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- RAPORT DE EVALUARE POLIȚIA LOCALĂ BRAŞOV

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

* 01.01.2016 – 31.12.2016 *

După Revoluție s-au reinventat sau au fost create noi instituții, din necesitatea
dezvoltării unei noi societăți post-comuniste. Prefectura, Consiliul Județean, Camera de
Comerț și Industrie sunt doar câteva exemple de entități oficiale care au fost
redescoperite de către autoritățile post decembriste. În ceea ce privește instituțiile de
forță, ele au suferit de la începuturile democrației din România o serie de reorganizări.
Societatea a simțit nevoia să reinventeze unele structuri menite să mențină
securitatea de zi cu zi a cetățeanului. Pe baza discursului politic din ce în ce mai prezent
în spațiul public privind necesitatea introducerii conceptului descentralizării, dar și pe
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fondul transformării în întregime a structurii poliției naționale, proces ce a vizat, în
special, rețeaua din teritoriu – a renăscut instituția Poliției Locale Brașov, odată cu
înființarea unor organizații similare la nivelul administrațiilor publice locale din întreaga
țară. Inițial, a fost vorba despre dezvoltarea grupării gardienilor publici, apoi a structurii
de comunitari, iar din 2010 a fost legiferată apariția Poliției Locale, instituție care a primit
girul urbei printr-o Hotărâre de Consiliu Local la sfârșitul lui ianuarie 2011. Pentru mulți
dintre brașoveni această instituție este contemporană cu ei, însă istoria ne transmite
altceva.
ISTORIE
Nevoia de securitate, a fost plasată de Maslow, care a pus bazele teoriei
ierarhizării nevoilor umane, la baza piramidei, imediat după nivelul ocupat de
satisfacerea necesitătilor legate de hrană, aer, apă, igienă, somn și menținerea unei
temperaturi relativ constante a organismului. Odată ce individul își îndeplinește acest
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nivel de necesități, se poate concentra pe asigurarea protecției, care se referă la stabilitate
și consistență într-o lume relativ confuză și vizează, în special integritatea fizică,
securitatea casei și a familiei.
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Aceste nevoi primare pot fi satisfacute individual, până la un punct. Pentru ca
societatea să evolueze este obligatorie o împlinire a necesităților individuale la nivelul
unei întregi colectivități. Astfel, conducerile obștilor au gândit să dezvolte pentru
comunitățile lor rețele și modele de securitate.

De-a lungul vremurilor, în societatea românească, s-au purtat discuții cu
privire la argumentul socio - istoric legate de necesitatea înființării structurilor de
POLIȚIE LOCALĂ, noțiune implementată de statul austriac în urmă cu 169 de
ani. Iată un motiv care a condus la apariția instituției Poliției locale în oraşe precum
Braşov, Tîrgu Mureş, Sibiu şi Sighişoara, entitate care reprezintă cel mai vechi
sistem autohton de ordine şi siguranță publică, având denumirea de Direcțiunea de
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Poliție, în germană „POLIZEIDIREKTOR”.
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Poliția Locală. la nivelul orașului Brașov, a jucat un rol important în
mecanismul administrativ local, iar după aceea la nivel general, devenind una
dintre structurile cheie ale administrației publice.
Organizare şi competențe
Așa cum spun istoricii, când a apărut instituția de apărare a ordinii și liniștii
publice, directorul poliției oraşului îşi coordona activitatea exclusiv pe baza
dispozițiilor primite din partea municipalității, respectiv a Magistratului, a cărei
funcție era echivalentă cu cea a Primarului din zilele noastre.
Sarcinile poliției orăşeneşti erau orientate pe trei direcții principale, şi anume:
1. – menținerea siguranței oraşului;
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2. - păstrarea curățeniei oraşului;
3. - optima supraveghere a pieței oraşului, unde se desfăşurau târgurile
săptămânale sau anuale.
Atribuțiile instituției cu specific polițienesc local erau de natură diversă,
concentrându-se cu precădere pe latura administrativă.
La ordinul directorului poliției, căpitanii de cvartal aduceau la cunoştința
cetățenilor, din aria lor de competență, dispozițiile publice emise de consiliul
oraşului.
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Atribuțiile Direcției de Poliție Orăşenească, în conformitate cu Ordinul Gubernial
Sibiu, 04 august 1849
Amenzile și cuantumul acestora, în perioada apropiată momentului paşoptist,
sancțiuni aplicate de către Direcția de Poliție Locală:
 Ordine publică (16 atribuțiuni): - „nu se va permite rămânerea în
cârciumi după ora 10 seara a petrecăreților, a celor pierde-vară sau a
jucătorilor. Acel birtaş care îi va tolera la el pe aceştia, să fie pedepsit cu
amendă de 6 guldeni, iar petrecăreții cu un gulden fiecare sau cu 24 de ore
de arest”;
- „de asemenea, nu se vor admite
jocurile de noroc de nici un fel, la
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nici o oră, nici în cârciumi ori
cafenele şi nici în iarmaroace. Acel
birtaş care totuşi le va tolera, va fi
amendat de către Poliția Locală cu
6 guldeni, deoarece se ştie că
asemenea

