplicareaă unuiă num ră deă 892ă sanc iuniă
contraven ionale, împotrivaă celoră careă auă înc lcată acteleă normativeă dateă înă
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competenţ ,ărespectiv predarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuniălaă

secţiileădeăpoliţie. 

Este de remarcat faptul c,ă statistic,ă comparativă cuă aceeaşiă perioad ă aă anuluiă

trecut,ănum rulăproceselorăverbaleădeăconstatareăaăcontravenţiilorăîncheiate,ăaproapeă

c ă s-a dublat (în anul 2016, în aceiaşi perioadă, au fost încheiate 451 de procese 

verbale). 

De asemenea, este de subliniat faptul că din cele 892 de procese verbale 

încheiate, doar 11 au fost anulate.  

Avemă înă vedereă şiă înă perioadaă urm toare,ă creştereaă permanent ă aă calit iiă

serviciului prestat,ă pentruă siguran aă public ă aă cet enilorămunicipiului,ă dară şiă aă

turiştilorărom niăşiăstr iniăcareăviziteaz ăoraşulănostru,ăpentruăaădovediăeficien a,ă

recunoaştereaă şiă rolulă importantă ală Poli ieiă Țocaleă Braşov,ă privind,ă ap rarea 

drepturiloră şiă libert iloră fundamentaleă aleă persoanei,ă propriet iiă privateă şiă

publice,ăprevenireaăşiădescoperireaăinfrac iunilor,ăpromovareaăbineluiăşiăocrotireaă

aproapelui. 

Poli iaăLocal ăBra ovă i-a 

sf tuită peă bra oveni,ă peă toat ă

perioada sezonuluiă rece,ă s ă î iă

cure eăz padaă iăghea aădinăfa aă

casei!ă Aceea iă recomandareă a 

fost transmis ă iă firmeloră dină

municipiu.ă Campaniaă sus inut ă

înă specială deă agen iiă deă laă

Poli iaăTuristic ăaăfostădus ă“dinău ăînău ”,ămaiăalesăînăzonaăcentral ăaăora ului. 

De asemenea,ăauăfostăinforma iăoameniiăc ,ăînăcazulăînăcareă ur uriiăsuntăpeă

apoperi ulăimobilelorălor,ăsuntăobliga iăs ăiaăm surileălegaleăînăvedereaăîndep rt riiă

acestora,ă evitândă astfelă accidenteleă cauzateă deă topireaă ghe ii,ă fenomenă ceă poateă
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deveni, în asemeneaă cazuri,ă inamică atâtă pentruă pietoni,ă câtă iă pentruă ma inileă

parcateăînăzon .ă 

Vorbim despre aplicarea HCL 627/2007 privind Regulamentul de organizare 

iăfunc ionareăaăserviciuluiăpublicădeăsalubrizareăînăMunicipiulăBra ovă“Utilizatorii, 

persoane fizice sau juridice, instituții publice de pe raza Municipiului Brașov, au 

obligația (art. 95) să îndepărteze zăpada și/sau gheața existentă pe trotuare și alei 

pietonale pe toată lățimea acestora sau cel puțin doi metri în dreptul imobilelor 

unde locuiesc, își desfășoară activitatea sau pe care le folosesc în alte scopuri 

(…)”.ăAcela iăregulamentăprevede,ăpentruăpersoaneăfiziceăamenziăîntreă500ă iă1000ă

de lei, iar pentru persoane juridice de la 1000 la 2000 de lei.  

Men ion măc ăauăfostăaplicateăsanc iuniă iăaniiătrecu i, mai ales firmelor care 

auă ignorată legisla iaă înă vigoare,ă punândă înă pericolă via aă iă integritateaă pietonilor 

prinăneîndep rtareaăghe iiă iăz peziiădinăfa aăcl dirilor. 

Spe eleăcuăcareăseăconfrunt ăpoli i tiiă localiă în strad  sunt extrem de variate. 

De cele mai multe ori, pornind de la un singur caz identificat în teren, conducerea 

dispune demararea unor campanii de prevenire a unor incidente, respectiv 

fenomene.ăAstfel,ăpoli i tiiălocaliăauă inutăs ăîiăavertizezeăpeăbra oveniăs ăfieăaten iă

atât la buzunare,ă dară iă cuă cineă intr ă înă vorb ă peă strad !ă Acestă sfată aă fostă dată

locuitorilorăora ului,ăcuăajutorulămass-media,ădup  ceăagen iiăs-au confruntat cu o 

situa ie înăcareăunăbra oveanăaăfostăbuzun ritădeăoăfemeie,ăcuăcareăintraseăînăvorb .ă

A adar,ăunăbarbatăînăvarstaădeă82ădeăaniăaăfostădeposedatădeăbaniădeăoăz rne teanc ă

de 37 de ani, ziua în amiazaămare.ăFemeiaăaăintratăînăvorb  cu vârstnicul respectiv, 

într-oăsta ieăRATădeăpeăB-dulăVictorieiă i,ăprofitândădeăneaten iaăomului,ăi-a sustras 

din buzunare suma de bani pe care o avea asupra sa. Poli i tiiă localiăalerta iăprină

dispecerat au ajuns urgent la locul faptei, au identificat persoanele implicate, care 

auă iăfostăconduseă iăpredateăpeăbazaăunuiăprocesăverbalăpoli i tilorădeălaăIPJăBra ovă

pentru continuareaăcercet rilor.ă 
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INDICATORIăDEăEVALUAREăAăACTIVIT II 
Nr. 
crt. 

INDICATORI/ACTIVIT I CANTITATE  OBSERVA II 

1 Persoane legitimate 1.281  
2 Persoane/auto verificate în  

Baza de date 
349 de 
persoaneă i 
31 auto 

Aproapeădubluăfa ădeăaceea iă
perioada a anului 2016 

3 Procese verbale de  
sancţionare 
contravenţional ăîntocmite 

892 
AV =163 
Anulate = 11 

Cu 441 de P.V. mai mult 
faţă de aceeaşi 
perioadă a anului 2016, 
când s-au încheiat  451 P.V. 

4 Valoareătotal ăamenzi 157.170 lei Cu 71.264 lei mai mult, 
faţă de anul 
2016 (85.906 lei) 

5 Planuriădeăm suri/acţiune 8  
6 Altele:ăactivit ţiădesf şurate 

împreun ăcuăinstituţiiăşi 
entit ţiăjuridice 

9 Patrule mixte, împreuna 
cu lucrători ai 
secţiilor de poliţie 
naţională 2, 3, 4 şi 5. 
 

7 Num răinfracţiuni 3  
8 Autoriăinfracţiuni 

predaţi/conduşiălaăsecţii 
3 Preponderent infrac iuniă 

de furt în dauna avutului  
privat. 

9 Bunuriăg site 
şiăpredateăp gubiţilor 

4 Chei auto, genţi, sacoşe, portmonee
cu sume de bani, 
 acte de identitate, 
carduri bancare, etc. 

10 Persoane bolnave psihic 
predateăunit ţilorămedicale 

3 Persoane transportate/predate la 
Spital şi internate de urgenţă 

11 Petiţii/reclamaţii 81 Modul de soluţionarea a  
acestora ,,FAVORABIȚ’’ 

12 Particip riălaăm suriăspecifice 
cuăocaziaămanifest rilor 
cultural - artistice, religioase, 
 etc. 

11 ,,Parada Junilor’’, concerte, 
spectacole 
în aer liber,  
târguri tradiţionale, 
procesiuni religioase, etc. 

13 Particip riălaăm suriăspecifice 
laămanifest riăsportive 

21 Competiţii sportive 
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BIROULăINTERVEN II 
 

 Activitatea acestei structuri s-a axat, în principal, pe 

prevenirea infracţionalit ţiiă şiă înt rireaă graduluiă deă siguranţ ă înă cadrulă

comunit ţii. 

 

De cele mai multe ori, 

campaniileădeăpreven ie 

a fenomenului de 

cer etorie,ă desf urareaă

activit ilorădeăpicnicăîn 

cadru legal, proteciaă

cet eanului i a 

bunurilor acestuia au 

reu it s ă atrag ă aten iaă

bra oveanului, 

beneficiarul principal al serviciului desfurată în comunitate de ctre Poliiaă

Local . 

 

 Pentruă prevenireaă şiă combatereaă fenomenuluiă atâtă

contraven ională câtă iă infracţional,ă deă menţinereă aă ordiniiă şiă liniştiiă publice,ă

efectivulăacesteiăstructuriăaărealizat,ăpeălâng ăactivitateaăcurent : 

- 25ădeăintervenţiiălaăapelurileădeăurgenţ ă112 respectiv 028.954; 

- înă bazaă atâtă aă unoră planuriă deăm suri/ac iuni,ă câtă iă aă dispozi iiloră primite din 

parteaă conduceriiă institu iei,ă aă desf şurată ună num ră deă pesteă 148 de misiuni 

specificeăşiăverific ri. 
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A. ACTIVIT IăDEăCOțER ăIȚICITE: 

 

Unăcomer ăcivilizată iăînăstandardeleădeăprotec ieăaăconsumatorului!ăAcesteaă

sunt cele dou ăprincipiiăcareăauăstatălaăbazaăac iunilorădesf urateădeăpoli i tiiădină

structuraăBirouluiăInterven ii.ă 

Pentruă protejareaă populaţieiă împotrivaă unoră activit ţiă deă producţie,ă comerţă

sauă prest riă deă serviciiă ilicite,ă activit ileă desf urateă s-au axat în special pe 

combatereaă şiă sancţionareaăconformă legii,ă aăagen ilorăeconomiciăcareănuă respect ă

obliga iileă cuă privireă laă desf urareaă exerci iiloră comerciale,ă fiindă iniţiate,ă

organizateă şiă desf şurateă acţiuniă laă nivelulă municipiului,ă înă conformitateă cuă

priorit ţileăstabilite,ăobţinându-seăurm toareleărezultate: 

1) Comer ăambulantă iăneautorizat: 
ASTRAă iă DACIA – auă fostă celeă dou ă zoneă înă careă ac iunile,ă pentruă

men inereaă unuiă climată comercială

civilizat, au fost amplu 

intensificate. Astfel, în vederea 

depist rii persoanelor care 

practic ă ună comerţă ambulant,ă

ilicit,ă f r ă aă deţineă acteă deă

provenienţ ă aă m rfiiă şiă

„Abonament”ă deă ocupareă aă domeniuluiă publică eliberată deă Prim riaăMunicipiuluiă

Braşovă s-aă ac ionată cuă predilec ieă înă zoneleă adiacenteă pie eloră agroalimentare 

ASTRA respectiv DACIA ocazie cu care, în baza  art.3 din Legea nr.12/1990 au 

fostă confiscateă urm toareleă bunuri: 0,5ă toneădeă legumeă şiă fructe,ă 386ă leg turiă deă

verdeţuriă(leuştean,ăm rar,ăp trunjel)ăşiă236ăfireădeăfloriădeăsezonă(narcise). 
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Bunurile confiscate, în baza unor documente operative, au fost predate atât 

Gr diniiăZoologice, câtă iăFundaţieiăBucuriaăDaruluiădinăcartierulăBartolomeu. De 

asemenea, au fost aplicate un nr. de 564 sanc iuniăcontraven ionale,ăastfel: 

- Legea nr. 12/1990= 95; 

- H.C.L. nr. 201/2006= 469. 

*** Valoarea totală a amenzilor aplicate, se ridică la suma de: 238.150 lei. 

 

2)ăVerific riăagen iăeconomici: 
Înă timpulă acestoră ac iuniă specifice,ă auă fostă verificateă maiă multeă societ iă

comerciale,ă îns ăcinciădintreăeleănuădeţineauăAutorizaţie/Acordădeăfuncţionare,ă înă

baza prevederilor art. 16(1) din H.C.L. nr. 116 din 2007 - republicat ,ămotivăpentruă

careăauăfostăsancţionateăcontravenţionalăcuăamenziăînăvaloareătotal ădeă7.500 lei. 

Planurileă deăm suriă iă celeădeă ac iune - dispuseă iă aprobateădeă conducerea 

Poli ieiăLocaleăBra ov - reprezint ă instrumentele de baz folosite de instituia de 

for , înă luptaăpentruămen inereaălini tiiă iăordiniiăpubliceă iăpentruăp strareaăunuiă

climatăcivilizat.ăAcestaăesteă iămotivulăpentruăcareăfiecareăstructur ăindividualăsauă

înă parteneriată cuă celelalteă grup ri,ă

dar iă înă colaborareă cuă alteă institu iiă

î iă desf oar ă activitateaă înă temeiulă

acestor scheme de lucru, cu o 

tematic ă riguroas ,ă înă vedereaă

rezolv riiă unoră situa iiă oriă pentruă

diminuarea unor fenomene (ex. 

cersetoria,ă parcareaă ilegal ă peă ună

tronsonădeăstrad ).  
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Cuă toateă acestea,ă diversitateaă problemeloră întâlniteă înă teren,ă îiă oblig ă peă

agen iăs ăiaătoateăm surileălegaleăcareăseăimpun,ăchiarădac ,ăs ăzicem,ăseăabatădeălaă

tematicaăPlanuluiădeăm suri/ac iuneăstabilit ăini ial. 

Ună exempluă esteă reprezentată deă ac iunileă derulateă deă efectiveleă Poli eiă

Locale,ă laă jum tateaă luniiă februarie,ă peă parcursulă c roraă auă fostă legitimateă 90ădeă

persoane,ă iară 72ă dintreă acesteaă auă fostă sanc ionate pentruă înc lc riă aleă legisla ieiă

privindăprotec iaămediului,ăcomer uluiăori normativele rutiere! 

A adar,ăaceastaăesteăradiografiaăîngrijor toareăaădoarăpatruăzile,ăconcretizat ă

cu ocazia desf ur rii unor ac iuniă înscrise în Planuriă deă m suriă speciale,ă cuă

efective sporite pe raza municipiului. 

Poli iaă Local ă Bra ovă aă desf urată ac iuniă simultaneă peă toate liniile de 

munc ,ă fieă c ă vorbimă despreă salubritate,ă protec iaă mediului,ă comer ,ă ordineă iă

lini teă public ă sauă rutier ă - înă pie e,ă

zonele adiacente ale acestora, artere 

principaleă deă circula ieă sauă secundareă

ori cartiere. 

Cumă eraă deă a teptat,ă cu ocazia 

acestoră ac iuni,ă ceiă maiă mul iă auă fostă

surprin iă înc lcândă regulileă deă

circula ie.ă Astfel,ă auă fostă penaliza iă

oferiiăcareăauăparcatăilegalăpeălocurileă

special amenajate pentru persoanele cu 

dizabilitati,ămotivă pentruă careă Poli iaă Local ăBra ovă aă iă lansat o campanie prin 

care i-aă sf tuită peă conduc toriiă auto,ă s ă seă uiteă cu mare aten ie undeă î iă las ă

ma inile.ă Campaniaă “RESPECT - Iă APROAPELE!”ă esteă înă derulareă pân ă laă

sfâr itul acestui an.  
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Înătimpulăacestorăac iuni,ăprintreăcontravenien iăs-auănum rată iăcet eniăcare 

au fost identifica i c ăî iăcomercializeaz ăproduseleăînăcondi iiăimproprii,ăpunândăînă

pericolăs n tateaăbra ovenilor. 

 

Valoareaătotal ăaăsanc iunilorăaplicate,ăînăceleăpatruăzileămen ionate,ăaăfostădeă

aproape 13.300 de lei, doară înă ceeaă ceă prive teă acest Planădeăm suri,ă f r ă aămaiă

puneălaăsocoteal ăactivit ileăobi nuiteăaleăagen ilorădeălaăLocal  dinăaceaăperioad ă

de timp.ăTotodat ăînăurmaăsanc iunilorăaplicateăpeălinieădeărutier ,ăauăfostăacordateă

iă66ădeăpuncteăpenalizareăpeăpermiseleădeăconducere,ă oferilorăindisciplina i.ă 

Preciz mă faptulă c ,ă Poli iaă Local ă desf oar ă frecventă astfelă deă ac iuniă deă

verificareăînăteren,ăînăparalelăcuăactivit ileăcurenteăderulateăpeărazaămunicipiuluiădeă

c treăagen iiăserviciiloră iăbirourilorădinăcadrulăinstitu ieiăbra ovene. 

 

B.ăPROTEC IAățEDIUȚUIă 

1. Salubritate 

Ac iunileă desf urateă atâtă înă vedereaă prevenirii,ă reduceriiă iă elimin rii 

impactuluiă negativă asupraă mediului,ă st riiă deă s n tateă aă popula iei,ă generate de 

practicarea inadecvat ă aă activit iloră deă picnic, dar iă aă urm ririiă men ineriiă

cur enieiă urbaneă pe domeniul publică oriă privată ală Municipiuluiă Bra ov, un alt 

obiectiv al anului 2017, s-auă concretizată înă urm toareleă rezultate,ă conform 

prevederilor H.C.L. nr. 627/2007 

(H.C.L. nr. 149/2017): 

- sanc iuniăaplicate: 148 

- Valoareaă total ă aă

amenzilor aplicate,ăseăridic ă 

la suma de: 63.600 de lei. 
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2.ăActivit iădeăpicnică 

Înă vedereaă con tientiz riiă cet eniloră bra oveniă s  utilizeze gr tareleă deă

picnic doar în locurile special amenajate, de identificare a elementelorăcareăîncalc ă

prevederile legale în special 

cele ale Legii nr. 54 / 2012, s-a 

ac ionată înă cartiereleă Noua,ă

Valeaă Cet iiă respectivă înă

Poianaă Bra ov. În urma 

acestorăac iuniăauăfostăaplicateă

sanc iuniă contraven ionale,ă cuă

avertisment. 

Multeă dintreă acţiunileă

operative,ădesf şurateădeăpoliţiştiiălocaliădinăcadrulăacesteiăstructuri,ăpeăaceast ălinieă

deămunc ăs-au efectuat împreun ăcu operatoriiădeăsalubritateăîmputernici iădeăc treă

Prim riaăMunicipiuluiăBra ov respectivăcuălucr toriădinăcadrulăG rziiăNa ionaleădeă

Mediu - ComisariatulăJude eanăBra ov. 

 

Aten ieă undeă face iă foculă pentruă gr tare!ă Avertizareaă aă fostă formulat ă deă

Poli iaăLocal ă iădeăGardaădeăMediu,ă înc ădeă laădebutulă sezonuluiăcald,ăcareăaă iă

început cu temperaturi exterioare extrem de ridicate, crescând riscul de producere 

deă incendii!ă Bra oveniiă i-auă reamintită cuă ocaziaă acesteiă campaniiă deă faptulă c ă

legisla iaă înă vigoareă prevedeă condi iiă specialeă pentruădesf urareaă activit iloră deă

agrement,ă motivă pentruă careă esteă interzis ă aprindereaă foculuiă înă p dureă sauă laă

lizieraăacesteia,ăiarăieşitulălaăgr tarăseăpoateăfaceădoar în arealul special de picnic. 
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Înc ă deă laă începutul 

campaniei,ăpoli i tiiă locali,ădar 

iăcomisariiăG rziiădeăMediuăi-

auă sf tuit peă bra oveniiă careă

iubesc s ăias ăla iarb ăverdeăs ă

nu lase focul nesupravegheat, 

chiară dac ă esteă f cută înă vatr ă

anumeă construit ,ă s ă parchezeă

maşinileă doară înă locurileă

permiseă şiă s ă î iă strâng ă

gunoaiele în urma lor.  

Deă altfel,ă dină parteaă celoră dou ă entit iă auă iă fostă publicateă înă mediaă

informa iiălegateădeăLegeaă54/2012ăprivindădesf urareaăactivit ilorădeăpicnicăcareă

prevedeăamenziăustur toareăpentruăaceiaăcareăfacăgr tareăînăzoneăneamenajateăsauă

pentruă nerespectareaă reguliloră înă locurileă createă specială pentruă desf urareaă unoră

astfel deăactivit iădeărecreere.ă 

 

3.ățonitorizareăhaldaădeăgunoiăTimi -Triaj  

În baza Planurilor deăm suriă iăaăPlanurilorădeăac iuni,ăefectiveădinăcadrulăacesteiă

structuri,ă auă ac ionată înă zonaă fosteiă haldeă deă de euriă menajereă Timi -Triaj. Cu 

aceast ă ocazieă s-auă desf urată activit ţiă specificeă deă patrulare,ă pând ă iă

supraveghere, care s-auăconcretizatăînăurm toareleărezultate:ă 

 În interiorul haldei au fost depistate persoane care au depozitat necontrolat 

cantitateaădeă18ămc.ădeăde euriă rezultate dină construc ii.ăAă fostă aplicat ăoă

sanc iuneă contraven ional ,ă înă valoareă total ă deă 1000ă lei,ă conformă

prevederilor art 117 (a) din H.C.L. nr. 149/2017.  
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 Deă asemenea,ă înă alt ă zi,ă îns ă tot în interiorul haldei amintite au mai fost 

depistate persoane care au depozitat necontrolat, o cantitate de 25 mc. de 

de euriărezultateădinăconstruc ii,ămotivăpentruăcareăaăfostăemis ăoăamend ăînă

valoareătotal ădeă1000ălei,ăpotrivităacelora iăprevederiălegale.ă 

 

C. MATERIALE RECICLABILE : 

Urmare a sesizriloră formulateă deă c treă reprezentan iiă societ iloră deă

salubritateă cuă privireă laă faptulă c ,ă suntă înc lcateă prevederileă art.ă 2ă alin.ă 10ă dină

Legea nr. 101/2006 (Legea serviciului de salubrizare a localităților)ă iă celeă aleă

Legii nr. 211/ 2006 (Legea privind regimul deșeurilor), în baza Planurilor de 

m suriă s-a procedat pentru 

identificarea persoanelor care 

încalc ă acesteă prevederi,ă ac iuniă

care s-au concretizat în 

urm toareleărezultate: 

- în zona str. Crinului respectiv 

Marteă (Ocolitoareaă Mic ă aă

Braşovului) în timp ce colectau materiale reciclabile de la rampele de precolectare 

aăde eurilorămenajere,ăauăfostăprinseăînăflagrantă3ăpersoane; 

- cantitatea de 13 mc. deămaterialeă reciclabileă careă aă fostă recuperat ă deă laă ceiă 3ă

f ptuitori,ăînăbazaăunorădocumenteăoperative,ăaăfostăpredat ăde in torilorădeădreptăaă

acestor bunuri, respectiv operatorilor de salubritate. 