jocuri

servesc

drept

cauze pentru hoții, încăierări, înşelătorii şi chiar omoruri”.
 Protecția Mediului (12 atribuțiuni): - „se va supraveghea ca din curți să
nu fie deversate gunoaie sau orice fel de apă alterată sau murdară ori
lături. Cine procedează în acest fel, să fie amendat cu 3 guldeni”.
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 Disciplina în Construcții (4 atribuțiuni): - „mormanele de pământ scoase
în timpul unei lucrări de construcții sau lemnele rămase în urma unei
construcții care duc la blocarea parțială a străzii, vor fi îndepărtate de către
proprietari. În caz contrar, el să fie amendat pentru nesupunere cu suma de
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3 guldeni”.
 Control Comercial ( 13 atribuțiuni): - „Poliția Orăşenească se va îngriji ca
produsele necesare vieții să nu fie achiziționate la marginea oraşului, de
către cămătari speculanți, pentru ca apoi, aceştia, , să le vândă în oraş mai
scump. Unde descoperă asemenea practici, Poliția Locală va confisca
marfa, iar pe speculant îl va pedepsi cu amendă de un gulden sau 24 ore de
arest”;
 „fiecare meseriaş se va îngriji ca în casa sa să se execute numai muncă de
calitate şi nu muncă de cârpaci. Dacă se va face plângere împotriva lui din
acest motiv, să fie pedepsit cu amendă de 3 guldeni”;
 „când se falsifică băutura, cum ar fi vinul, berea, rachiul ş.a., falsificatorul
să fie amendat cu 3 guldeni”.
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În Direcția de Poliție erau selecționați, gradați care cunoşteau cele trei limbi
vorbite

ale

Transilvaniei
română

(germană,

şi

maghiară), dar în special
limba germană scris şi citit,
dar şi soldați care vorbeau
fluent cele trei limbi ale țării.
În

acele

pionierat,

vremuri

de

plutonierul

şi

jumătate dintre gradați era obligatoriu să fie căsătoriți, în schimb se impunea ca toți
membrii trupei să fie necăsătoriți, dar şi să aibă o purtare ireproşabilă, dovedită
printr-o aşa numită ,,tabelă de
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conduită”.
Garda poliției beneficia de leafa
echivalentă infanteriei germane, la
care se adăuga un supliment zilnic,
diferențiat.
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,,Formalităţile de prezentare a vilegiaturiştilor.
Cetăţenii străini care vin la Braşov pentru cură, sunt obligaţi a se prezenta în
decurs de 24 ore de la sosire, la oficiul siguranţei statului (Chestura Poliţiei,
Prundul Rozelor). După facerea acestei anunţări trebuie să se meargă la Biroul
Populaţiei (Sfatul Vechi)".

(Lemeny)

După Revoluție, s-a conturat dezvoltarea unor noi concepții cu privire la
apariția unui alt sistemul de operare în domeniul ordinii și liniștii publice, pentru a
complini vechea structură de poliție. Așadar, formele de poliție locală ce au apărut
post revoluționar sunt:
 Corpul gardienilor publici (1993)
 Poliţia comunitară (2005)
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 Poliţia locală (2010)
La Brașov, Poliţia Locală a fost înființată la 28 ianuarie 2011 prin H.C.L. nr.
37, moment în care instituţia publică a primit și personalitate juridică. Activitatea
Poliţiei Locale Braşov se desfăşoară conform Legii nr. 155/2010, a H.G.
nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Locale şi a H.C.L. nr. 152/2013 republicată privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale.
Pe parcursul anului 2016, Poliţia Locală Braşov a urmărit cu prioritate
continuarea și dezvoltarea proiectelor pentru dezvoltarea unei structuri poliţieneşti
moderne, democratice, având ca obiectiv principal respectarea prevederilor
constituţionale, a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi aplicarea
întocmai a legilor şi a hotărârilor legislativului local.
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Cap.I - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
COMPARTIMENT JURIDIC
Cap.I.1. Biroul Resurse Umane
În anul 2016, Biroul Resurse Umane, Juridic a implementat proceduri specifice de
lucru în vederea îmbunătățirii standardelor de competență și performanță pentru
realizarea obiectivelor specifice în domeniul resurselor umane. S-a urmărit optimizarea
compartimentelor funcţionale, echilibrarea sarcinilor, atribuţiilor de serviciu, angajarea
de personal calificat, mobilizarea forței de muncă precum și adaptarea structurii
organizatorice a instituției la nevoile și cerințele comunității.
La începutul anului 2016, statul de funcții cuprindea un total de 249 de posturi,
dintre care 194 ocupate și 55 de posturi vacante.
Personalul Poliției Locale Brașov este alcătuit din personal cu funcții publice
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generale de conducere/execuție, funcții publice specifice de polițiști locali și personal
contractual, astfel:
Fig. 1: Structura de personal – Poliția Locală Brașov
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La finele anului 2016 instituția noastră funcționa cu un efectiv de 221 de persoane,
dintre care 181 polițiști locali (173 de execuție și opt de conducere), fiind vacante 28 de
posturi, după cum urmează:
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Fig.2: Grad de ocupare personal