Zonaăamintit ăesteămonitorizat ăpermanentădeăechipeleădeăinterven ie. 

 

D.ăPARCURIă IăZONEăDEăAGREțENT: 

S-aă ac ionată înă vedereaă identific riiă elementelor care prin comportamentul 

lorăaducăatingereăordiniiă iălini tiiăpublice,ădară iăaăcelorăcare distrug atât materialul 
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dendro-floricolăcâtă iămobilierulăurbanădinăzonaăparcurilorădeăpeărazaămunicipiuluiă

Bra ov,ăac iuniăcareăs-auăconcretizatăînăurm toarele rezultate: 

- conform prevederilor Legea nr. 61/1991:ăsanc iuniăaplicateă:ă201 

(consumă deă b uturiă alcoolice,ă constituireă înă grupă înă vedereaă s vâr iriiă deă fapteă

antisociale,ă contrareă normeloră deă convie uireă social ,ă deranjareaă ordiniiă şiă liniştiiă

publice). 

- Valoareaă total ă aă amenziloră aplicate,ă

seăridic ălaăsumaădeă: 73.000 de lei. 

 Combaterea consumului de 

alcool pe domeniul public esteă oă alt ă

tem  aflat ă înă atenţiaă conduceriiă

instituţiei,ăcareăaăşiădezvoltatăunăPlanădeă

m suriă extinsă peă toat ă perioadaă verii,ă peă acestă subiect,ă tiută fiindă faptulă c ă uniiă

cet eniănuă inăcontădeăprevederileălegii,ădarăniciădeăfaptulăc ătrebuieăs ăî iărespecteă

vecinii.ăChefliiiă prefer ă s ă ias ă înă fa aă bloculuiă sauă înă p rcule eleă dină apropiereaă

locuin eloră iă s ăconsumeăbauturiă alcoolice,ăderanjândă lini teaă iă ordineaăpublic .ă

Aproapeă deă fiecareă dat ,ă înă acesteă cazuri,ă suntă înregistrateă scandaluri,ă ceeaă ceă îiă

nemul ume teăpeăbra oveni.ăPatruleleăPoli ieiăLocaleăîiădescurajeaz ăpeăpetrec re i,ă

astfelăc ănum rulăincidentelorăs-a redusăpeăaceas ălinie. 

 

E.ă PREVENIREAă Iă COțBATEREAă EFECTEȚORă CONSUțUȚUIă

PRODUSELOR DIN TUTUN: 

 Echipeleă deă interventieă auă urm rită înă timpulă ac iuniloră curenteă iă

respectarea Țegiiă nr.ă 349/2002,ă republicat ă prină Țegeaă nr.ă 15/2016ă pentruă

prevenireaă iăcombaterea efectelor consumului produselor din tutun. Este vorba 

despreă respectareaă prevederiloră privindă fumatulă înă locuriă publice.ă Deă men ionată

esteăfaptulăc ăauăfostădepistateă iăamendateăpersoaneăcareăconsumauătutunăînăspa iulă
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deă joac ăpentruă copiiă dinăParculăSomeşul. Acestă tipădeă activit iă aă continuată atâtă

pentruăzonaăparcurilor,ăcâtă iăaăsociet ilorăcomerciale,ăfiindăavuteăînăvedereăchiară iă

situa ii înăcareătematicaăplanuluiăseărefereaălaăalteăcompeten eălegale. 

Poli i tiiălocaliăseăimplic ă iăînăcampaniileăantifumatăcareăîiăvizeaz ăpeăelevi.ă

Aten ie,ăvorăaflaăp rin ii!!!ăAceastaăaăfostărecomandareaăagen ilorădeălaăLocal ,ăînă

timpulăac iunilorălor,ăpentruăeleviiăcareăauăfostăprin iăc ălipsescănemotivatădeălaăoreă

pentru a-iă petreceă timpulă alocată educa iei în sala de curs, în baruri ori cafenele. 

Agen iiădeălaăLocal ăauădesf urată iăîmpreun ăcuăreprezentan iiăCentruluiăRegională

de Prevenire, Evaluareă iăConsiliereăAntidrogăBra ovă(C.P.E.C.A.ăBra ov)ăac iuniă

specificeăînăsemestrulădoiăalăanuluiă colară2016 - 2017. Astfel, au fost întreprinse 

raziiă prină localurileă dină centrulă ora ului,ă aflateă înă apropiereaă unit iloră deă

înv mânt. 

Cuăacesteăocazii,ăauăfostăverificateădocumenteleădeăfunc ionareăaăpub-urilor, 

auă fostă legitimateă persoaneleă dină incint ,ă înă vederea prevenirii consumului de 

alcoolă înă rândulă elevilor,ă dară iă aă

comercializ riiăde produse etilice 

c treă minori.ă Într-oă prim ă faz ,ă

eleviiă careă auă fostă surprin iă laă

fumată peă str du eleă dină jurulă

colilorădeăc treăpoli i tiiălocaliăauă

primit sfaturi cu privire la 

impactulă peă careă îlă auă tutunulă iă alcoolulă asupraă s n t ii,ă dară auă iă dobândit 

informa iiăcuăprivireălaăceărisc ăînăcazulăînăcareăacumuleaz ăabsen eănemotivate. 

În conformitate cu Legea 1/2011 – aă educa ieiă na ionale,ă laă cerereaă

directoriloră deă coal ,ă poli i tiiă localiă îiă potă amendaă peă p rin iiă oriă tutoriiă

chiulangiilor.ăSanc iunileăsuntăcuprinseăîntreă100ă iăoămieădeăleiăsauăreprezentan iiă

legaliă aiă minoriloră potă prestaă munc ă echivalent ,ă înă folosulă comunit ii.ă Poli iaă



Page 44 of 75 
 

Poli iaăLocal ăBra ov 
Str.ăNicolaeăB lcescuănr.ă62ă– 64, cod. 500019, tel. 40.368.457010/0268.954 

P
ol

i
ia

ăL
oc

al
ăB

ra
ov

 

Local ăaăaplicatădejaăsanc iuniăp rin ilorăpentruăabsen eleăînregistrateădeăcopiiiăloră

înăcatalog.ăMen ion măfaptulăc ,ăscopulăprimordialăalăacestuiăPlanădeăm suriăextinsă

iă complex,ă elaborată iă derulată deă institu iaă bra ovean ,ă esteă reprezentată deă

dezvoltarea conceptului deăcombatereăaăabandonuluiă colar,ăoăcauz ăînăcareăPoli iaă

Local ăaăîn elesăs ăseăimplice. 

Institu iaăbra ovean ădesf oar ăactivit iăpeălinieădeămonitorizareăaăacestuiă

aspect,ăiarăpeălang ăm surileălegaleăceăseăvorăaplicaăînăsitua iaăînăcareăsuntădepistate 

astfelădeăcazuri,ăvaăfiăanun at ădirec iuneaă coliiădeăundeăprovinăeleviiăchiulangii,ă

urmând s ăfieăinforma iă iăp rin ii. 

 

E.ăAD POSTURIăIMPROVIZATEă: 
Avândă înă vedereă situaţiaă operativ ă dină terenă şiă ţinândă contă deă sesiz rileă

primiteădinăparteaăcet ţenilor cu privire 

laă disconfortulă creată deă oameniiă st rziiă

careă îşiă improvizeaz ă ad posturiă înă

apropriereaă ansambluriloră deă locuinţe,ă

Poli iaăLocal ăaăacţionat,ăprintreăaltele,ă

şiăînăurm toareleăzoneădeăcompetenţ ă: 

- str. 13 Decembrie; 

- str. Lalelelor; 

- str. Parcul Mic; 

- str.ăCaleaăBucureşti; 

- str. Octavian Augustus; 

-str. Bobâncu 

- zona LivadaăPo teiă- str.ăDup ăZiduri 

- Craiter – Triaj 

- R c d u 
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Unulădintreăexempleleălegateădeăacesteăloca iiăvizateăcuăprec dereădeăoameniiă

str ziiăesteătronsonulăLivada Po teiă- str.ăDup ăZiduri.ăA adar, înăurmaăverific riiă

am nun iteă f cuteă deă c treă

echipeleă deă interven ie,ă s-au 

identificat refugii improvizate 

chiară i subăstructuraădeărezisten ă

a punctului termic, situat la baza 

Dealului Warthe, vis-a-vis de 

Colegiul Na ională Aprilyă Țajos. 

În ad postă erau depozitate mai 

multeăbunuri:ăsaltele,ăp turiă iădiferiteăobiecteăcolectateădeălaăplatformeleădeăgunoiă

menajer.ăCeiăcareăpopulauăacestăarealăauăfostădepista iăc ăauăînc lcatănormele de 

convie uireăsocial ,ămotivăpentru care au fost aplicate sanc iuniăconformăȚegiiă

nr.ă61/1991ărepublicat ăpentruăconsumădeăb uturiăalcooliceăpeădomeniulăpublic. 

De asemenea, s-aă intervenită iă înă incintaă imobiluluiă cuă nr.ă 9ă situată înă str.ă 13ă

Decembrie, unde a fost depistat un grup de 3 persoaneă f r ă ad post,ă ce s-au 

constituită înă grupă înă vedereaă s vârşiriiă deă fapteă contrareă normeloră deă convieţuireă

social ,ă motivă pentruă careă auă fostă sanc ionateă conformă cuă Legeaă nr. 61/1991 

republicat ,ăvaloareaătotal ăaăamenzilorăfiindădeă4.500 de lei.  

Zone întregiădinăBra ovăauăfostăigienizateăcuăajutorulăPoli ieiăLocaleăBra ovăînă

colaborare cu operatorul de salubritate. Vorbim despre locurile deja preferate de 

c treăoameniiăstr zii,ădeăceleămaiămulteăoriăveni iădinăalteăzoneăaleă riiălaăBra ov,ă

locuri ce devinăinsalubre,ăadev rateăfocareădeăinfec iiădinăcauzaăde eurilorăaduseădeă

ace tiă oameniă siă depozitateă înă locurileă undeă î iă facă ad posturiă improvizate.ă Deă

fiecareădat ăPoli iaăLocal ăseăautosesizeaz ăprinăagen iiăs iă iărezolv ăproblemaăoriă

r spundeăsolicit rilorăcet eniloră iăac ioneaz ăînăconsecin .ăLocuitoriiădinăzoneleă

respectiveăsuntănuădoarăagresa iădeăzgomoteleăproduseădeăacestiăindivizi,ăcerta iăcuă
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legea,ă careă facă scandaluriă peă fondulă consumuluiă deă b uturiă alcoolice,ă ciă suntă

deranja iă iă deă mirosurileă pestilen ialeă emanateă deă resturileă adunateă deă oameniiă

str zii,ăînăspa iileărespective.ă 

Un exemplu este reprezentat de un areal destul de întins, situat în apropierea 

Podului Zizin, de-aă lungulă c iiă ferate,ă înă vecin tateaă blocuriloră dină Cartierulă

Florilor.ăEsteă ună spa iuăpeăcareă iă l-auă fixatădreptă cas ,ădeămulteăoriă înă acestă an,ă

oameniă aiă str zii,ă terenă peă careă auă depozitată gr meziă întregiă deă gunoaie,ă

transformându-l într-unăadev ratăfocarădeăinfec ie.ăPoli iaăLocal ăs-a autosesizat de 

fiecareă dat ,ă monitoriz ndă zonaă respectiv ,ă iă aă demarat,ă deă fiecareă dat ,ă

procedurileădeăderatizareăaăîntreguluiăsectorăpeăcareăaveauădeăgândăs ăseăstabilizezeă

persoaneleăf r ăad postădinăTg.ăMure ăsauădinălocalit iăsituateălaăgrani aădeăNordăaă

jude ului.ă 

Echipele de interven ieăaleăPoli ieiăLocaleăauăf cutăacela iălucruănuădeparteă

deă aceast ă loca ie.ă Maiă precis,ă esteă

vorbaădespreăoăplatform ădeăgunoiădină

apropiereaăPoduluiădeălaăTriaj,ăundeăî iă

încropiser ă culcu ădină reziduuriădeă totă

felul,ă al iă oameniă aiă str zii,ă care au 

creatădiscomfortăbra ovenilorădinăzon ,ă

cu scandalurile produse. Cum era de 

a teptat,ăpersoaneleăidentificateănuăsuntădinăBra ov,ăciădinăjude . 

Afla iă într-oă alt ă misiuneă pentruă asigurareaă lini tiiă iă ordiniiă publiceă înă

cartierulă Tractorul,ă poli i tii locali,ă auă depistată ună ad postă improvizată lâng ă oă

gr dini .ăOameniiăstr ziiăaciua iăînăacestălocătulburauăfrecventălini teaăpublic ăpeă

fondulă consumuluiă deă alcool,ă a aă cumă s-auă iă plânsă bra oveniiă careă locuiescă înă

zon ,ămotivăpentruăcareăagenţiiăauăluatătoateăm surileălegaleăcareăseăimpunăpentruăaă

restabiliănormalitateaăînăzonaărespectiv . 
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Înă urmaă distrugeriiă ad posturiloră provizorii,ă operatoriiă deă laă salubritateă auă

ridicatătoneădeăgunoaie,ăpeăcareăleăstrânseser ăoameniiăstr zii.ă 

Persoanele care locuiau înă acesteă culcu uriă auă fostă identificate,ă legitimate,ă

sanc ionateă iă liă s-a pus în 

vedereă s ă seă deplasezeă c treă

localit ileă unde,ă deă fapt,ă

domiciliaz . 

De cele mai multe ori, 

ace tiă oameniă suntă surprin iă laă

cer ităînăcentrulăora uluiăsauăseă

folosesc de minori ori de 

persoaneăcuădizabilit iăpeăcareăîiăpunăs ăapelezeălaămilaăpublicului,ăfieăseăocup ăcuă

scotocitulă iăîmpr tiereaăgunoiuluiădinăpubeleleădintreăblocuri. 

Ac iunileă men ionateă seă înscriuă înă campaniaă derulat ă înă permanen ă deă

Poli iaă Local ă Bra ov,ă ac iuniă careă implic ă iă activit iă deă depistare,ă înă vedereaă

monitoriz riiă fenomenului,ădară iăpentruă refacereaă iăactualizareaăbazeiădeădateă şiă

luareaă m suriloră legaleă înă cazulă persoaneloră careă apeleaz ă laă milaă public ,ă

vagabondeaz ă peă str zileă oraşului sauă reprezint ă riscă pentruă ordineaă iă lini teaă

public .ă 

 

F. PROTEC IAăPERSOANELORăF R ăADAPOSTăÎNăSEZONULăRECE 

Peă toat ă perioadaă înă careă s-auă înregistrată temperaturiă extremă deă sc zute,ă

poli i tiiălocaliăs-auăpreocupatădeăs n tateaă iăintegritateaăpersoanelorăf r ăad post,ă

aă c roră via ă aă fostă pus ă laă greleă încerc ri.ăAă fostă ini iat ă oă campanieămenit ă s ă

salvezeăpersoaneleăf r ăunăacoperi ădeasupraăcapului,ăcareăriscauăs ăî iăpiard ăvia aă

înghe ândăpeăstr zileăora ului.ă 
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Uniiădintreăace tiaăauăcerutăajutorulăpoli i tilorălocali,ăal iiăauăajunsălaăCentrulă

pentruă Persoaneă F r ă Adapostă

(C.P.F.A.)ădatorit ăbra ovenilorăcareă

auă sunată laă dispecerateleă Poli ieiă

Localeă pentruă c ă auă auzită apelulă

f cută deă institu ie,ă înă vedereaă

protej riiă acestoră oameniă n p stui iă

deă soart .ă Oameniiă afla iă înă

dificultate care au fost identifica iăînă

frig - peăstr zileăora ului,ăsubăbalcoale,ăînăganguriă- auăfostăcondu i,ăcuăacordulălor,ă

la C.P.F.A. pentruă aă puteaă treceă cuă bineă pesteă nop ileă extremă deă geroase,ă dară iă

pentru a beneficia de hran ă iădeăhaineămaiăgroase.ă 

Astfel,ăagen iiădeă laăLocal ăauăajutatăcâtevaăzeciăoameniăaiăstr zii,ăafla iă înă

ger,ă persoaneă careă aproapeă c ă nuămaiă puteauă faceă fa ă temperaturiloră exterioare,ă

temperaturiăceăauăajuns,ăînăuneleănop iălaă– 30 de grade Celsius (în noaptea de 10 

ianuarieă2017:ăminusă32ădeăgradeăCelsius).ăDeăaceea,ăPoli iaăLocal ăBra ovăaăf cut 

apelă c treă locuitoriiă ora uluiă care,ă auă sesizată cazuriă disperate,ă laă dispeceratulă

institu ieiălaănum rulăscurtă0268.954. 

 

G. TRANSPORT VALORI : 

În perioadaă sezonuluiă deă iarn ,ă înă bazaă Protocoluluiă încheiată cuă Direc iaă

Economic ădinăcadrulăPrim rieiăMunicipiuluiăBra ov,ăa asigurat zilnic securitatea 

transportului de valori de la casieriile colectoare din zona domeniului schiabil din 

PoianaăBraşov. 
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H. PIE EăAGROALIMENTAREă IăZONELEăADIACENTE 

Structuraă deă interven ie,ă efectueaz ă înă modă obi nuită înă interiorulă pie eloră

agro-alimentareă iă înă zoneleă adiacenteă acestoraă activit iă deămen inereaăordiniiă iă

lini tiiăpublice,ădară iădeăasigurareaădesf ur riiăunuiăcomer ăcivilizată iăconformăcuă

standardele normativelor în vigoare.ăCuăacesteăocazii,ăcomercian iiăambulan iăcareă

încalc ă oriceă regul ,ă punândă înă pericolă s n tateaă public ă suntă identifica i,ă

sanc iona iă iă îndep rta iă dină zon .ă Suntă verificate,ă deă asemenea documentele 

comercian ilor iăprovenien aăm rfii. 

Un alt exemplu al 

eficien eiă prezen ei echipelor de 

interven ieă înă zoneleă comercialeă

esteădată iădeăac iuneaădin timpul 

patrul rilor de noapte. Astfel, la 

începutulăluniiăaprilie,ăagen iiădeă

laăLocal ăauăsurprins în flagrant 

persoaneăceăîncercauăs ă fureădină

pia ăagroalimentar .ăUn echipaj 

al Poli ieiăLocaleăcareăac ioneaz ă

în zona cartierului Astra pentru 

men inereaă ordiniiă iă lini tiiă

publiceă aă sesizată prezen aă unoră indiviziă careă auă intrată înă perimetrulă târgului de 

produseă agricoleă dup ă l sareaă întunericului, pentru a sustrage bunurile 

comercianţilor.ă 

Laă apari iaă oameniloră legii,ă persoaneleă surprinseă auă luat-oă laă fug ,ă

abandonândă prada,ă îns ă uniiă dintreă fugariă auă fostă prinşiă şiă identificaţi,ă maiă apoiă

conduşiă iă predaţiă peă baz ă deă documenteă poli i tiloră deă laă Sec iaă 5ă pentruă

continuareaăcercet rilor.ă 
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NR 
CRT INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  OBSERVA II 

1 Planuri de m suri/ac iune 9 

 
3 Planuriădeăac iune; 
6 Planuri de msuri. 

 
2 Persoane legitimate 1.143  

3 
Procese verbale de 

sanc ionareăcontraven ional ă
întocmite 

965 
Anulate = 13 

Întocmite cu AV = 24 

4 Valoare total ăamenzi 397.820 lei  

5 Confisc ri 

Peste 0,5 tone de 
legume şiăfructe,ă
384ăleg turiă
verdeţuri, 

236 fire de flori 
de sezon şiă13ămc.ă

materiale 
reciclabile. 

 
 
 

 
În baza unor 

documente operative, 
acestea au fost predate 
atât reprezentanţiloră

S.C. Urban S.A., S.C. 
Comprest S.A., 

Gr diniiăZoologiceădină
cartierulăNouaăcâtă iă
Fundaţiei Bucuria 
Darului-Cantina 
Mulţumesc din 

cartierul Bartolomeu, 
str. Gospodarilor nr. 5. 

 

6 
Altele:ăac iuniădesf urateă
împreun ăcuăalteăinstitu ii 20 

 
- comisarii G rziiă

NaţionaleăDeăMediu; 
- reprezentanţiiă
R.I.A.L.ăBraşov; 

 reprezentanţiiă
Prim rieiă

Municipiului 
Braşov 

- reprezentanţiiă
operatorilor 

desalubritate, 
Comprest / Urban; 

- reprezentan iiăG rziiă
de Mediu; 

-S.P.P.G.A; 
- reprezentan iădină

cadrul R.A.T. Braşov. 
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7 Num răinfrac iuni 12 

 – furt  în dauna 
avutului privat; 
1- furt în dauna 
avutului public; 
 – sechestrare de 

persoane; 
- furt din buzunare 

 – folosirea unui minor 
înăscopădeăcer etorie; 

- contra bunelor 
moravuri; 

- loviri şiăalteăviolenţe; 
- pe linie rutier . 

8 
Autori infrac iuniă

preda i/conduşiălaăsec ii 16 

 
În baza unor 

documente operative, 
ace tiaăauăfostăpreda iă

: 
- sec iilorădeăpoli ie; 

- B.I.C.-Poli iaă
MunicipiuluiăBra ov; 

9 Peti ii/reclama ii 85  

10 
Participari la masuri specifice 

cu ocazia manifestarilor 
culturale, religioase, civice 

11 

 
- S rb toareaăFloriilor; 

- Slujba de Înviere 
(catolic /ortodox ); 
-S rb toarea Junilor; 

-Sf. Paraschieva; 
-Sf. C-tină iăElena; 

-concerte. 
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CONCLUZII : 

 
Rezultatele obţinuteă deă aceast ă structur ă seă datoreaz ă continuit ţiiă

obiectivelorăPoliţieiăLocaleăBra ov,ăcreşteriiăresurselorăalocate,ăimplement riiăunoră

concepte moderne. 

 Deăasemenea,ăacesteaănuăputeauăfiăobţinuteăf r ăsprijinulătuturorăstructuriloră

operativeă dină cadrulă acesteiă institu ii,ă fiindă rezultatulă efortuluiă comună depus,ă

permanent,ăînăslujbaăcet ţeanului. 

 

OBIECTIVE : 

 În perioada urmtoare,ă pentruă îndeplinireaă obiectiveloră stabilite,ă priorit ţileă

BirouluiăIntervenţiiăsuntăurm toarele:ă 

- siguranaă cet eanului,ă prină asigurareaă climatuluiă deă ordineă şiă siguran ă

public ; 

- constatarea şiă aplicareaă sanc iuniloră contraven ionaleă privindă înc lcareaă

normelor de convie uireă social ,ă stabiliteă prină legiă sauăhot râriăaleăConsiliuluiă

Local; 

- organizareaădeăactiuni,ă întreprinseă fieă înăurmaăinforma iilorăculeseă înă interesă

operativ,ă fieă laăsesizareaăcet eanului,ăprecumăşiădinăproprieă ini iativ ,ă înăurmaă

identific rii anumitorăzoneăcuăpoten ialăcriminogen,ăceănecesit ăaăfiămonitorizateă

ca atare; 

- prevenirea şiăcombatereaăinfrac ionalit iiăînăspecialăceaăcomis ăcuăviolen ; 

- preg tireaădeăspecialitate. 
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BIROULăSIGURAN ăOBIECTIVE 

 

 BiroulăSiguran ăObiective,ă are ca principal scop în anul 2017, securitatea 

transporturiloră deă valoriă apar inând Municipiului Braov, pazaă bunuriloră şiă

obiectivelorăaflateăînăadministrareaăautorit ţilorăpubliceălocaleăstabiliteăprinăH.C.L.ă

102/2015, republicat conform H.C.L.111/2016 i completat prin H.C.L. 

284/2016, precumă i prevenireaă şiă

descoperirea faptelor antisociale, 

constatareaăşiăaplicareaăsancţiuniloră

contravenţionaleă privindă înc lcareaă

normeloră deă convieţuireă social ,ă

stabilite prin legi sau hotrâriă aleă

Consiliului Local Bra ov. 

Biroul Siguran  Obiectiveăaăasiguratăpazaă i ordinea public în conformitate 

cu planurile de paza întocmite în condi iileălegii,ălaăurm toarele obiective: 

- Gradina Zoologic Bra ov  

- D.S.S.: 

 Centrul pentru persoane fr ăad post  

 DepozităR c d u  

- Cimitirul Municipal  

- Direc iaăFiscal ăBra ov  

- Serviciul Public - AdministrareăPie e 

o Pia a Astra  

o Pia a Dacia  

o Pia a de Miercuri 

o Sediul Serviciului Public - AdministrareăPie e  
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Înăobiectiveleăîncredin ateăPoli iei Locale, personalulădinăcadrulăbirouluiă i-

au îndeplinităatribu iile de serviciu cu profesionalism prin asigurarea mãsurilor de 

securitate specifice, creând astfel beneficiarilor un climat de ordine iăsiguran . 

Aceiaă careă nuă auă în elesă s  respecte prevederile legale, în incinta acestor 

obiective, au fost penalizate contravenional, respectiv cinci persoane au fost 

pedepsite conformă legiiă nr.61/1991ă privindă sancţionareaă fapteloră deă înc lcareă aă

unorănormeădeăconvieţuireăsocial ,ăaăordiniiăşiăliniştiiăpublice. 

De asemenea, trei persoane ce nu au putut justifica prezena lor în jurul 

orelor 23.30 în incinta obiectivuluiăPia aăDacia,ăauăfostăpredateăPoli ieiăNa ionale 

pentruăcontinuareaăcercet rilor. 

Totodat ,ăagen ii din cadrul biroului au asigurat securitatea transporturilor de 

valori,ăînăcondi iileălegii apar inândăurm toarelorăinstitu ii: 

- Direc iaăFiscal   

- Serviciul Public - AdministrareăPie e 

- S.C. R.I.A.L. S.R.L. 

- Prim riaăMunicipiuluiăBra ov  

- Parcareaăamenajat  – Spitalul Militar Regina Maria 

- Centrulă deă Agrementă i Divertisment Poiana Braov – în perioada 

sezonului rece 

Misiunileădeăînsoţireă iătransportăvaloriămonetareăauăfostăexecutateăînădeplin ă

siguran ă iă f r ă incidente,ă fiindă

respectateă traseeleă deă deplasareă iă

consemneleă generaleă iă particulareă

prev zuteă în planurile de paz 

precumă iă procedurile stabilite 

pentru acest gen de misiuni, fapt 

certificat i de verfic rileăefectuateădeăPoli ia Naional  la beneficiari. 
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Peă lâng ă acesteă activit ţi,ă poliţiştiiă localiă dină cadrulă biroului,ă în zona 

obiectivelor încredinate,ă auă asigurată ordineaă iă siguranţa public , prevenireaă şiă

descoperireaă fapteloră antisociale,ă constatareaă şiă aplicareaă sancţiuniloră

contravenţionaleăprivindă înc lcareaănormelorădeăconvieţuireă social , stabilite prin 

legi sau Hot râriă aleă

Consiliului Local. De 

asemenea, au participat la 

m suri de asigurare a 

ordinii iă lini tii publice la 

competiiile sportive, 

cultural-artistice. 

Tot în această

perioad , au fost rezolvate 

77 petiii,ă formulateădeăc tre bra oveni,ă iă repartizateăbirouluiă(în cre tereă fa ădeă

aniiă preceden i, respectiv în anul 2015 – 35 de petiii, iar în anul 2016 – 61 de 

peti ii) 

inândă contă deă sesiz rileă primiteă dină parteaă cet ţeniloră cuă privireă laă

disconfortulă creată deă oameniiă st rzii,ă careă îşiă improvizeaz ă ad posturiă înă

apropriereaă ansambluriloră deă locuinţe, creând astfel un climat de nesiguran  

cet enilor,ăprecumă iăfaptulăc  zonaăîncepeăs ăseătransformeăîntr-unăadev ratăfocară

deăinfec ie, efectiveădinăcadrulăbirouluiăauăac ionatăconformăPlanurilorădeăm suriăînă

zona cartierelor Craiter i Astra, unde au fost identificate cinci astfel de lca uri. 

Persoaneleă g siteă auă fostă identificateă iă sanc ionateă conformă prevederiloră

legaleă iă liă s-aă pusă înă vedereă s ă seă îndrepteă spreă localit ileă deă domiciliu. De 

asemenea, s-aăluată legatur  cu operatorul de salubritate pentru igienizarea acestor 

zone. 
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Pentru prevenirea unor tragedii, în perioada sezonului rece au fost luate 

m suriădeă identificareă i cazare la Centrul Persoanelor Fr ăAd postăaăoameniloră

str zii. 

 Înă perioadaă urm toare,ă pentruă îndeplinireaă obiectiveloră stabilite,ă priorit ţile 

BirouluiăSiguran  Obiectiveăsuntăurm toarele:ă 

- punerea în aplicare a protocolului încheiat pentru asigurarea pazei 

obiectivului CentrulăNa ionalădeăInformareăTuristic ăPoianaăBra ov, prin 

monitorizarea i intervenia cu personal operativ din cadrul Poli iei 

Locale (urmeaz ca beneficiarul săasigureălaădispeceratulăPoli iei Locale 

sistemul de alarmare i preluarea de imagini din sistemul de 

supraveghere video amplasat în obiectiv) 

- siguranţaă cet ţeniloră i angaja iloră institu iilor unde Poliiaă Local  

asigur ăpaza, prin garanatrea unuiăclimatădeăordineăşiăsiguranţ ăpublic . 

- îmbun t irea serviciului de paz,prin rezolvarea de ctreă beneficiariă aă

recomand rilorăstipulateăîn analiza de risc la securitatea fizic 
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BIROUL RESURSE UMANE, JURIDIC  
 
 

În perioada ianuarie-iulie 2017, Biroul Resurse Umane, Juridic a implementat 

proceduriăspecificeădeălucruăînăvedereaăîmbun t iriiăstandardelorădeăcompeten ă iă

performan ăpentruărealizareaăobiectivelorăspecifice în domeniul resurselor umane. 

S-a urm rită optimizareaă compartimenteloră funcţionale,ă echilibrareaă sarcinilor,ă

atribuţiilorădeăserviciu,ăangajareaădeăpersonalăcalificat,ămobilizareaăfor eiădeămunc ă

precumă iă adaptareaă structuriiă organizatoriceă aă institu ieiă laă nevoileă iă cerin eleă

comunit ii.  

Laădataădeă31.07.2017ăstatulădeăfunc iiăcuprindeaăunătotalădeă249ădeăposturi,ă

dintreăcareă219ăocupateă iă30ădeăposturiăvacante. 

Cele 219 posturi sunt 

ocupate în prezent astfel: 

- 174ă poli i tiă localiă deă

execu ie,ă 8ă poli i tiă localiă deă

conducereă iă13ăpaznici; 

- 14ă func iiă publiceă deă

execu ieă generaleă deă execu ieă iă

4ăfunc iiădeăconducereă- TESA; 

- 5ăfunc iiăcontractualeădeăexecu ieă iă1ăfunc ieădeăconducereă- TESA 

În perioada 01.01.2017-31.07.2017ăinstitu iaănoastr ăaăorganizată5ăconcursuriă

înăvedereaăocup rii aă27ădeăposturiăvacante.ăÎnăurmaăsus ineriiă iăpromov riiăacestoră

concursuri au fost angajate în perioada 01.01.2017-31.07.2017ă ună num ră deă 14ă

persoane. 

Înă perioadaă deă referin ă şi-auă încetată raporturileă deă serviciu/munc ă cuă

instituţiaănoastr ă14ăpersoane. 
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Începândăcuădataădeă01.07.2017ăauăfostăpromovaţiăînăgradulăimediatăsuperioră

celuiădeţinută4ăfuncţionariă

publici. 

Înă perioadaă analizat ă

Biroul Resurse Umane, 

Juridic a întocmit, 

redactată iă gestionată

urm toareleă documente,ă

necesareăbuneiădesf ur riă

a activit iiăinstitu iei: 

 

 121 de referate; 

 525 de decizii; 

 171 de adrese; 

 1010ă cereriă deă concediuă deă odihn ,ă f r ă plat ă iă deă recuperareă aă oreloră

suplimentare; 

 278ădeăadeverin eădeădiferiteătipuri; 

 217ădeădeclara iiădeăavereă iăinterese; 

 transmiterea datelor personaluluiă contractuală laă ITMă Bra ovă prină

completareaăRegistruluiădeăevidenţ ăalăsalariaţilorăREVISAL; 

 transmitereaă dateloră cuă privireă incadrareaă iă salarizareaă personaluluiă laă

ANAF prin completarea formularului M500;  

 operarea on-line a datelor privind func ionariiă publiciă peă portalulă deă

management al A.N.F.P.; 

 situa iiăstatisticeălunare,ătrimestrialeă iăsemestriale; 

 dosareăprofesionaleăpentruăpersonalulăactivăcâtă iăpentruăceiălichida iăpân ălaă

data de 31.07.2017; 
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 gestionareaăevalu rilorăpar iale/anuale ale întregului personal; 

 gestionareaăfi eleădeăpostăpentruăpersonalulămutat,ăpromovatăînăanulă2017.ă 

Peă linieămedical ,ă înăperioadaăanalizat ,ă s-au înregistrat 65 de certificate de 

concediuă medical,ă ceeaă ceă reprezint ă ună num ră totală deă 474ă deă zileă concediu 

medical. 

 

Înă perioadaă studiat ,ă Biroulă

Resurse Umane, Juridic a întocmit 

iă aă sus inută înă cadrulă comisiiloră

locale,ă documenta iileă necesareă

aprob riiăurm toarelorăHot râriăaleă

Consiliului Local: 

 

- HCL nr.11/28.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind 

aprobareaăOrganigrameiăşiăaăStatuluiădeăfuncţiiăaleăPoliţieiăLocaleăBraşov; 

- HCL nr.12/28.01.2017 privind modificarea HCL nr.285/28.07.2016 privind 

înfiin areaăComisieiălocaleădeăordineăpublic ăaăMunicipiuluiăBra ov; 

- HCL nr.166/30.03.2016 privindă aprobareaăPlanuluiă deăOrdineă şiă Siguranţ ă

Public ăalăMunicipiuluiăBraşov; 

- HCL nr.167/28.04.2017 privind modificarea HCL nr. 152/2013 privind 

aprobareaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncţionareăalăPoliţieiăLocaleăBraşov; 

- HCL nr.266/23.06.2017 privind modificarea HCL nr.59/02.02.2016 privind 

aprobareaă tarifeloră pentruăprestareaă serviciiloră deă paz ă iă ordineăpublic ă deă c treă

Poli iaăLocal ăBra ov; 

Înă perioadaă deă referin ă s-auă actualizată dispozi iileă deă primară înă bazaă c roraă

poli i tiiălocaliăsuntăîmputernici iăs ăconstateă iăs ăapliceăsanc iuniăcontraven ionale,ă



Page 60 of 75 
 

Poli iaăLocal ăBra ov 
Str.ăNicolaeăB lcescuănr.ă62ă– 64, cod. 500019, tel. 40.368.457010/0268.954 

P
ol

i
ia

ăL
oc

al
ăB

ra
ov

 

atâtă cuă privireă laă acteleă normative,ă câtă iă cuă privireă laă actualizareaă personaluluiă

împuternicit în acest sens. 

Pe linie de salarizare, începând cu data de 01.03.2017, întreg personalul din 

cadrulă Poli ieiă Localeă Bra ovă aă beneficiată deă oămajorareă cuă 20șă aă salariuluiă deă

baz . 

Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile Legii-cadru 

nr. 153/2017 privindăsalarizareaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpubliceăşiăstabilireaă

drepturilor salariale s-a aprobat H.C.L. nr.316./28.07.2017 privind stabilirea 

salariiloră deă baz ă pentruă funcţionariiă publiciă şiă personalulă contractuală dină cadrulă

aparatuluiă deă specialitateă ală Primaruluiă Municipiuluiă Braşovă şiă dină cadrulă

serviciilor publice din subordineaăConsiliuluiăLocalăalăMunicipiuluiăBraşov. 

Prină punereaă înă aplicareă aăHCLă nr.ă 316/2017ă seă elimin ă inechit iă salarialeă

acumulate în perioada 2010 – iunieă2017,ăcaăurmareăaăamân riiăstabiliriiăsalariiloră

conform Legii-cadru nr. 284/2010, ceeaă ceă aă f cută caă înă aceast ă perioad ă

salarizareaă personaluluiă dină cadrulă institu ieiă noastreă s ă seă fac ,ă potrivită cadruluiă

normativ în vigoare la nivelul anului 2009, generând litigii pe linie de salarizare, 

careăînăprezentăsuntăînăcursădeăsolu ionareălaăinstan eleădeăjudecat . 

Pentruăperfec ionareaăprofesional ăaăpoli i tilorălocali,ăBiroulăResurseăUmaneă

aă colaborată cuă Ministerulă Dezvolt riiă Regionaleă iă Administra ieiă Publiceă iă cuă

CentrulădeăFormareăIniţial ăşiă

Continu ă ală M.A.I.ă unde în 

anulă 2017ă ună num ră deă 21ă

poli i tiă localiă auă urmată

programulădeăformareăiniţial ă

de 3 luni în perioada 

08.05.2017 - 04.08.2017.  
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BIROULăCOMUNICAREăPUBLIC  

Transparen ,ă dialogă iă profesionalismă – reprezint  triada de simboluri, cu 

putereădeălege,ăfolosit  în mod curent deja în PoliiaăLocal  Bra ov. Sunt cele trei 

cuvinte cheie de a croră for  beneficiaz atâtă angaja ii institu iei,ă dară maiă alesă

bra oveanul. 

Comunicarea rmâneăoăpreocupareă aă întregiiă echipe,ă în general, i a acestui 

birouă(BirouădeăComunicareăPublic  - BCP), în special.ăăBCPăaăreu it cu u urin  

s ă î iă construiasc ă i s ă î iă consolidezeă oă re ea funcional  de transmitere a 

informa ieiă c treă comunitate:ă leg tura cu mass-media braovean ă iă na ional ă aă

devenită ună instrumentă esen ială deă lucru,ă datorit ă c ruiaă Poli ia Local ă Bra ov i 

mass-media au devenit parteneri reali pentru derularea unor campanii de prevenire, 

de informare, cu scopul principal de a schimba mentaliti, dar iă deă aă înt ri  

încrederea ceteanului în instituieă i de a fortifica legatura cu întreaga comunitate 

bra ovean , mai ales că preocup rile sunt comune: s evolu mă împreun ă pentruă

creareaă iă p strareaă uneiă societ iă deschiseă iă evoluateă într-ună ora  civilizată i 

european. Campaniile derulateă deă Poli iaă Local ă Bra ovă auă vizat,ă printreă altele,ă

educa iaă iăpreven ia, atâtăpentruăgenera iile foarte tinere cât i pentru seniori.  

“FOLOSE TEă ZEBRA!”ă este programul lansat înc ă deă anulă trecut iă datorit ă

c ruiaă Poli iaă Local ă

Bra ovă esteă prezent ă înă

TOATEăUNIT ILEăDEă

ÎNV MÂNTă prină

afi eleă legateă deă educa iaă

rutier .ă A adar,ă datorit ă

faptuluiă c ă interesulă

pentruăaceast ăcampanieăaă

fost crescut, politistii locali auă considerată c ă esteă necesară s ă îlă continue,ă motivă
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pentru care au fost dinănouăînăs lileădeăcurs.ăPân ăacum,ăauăbeneficiatăădeăprezen a 

rutieri tilorădeălaăLocal ,ămicu iiădinăgradini e.  

 

Num rulă mareă deă

contravenien iă laă Codulă

Rutier – sanc iuniănumeroaseă

pentru parcare ilegal ă pe 

locurile speciale pentru 

persoaneleă cuă dizabilit iă - a 

condusă laă ini iereaă iă

derularea unei campanii 

intitulate “RESPECT - Iă

APROAPELE!”. 

 

Nemul umirile cet enilor,ă legateă deă lipsaă deă civiliza ie a unor braoveniă

de in tori de animale de companie, s-au transformat într-oă campanieă intitulat ă

sugestivă „F R ă NOROCă PEă STRAD !!” – ceă seă deruleaz ă peă totă parcursulă

acestui an. 
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Reprezentan iiă deă laă Comunicareă auă fostă al turi de serviciile de ordine 

public ă atunciă cândă liă s-aă solicitată prezen aă laă „Academiaă seniorilor”,ă proiectă

apar inândădeăDirec ia de Servicii Sociale din cadrul PrimrieiăBra ov.ăDialogulăcuă

seniorii bra oveni a fost menit s le readuc acestora aminte, atât de regulile de 

circula ie,ă dară iă deă faptulă c ă trebuieă s ă fieă extremă deă pruden iă peă strad ,ă s ă fieă

aten i la cer etori,ădară i la portofele atunci cândămergălaăpia . Acestea au fost doar 

câteva sfaturiă oferiteă deă poli i tiiă localiă înă timpulă cursuriloră deă laă „Academiaă

seniorilor”.ă 

Poli iaăLocal ăBra ov,ăprinăBiroulăComunicareăPublic , va continua cu un 

nou proiect, Campania deă informareă aă cet eniloră pentruă reducereaă iă prevenireaă

cer etorieiăpeăraza municipiuluiăBra ov. 

Activit ileă Poli ieiă Localeă peă zonaă deă cer etorieă seă desf oar ă zilnic,ă peă

întreagaă perioad ă aă anului, întrucâtă specificulă turistică ală ora uluiă atrageă persoaneă

careăseăîndeletnicescă iărealizeaz ăvenituriăimportanteădinăaceast ăactivitate.  
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Înă completareaă planuriloră deă m suriă peă aceast ă linieă deă munc ,ă Poli iaă

Local ăBra ovăapeleaz ă iălaăparteneriatulăcuăRegiaăAutonom ădeăTransportăBra ovă

(RATBVă S.A.).ă Înă aceast ă direc ie,ă celeă dou ă entit iă publiceă voră derulaă oă

campanie deăprevenireă iăestompareăaăacestuiăfenomenălocal,ăcuăcaracterăna ional.ă 

Poli iaăLocal ăBra ov,ădeădataăaceasta,ăîmpreun ăcuăRATBVăS.A.ă(institu ieă

ceă reprezint ă ună colaboratoră deă tradi ieă ), recomand ă tuturoră c l toriloră s ă nuă

încurajeze (prin oferirea banilor)ă persoaneleă careă apeleaz ă laă milaă public ,ă

devenindă astfelă compliciă laă exploatareaă copiilor,ă b trâniloră iă persoaneloră cuă
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dizabilit i.ăPreciz măc ăac iunileăpeăaceast ălinieădeămunc ăaăpoli i tilorălocali se 

concretizeaz ăzilnică iăînăsanc iuniăaplicateăpentruăcer etorie,ăiarăpersoaneleăvizate,ă

a aă cumă prevedeă legea,ă suntă apoiă fieă îndreptateă aă seă deplasaă c treă localitateaă deă

domiciliu (unde acestea au copii sau alte rude apropiate) sauăîndep rtateădinăzon ă

în cazul în care au avut domiciuliul în Bra ov,ăfieăconduse, cu acordul acestora, la 

Centrul de Persoane Fr ăAd postă undeă potă beneficiaă deă oă igienizareă iă oămas ă

cald . 

Întrucâtă nuă exist ă alteă pârghiiă legaleă pentruă solu ionareaă acestoră probleme,ă

a aăcumăamăprezentatăanterior,ăzilnic,ăpoli i tiiă localiăsuntăobliga iăs ă reiaăaceast ă

procedur ă legal . Deă aceea,ă aceast ă campanieă deă informareă aă cet eniloră esteă

oportun ăpentruăreducereaă iăprevenireaăcer etorieiăpeărazaămunicipiuluiăBra ov. 

Înăbazaăparteneriatului,ăPoli iaăLocal ă iăRATBVăS.A.ăvorăface recomand riă

atâtă turi tilor,ă câtă iă bra oveniloră subă formaă unorămesajeă afi ateă înămijloaceleă deă

transport în comun.  

Înăalt ăordineădeăidei,ăsuntădeămen ionată iăcolabor rileăcuăfilialaădinăteritoriuă

aă Agen ieiă Antidrog,ă institu ieă cuă careă Poli iaă Local ă aă desf urată campaniiă ceă

vizeaz ăreducereaăfenomenuluiăfumatuluiăînărândulăadolescen iloră iătinerilor. 

Informa iileă iăsfaturileăPoli ieiăLocaleăBra ovăsuntăcunoscuteăpubliculuiălargă

datorit ă jurnali tiloră deă laă Bun ă Ziuaă Bra ov,ă Monitorulă Expres,ă Transilvania 

Expres, Digi24Brasov, 

MixTv, Brasov Tv, RTT, 

Antena1, ProTv. Cele mai 

importanteă informa iiă peă

care le-am furnizat presei 

localeă iă reprezentan iloră

din teritoriu a celei 
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na ionaleăauăfostărecep ionateă iăoferiteăconsumatorilorădeă tiriă iăpeăreteaua fm, cu 

preponderen ădeătreiăposturiădeăradioălocaleă(RadioăBra ov,ăRadioăBra ovăSpecială

iă Superă Fm.ă Deă asemenea,ă iă înă on-line s-aă înregistrată oă cre tereă aă interesuluiă

pentruăactivitateaăPoli ieiăLocaleăBra ov,ăiarăsensibileălaăcomunicateleăfurnizateăde 

BCPă auă fostă iă site-urile: newsbv.ro, bizbrasov.ro, mytex.ro, monitorulexpres,ro, 

adevarul.ro, transilvania365.ro, coronapress.ro, ziaruldeiasi.ro, news-line.ro, 

ziare.com, clujcapitala.ro, infoziare.ro,ăstiriactuale.ro,ă .a. 

 

SITUA IEăBCP aăactivit iiăpe perioada IANUARIE  – IULIE  2017 

 

 S-a întocmit Registrulă pentruă înregistrareaă solicit riloră iă r spunsuriloră

privindă accesulă laă informa iileă deă interesă publică iă pentruă gestionareaă

procesuluiă deă accesă laă informa iiă deă interesă public, în conformitate cu 

dispozi iileă Legiiă nr.ă 544/2001,ă actualizat ,ă privindă liberulă accesă laă
informa iileădeăinteresăpublic ; 

 S-au gestionat 19ă (nou sprezece)ă cereriă deă solicitareă aă informa iiloră deă

interes public,ă cuă respectareaă strict ă aă prevederiloră Legii nr. 544/2001, 

actualizat ,ăprivindăliberulăaccesălaăinforma iileădeăinteresăpublic, astfel:  

o 12ă(dou sprezece)ăcereri au fost soluționate favorabil; 

o 7ă( apte)ăcereriăau fost soluționate nefavorabil. 

 S-a întocmit Registrulăpentruăînregistrareaăpeti iilorălaănivelăinstitu ional în 

conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 

activit iiădeăsolu ionareăaăpeti iilor,ăastfelăauăfostă înregistrate,ă rezolvateă iă

expediateă r spunsuriă unuiă num ră deă 700ă ( aptesute)ă deă peten i, cu 

respectareaătermenelorăprev zuteădeălegisla iaăînăvigoare.ă 

 S-a procedat la primirea,ă înregistrarea,ă rezolvareaăpeti iiloră iă expediereaă

r spunsuriloră c treă peti ionari, s-a întocmit Registrulă deă eviden aă ală
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acestora, înă conformitateă cuă dispozi iileă O.G nr. 27/2002 privind 

reglementarea activit iiă deă solu ionareă aă peti iilor, astfel au fost 

solu ionateă9ă(nou ) peti ii,ă iăanume: 
o 8ă(opt)ăpeti ii auăfostăsolu ionateăfavorabil; 

o 1ă(o)ăpeti ieăaăfostăsolu ionat ănefavorabil. 

 

 S-a procedat la primireaă peti iilor,ă cererilor,ă sesiz riloră iă solicit riloră

adresateă institu iei, în programul: luni, miercuri, joi, vineri, între orele 

08,30 – 16.30ă iămar iăîntreăoreleă10.30ă– 18.30. 

 S-a asigurat consultan ă birourilor/serviciilor în vederea formul riiă

r spunsurilorălaăpeti ii. 

 S-au transmis plângerile, formulateă deă contravenien i,ă împotrivaă

proceseloră verbaleă deă constatareă aă contraven iilor c treă instan eleă

competente, respectiv Judec torieiăBra ov, înăvedereaăsolu ion riiăacestora,ă

astfel au fost înregistrate 10 (zece) dosare, dintre care: 

o 9ă (nou )ă dosare sunt pe rolul Judec torieiă Bra ov în curs de 

solu ionare; 

o 1ă(o)ăplângereăcontraven ional ăaăfostăanulat . 

 S-a solicitat ună num ră deă 10 ( zece ) rapoarteă dină parteaă poli i tiloră
locali, conform Procedurii de 

lucru nr. 16649 din data de 

06.10.2014, necesare 

solu ion riiă plângeriloră

contraven ionaleă aflateă peă

rolulăinstan elorăjudec tore ti; 
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 S-au întocmit raport riă lunare, cu privire la situația dosarelor aflate pe 

rolul Judecătoriei Brașov, careă auă fostă înaintateă Prim rieiă țunicipiuluiă

Bra ov. 

 S-a procedat la actualizareaă permanent ă aă legisla iei, îndeosebi a 

Hot rârilorăConsiliuluiăȚocalăși a actelor normative din Monitorul Oficial, 

cu relevanță pentru activitatea instituției, astfel toate noutățile legislative 

fiind comunicate tuturor serviciilor și departamentelor din cadrul instituției, 

în scopul rezolvării atribuțiilor de serviciu; s-au făcut demersuri pentru 

actualizarea și postarea actelor normative actualizate pe serverul de date al 

instituției, precum și pe site-ul instituției; 

 S-au vizat pentru legalitate documentele repartizate; 

 S-au efectuat lucr riătehniceădeăsecretariat iăde arhivare a documentelor 

din cadrul biroului.  
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PARTENERIATE  

Poli iaă Local ă Bra ovă de ineă parteneriateă cuă diferiteă institu iiă localeă sauă

na ionale.ă 

Printre acesteaăseănum r :ăPoli iaă

Na ional ,ă Jandarmeria,ă A.T.O.P.,ă

A.N.A., D.S.S., R.A.T., RIAL etc. 

Unul dintre cele mai recente 

parteneriate parafate este cel cu Garda 

de Mediu. 

 

Poli iaăLocal ă iăGardaădeăMediu,ăîmpreun ăpentruăbra oveni 

Celeădou ăinstitu iiăauăparafatăchiarălaăsfâr itulăanuluiătrecutăunăparteneriat.ăOă

colaborareăînăvizorulăc reiaăseăafl ,ăînăprincipal,ăbra oveanul,ăpentruămen inerereaă

unuiăclimatăs n tosăînăîntregulăarealăcitadin,ădară iăînăariileălimitrofeăora ului.ă 

efulăG rziiădeăMediu,ăMirceaăParaschiv,ăaăfostădeăacordăcuăaceast ăleg turaă

interinstitu ional ,ă înăprimulă rând,ăpentruăc ăzeciădeăsesiz riă înregistrateă laăMediuă

dinăparteaăcet enilorăauăfostădeclinateăînăfavoareaăPoli ieiăLocaleăspreăsolu ionareă

pentruăc ăpresupuneauăsprijinăinstitu ionalădinăparteaăacesteiăultimeăentit i.ăAstfel,ă

conformăstatisticilor,ădinătotalulăcelorăcâtorvaăsuteădeăsesiz riăînregistrateăanualăpeă

adresaăG rziiă deăMediu,ă aproximativă 30șăvizeaz ă problemeă dinămunicipiu.ăMaiă

multă decâtă atât,ă lipsaă acut ă aă personalului de specialitate de la Mediu, este 

completat ,ă pentruă rezolvareaă problemeloră dină ora ,ă cuă politi tiiă localiă careă auă

atribu ii,ăconformălegii,ăînădomeniulădeăprotec ieăaămediului.ă 

Înă ceeaă ceă prive teă activitateaă Poli ieiă Localeă Bra ov,ă seă îmbun t e teă

datorit ă acestuiă partneriat,ă inândă contă deă faptulă c ă legisla iaă limiteaz ă oarecumă

atribu iileă institu ieiă locale,ă astfelă c ă celeă dou ă entit iă seă completeaz ă reciproc.ă

Vorbimă despreă salubrizareaă ora uluiă iă modulă înă careă cet eniiă în elegă s ă î iă
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gestionezeă de eurileă careă provină dină gospod rii,ă deă oriceă felă ară fiă ele.ă Înă aten iaă

celoră dou ă institu iiă suntă iă agen iiă economiciă careă î iă desf oar ă activit ileă înă

Bra ov.ăMulteădintreăacesteăsociet i,ădinădorin aădeăa- iădezvoltaăafacerile,ădeăaăseă

extinde,ădeămulteăoriăsuntădispuseăs ăîncalceălegisla iaădeămediu,ăaducândăprejudiciiă

ora uluiă iă locuitoriloră lui.ă Esteă deă precizată faptulă c ă peă perioadaă estival ,ă înă

momentulă înă careă ora ulă esteă

aglomerată datorit ă fluxuluiă mareă

deă turi ti,ă Gardaă deă mediuă iă

Poli iaă Local ă desf oar ă

activit iăcomuneăcuăprec dereăpeă

legea picnicului.  

Înărest,ăac iunileăcomuneăseă

raporteaz ,ă printreă altele,ă laă

urm rireaă respect riiă HCL.ă

627/2007ă (Regulamentulă deă organizareă iă func ionareă aă serviciuluiă publică deă

salubrizare în municipiulă Bra ov) la început de an, înlocuit ulterior cu HCL 

149/2017,ăprecumă iărespectareaăcelorlalteăHot râriădeăConsiliuăLocal,ăcareăsuntăînă

strâns ă legatur ă cuă legisla iaă deă protec ieă aă mediului.ă Conducerileă celoră dou ă

institu iiăsuntădeăp rereăc ăesteănecesar ă iăsupravegherea,ătotăînăcomun,ăaămoduluiă

înă careădezvoltatoriiă imobiliariă iă nuănumaiă ei,ă î iă deruleaz ă activit ileă legateădeă

depozitareaă iăaruncareaălaăîntâmplareăaăde eurilorărezultateădinăocupa iileăcurente,ă

comportamente ce pun în pericolăs n tateaăcet enilor.ă 

Deă asemenea,ă auă fostă elaborateă înă comună iă campaniiă deă informareă iă

preven ieă pentruă men inereaă unuiă mediuă curată iă s n tos,ă dară voră fiă createă iă

proiecteăeduca ionaleămeniteăs ăoptimizezeăcalitateaăvie iiăînămunicipiulăBra ov.ă 
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Men ion măc ăîntreăceleădou ăentit iăaăexistată iăpân ăacumădialog,ăîns ădoară

peă anumiteă spe e.ăDatorit ă acestui parteneriat sunt în derulare Planuriă deă ac iuneă

comuneăpentruăunăBra ovăcivilizat,ăeuropean. 

Conformă datelor,ă înă primaă jum tateă aă acestuiă ani, în urma controalelor 

comune,ă auă fostă emiseăamenziă înăvaloareă total ădeă195.250ădeă lei!ăEsteăvaloareaă

celoră57ădeăsanc iuniăpeăcareăle-auădatăpoli i tiiălocaliă iăcomisariiăGarziiădeăMediuă

celorăceăauăfostăsurprin iăc ăauăînc lcatănormeleădeăprotec ieăaămediului, în timp ce 

aruncauălaăîntamplareăresturiăproveniteădinăconstruc ii.ă 

inândăcontădeăfaptulăc ăînăaceast ăperioad ăaăanuluiăseăînte escăactivit ileă

dinădomeniulăconstruc iiă iăimobiliare,ăPoli iaăLocal ă iăGardaădeăMediu,ăau lansat 

o campanie privindărespectareaălegisla ieiăînăvigoare,ăcampanieăceăîiăvizeaz ăpeăceiă

ceăderuleaz ăastfelădeăactivit iăînămunicipiu.ă 

Ace tiaăauăfostăinforma iăcuăprivireălaăfaptulăc ăc ăsumaăamenziiăpentruăoriceă

firm ădeăconstruc ii,ăînăcazulăînăcareăesteădepistat ăc ăarunc ăpeădomeniulăpublicăoriă

privatăalămunicipiuluiăde eurileăproveniteădinăactivit ileăcurente,ăpoateăajungeă laă

40 de mii de lei.  

Acestaăesteă iămotivulăpentruăcareăechipeleămixteăformateădinăpoli i tiălocaliă

iă comisariă aiă G rziiă deăMediuă auă crescută frecven aă num ruluiă deă verific riă dină

terenă peă aceast ă linieă deă munc ,ă înă condi iileă înă careă s-au constatat în ultima 

perioad ,ă foarteămulteădepoziteă ad-hocădeă reziduuriăproveniteădinăorganiz rileădeă

antieră sauă dină gospod riiă particulare,ă tiută fiindă faptulă c ,ă înă aceast ă perioad ă aă

anuluiăactivit ileădinăacestădomeniuăseă intensific .ăDeăfiecareădat ăcândăpoli i tiiă

localiă iăcomisariiăG rziiădeăMediuăconstat ăastfelădeănerespect riăaleădispozi iiloră

legale,ăsuntăaplicateăsanc iuniăconformăHCLă149/2017ă- care prevede pentru aceste 

fapteăamenziădeăpân ălaă2000ădeăleiă(pentruăpersoaneăfizice,ă întreă500ă iă1000ădeă

lei,ăiarăpentruăpersoaneăjuridice,ăîntreă1000ă iă2000ădeălei),ădarăpotăfiăadministrateă iă
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dispozi iileăLegiiă211/2011ărepublicat ,ăceămen ioneaz ăpenaliz riăpecuniareăpentruă

persoaneăjuridiceădeăpân ălaă40ădeămiiădeălei. 

Deăasemenea,ăPoli iaăLocal ăaăf cutădeănenum rateăoriărecomand riăfirmeloră

deăconstruc iiăs ăintreăînălegalitate,ăînăcazulăînăcareălucr rileăpeăcareăleăefectueaz ăauă

nevoie de autoriza ii de construire iăle-aăadusălaăcuno tin ăfaptulăc ăinexisten aă

acestuiădocumentăatrageădup ăsineăsanc iuniăceăpotăajungeăpân ălaă100.000 de lei. 

A adar,ăcumăamăprecizatăanterior,ăechipeămixteădeăcontrolădinăparteaăceloră

dou ăinstitu iiărealizeaz ăcontroaleătematiceăzilniceăpeărazaămunicipiuluiăBra ovăînă

vedereaădepist riiă iăsanc ion riiăacestuiăgenădeăfapte. 

Poli iaăLocal ă iăGardaădeăMediuăauăac ionatăîmpreun ăînămunicipiulăBra ovă

pe componenta de mediu, în virtutea parteneriatului încheiat de cele două

conduceriădeă institu ii,ă laă sfâr itulăanuluiă trecut.ă Înăurmaăverific riloră înă teren,ăpeă

bazaăreclama iilorăveniteădinăparteaăcet enilor,ădară iăprinăautosesizareaăagen iloră

deăpoli ieă iăaăcomisarilorăG rzii,ăauăfostăsolu ionateăpesteă300ădeăspe eăcareăvizau 

înc lc riăaleăHCLă627/2017,ăHCLă149/2017ăoriăHCLă153/2010.ă 

Sanc iunileăauă fostăaplicateăcelorăcareănuăauă respectatăprevederileă legaleă înă

domeniu, respectiv pentru reziduuri aruncate în afara platformelor sau în ariile 

neamenajate, pentru depozitarea necorespunz toareă aă resturiloră industrialeă

proveniteă dină construc ii,ă pentruă scotocireaă prină containereleă deă gunoiă oriă pentruă

murd rireaăcarosabilului. 
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ÎN LOC DE CONCLUZII  

 

 

Poli istulă locală esteăprietenulă copiilor!ăAstaă aă tiutăunăb ie elă deă la p rin iiă

lui, motiv pentru care, atunci când s-a pierdut prin parc, s-aăl sat,ăf r ănicioăurm ă

deă îndoial ,ă peă mânaă agentuluiă deă laă Poli iaă Local ,ă Raulă Pu c .ă Împreun ,ă deă

mân ,ă ceiă doiă - copilulă iă poli istulă - 

auăb tutăparculăînălungă iăînălatăpentruă

a-iăg siăpeăapar in toriiămicu ului. 

 

 

 

 

Întreagaăpovesteă aă reu ită s ă fieă

surprins ă într-oă singur ă fotografieă deă

c treăunăblog r,ă careă aă iă postat-o pe 

paginaăsaădeăfaceboockă“Fabricaădeăt tici”,ăimpresionatăfiindădeăimagineaăcelorădoi. 

(sursaăfoto:ă„Fabricaăde t tici”) 

 

Fotografiaăaăfostăînso it ădeăurm torulătext:ă„Amăf cutăaceast ăpoz ăacumăoă

s pt mân ă înăParculăCentralădinăBra ov.ăCopilulă î iăpierduseăp rin ii,ă iarădomnulă

poli istăîlăajutaăs -iăg seasc .ăNuăamăv zutăurm ădeăpanic ăpeăfa aăb ie elului,ăiară

acestălucruăseădatoreaz ăînămareăparteăpoli istului.ăPu tiulăeraăochiă iăurechiăînătimpă

ceă domnulă înă uniform ă îiă povesteaă ceva.ă Dac ă nuă tiamă c ă s-a pierdut, m-a ă fiă

gândită c ă eă tat lă împreun ă cuă copilulă s u.ă Totă respectulă pentruă acestă poli istă iă

pentruăto i ceilal iăcareăî iăpoart ăcuădemnitateăuniformaă iăneăfacăvia aămaiăsigur .” 
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Fotografia celor doi – copil/poli istălocală- aădevenităviral ,ăiarăpostareaădeăpeă

facebook a acumulat aproape 3.000 de like-uriă ( iă pesteă 330ă deă share-uri)ă iă aă

generat o serie deă comentariiă veniteă dină parteaă româniloră dină întreagaă ar ,ă

impresiona iădeăsimbolisticaăimaginiiăb ie elă- poli istălocal.ă 

 

<<A aăcumăle-am transmis în de Ziua Poliei Locale, locuitorilor urbei, prin 

scrisoareaădeschis ăadresat ăîntregiiăcomunit i,ăîiăasigur măpeăbra oveniăc ,ă„prină

toateăac iunileănoastre,ăvremăs ăcre temăîncredereaăbra oveanuluiăînăpoli istulălocal,ă

dară iăs ăîlăconvingemăc ăcet eanulăeste,ădeăfapt,ăbeneficiarulăserviciilorăoferiteădeă

Poli iaă Local ă Bra ovă - institu ieă nou ă iămodern  – care este de drept, a lor, a 

noastr ,ăaăbra ovenilor.ăCuămultătact,ăpasiuneăpentruămeseriaădeăpoli istăalăcet ii,ă

amădevenităprotectoriăaiăcomunit iiă iăaiăcet eanului,ăreu indăs ăneăapropiemădeă

oameniiădinărândulăc roraăprovenim.ă 

 

Putemăs ăspunem,ăcuămânaăpeăinim ,ăc ăinstitu iaădinăcareăcuăonoareăfacemă

parte,ăPoli iaăLocal ăBra ov,ăreu e teăs ăconstruiasc ă iăs ăconsolidezeăîncredereaă

principaluluiănostruăpartener:ăbra oveanul.ăNe-amăangajatăca,ăprinăaceast ăprofesieă

peăcareăoădesf ur măcuăpasiune, înăspiritulădrept iiăsiăsolidarit iiăumane,ăs ăfimă

laă dispozi iaă bra oveanuluiă - 24 de ore din 24, 7 zile din 7 - pentruă aă ob ineă

împreun ă dezvoltareaă societ iiă înă careă tr im,ă înă ora ulă peă careă îlă iubimă

deopotriv ”>> - apreciaz ă directorulă executivă ală Poli ieiă Localeă Bra ov,ă Nicolaeă

Aldea. 

 

Aceast ă povesteă s-aă petrecută înă septembrieă anulă trecut,ă îns ,ă deă atunciă

poli i tiiă localiă auă rezolvată multeă astfelă deă situa ii,ă careă seă puteauă transformaă înă
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tragedii,ădac ănuăseăac ionaăcuăd ruireă iăprofesionalism.ăA adar,ănuăesteăsingurulă

cază înă careă poli istulă locală bra oveană seă implic ă înă c utarea,ă g sireaă iă predareaă

micu iloră ceă s-auă pierdută deă parin i,ă mul iă dintreă ace tiaă dină urm ă apelândă cuă

încredereădirectălaăagentulădinăstrad . 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV 
                      NICOLAE ALDEA  