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 instituția noastră a organizat patru
concursuri în vederea ocupării a 41 de posturi vacante. În urma susținerii și promovării
acestor concursuri au fost angajate în anul 2016, 34 persoane, iar trei funcționari publici
au venit prin transfer.
În cursul anului 2016 şi-au încetat raporturile de serviciu/muncă cu instituţia noastră 10
persoane.
Începând cu data de 01.07.2016 au fost promovaţi în gradul imediat superior celui
deţinut patru funcţionari publici, iar în cursul lunii decembrie 2016, șase funcționari
publici au fost declarați admiși la examenul de promovare în gradul imediat superior.
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În perioada analizată Biroul Resurse Umane, juridic a întocmit, redactat și gestionat
următoarele documente, necesare bunei desfășurări a activității instituției:
 180 de referate
 249 de decizii
 238 de adrese
 1262 cereri de concediu de odihnă, fără plată și de recuperare a orelor
suplimentare
 412 de adeverințe de diferite tipuri
 214 de declarații de avere și interese
 transmiterea datelor personalului contractual la ITM Brașov prin completarea
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Registrului de evidenţă al salariaţilor - REVISAL
 transmiterea datelor cu privire la încadrarea și salarizarea personalului la ANAF
prin completarea formularului M500
 operarea on-line a datelor privind funcționarii publici pe portalul de management
al A.N.F.P.
 situații statistice lunare, trimestriale și semestriale
 dosare profesionale pentru personalul activ, cât și pentru cei ce au avut dosare
supuse lichidării în anul 2016
 gestionarea evaluărilor parțiale/anuale ale întregului personal
 gestionarea fișelor de post pentru personalul mutat, promovat în anul 2016
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Pe linie medicală în perioada analizată s-au înregistrat 100 de certificate de concediu
medical, ceea ce reprezintă un număr total de 688 de zile concediu medical.
În perioada analizată, Biroul Resurse Umane, Juridic a întocmit și a susținut în cadrul
comisiilor locale, documentația necesară aprobării următoarelor Hotărâri ale Consiliului
Local:
o

HCL nr.5/15.01.2016 privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov

o

HCL nr.59/02.02.2016 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de
pază și ordine publică de către Poliția Locală Brașov

o

HCL nr.110/30.03.2016 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă
Publică al Municipiului Braşov
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o

HCL nr.283/28.07.2016 privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov

o

HCL nr.285/28.07.2016 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a
Municipiului Brașov

o

HCL nr. 286/28.07.2016 privind aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a 5
(cinci) autovehicule noi

o

HCL nr.436/30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov pe anul 2017.

Pe linie de salarizare, Legea cadru a salarizării nr.284/2010, nu s-a aplicat nici în acest
an, de aceea salarizarea s-a acordat conform O.G. nr. 57/2015. Începând cu data de
01.08.2016, această ordonanță a fost modificată de OUG 20/2016, potrivit căreia numai o
parte dintre salariați au putut beneficia de nivelul maxim de salarizare aflat în plată.
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Alinierea s-a făcut numai în cazul în care a existat în plată salariu la nivel maxim pentru
aceeași funcţie, grad, gradaţie (vechimea în muncă), motiv pentru care s-au emis 81 de
decizii numai pentru aceste cazuri.
Deși scopul OUG 20/2016 a fost de a elimina inechitățile salariale, acestea nu au fost
eliminate, aspect pe care instituția noastră l-a sesizat prin adresa nr. 11374/08.07.2016
înaintată la Mininsterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
În vederea implementării controlului intern managerial au fost elaborate la nivelul
biroului 22 de proceduri de lucru.
Pentru perfecționarea profesională a polițiștilor locali, Biroul Resurse Umane a
colaborat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Centrul de
Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi - Sf. Gheorghe, unde în anul 2016 un
număr de nouă polițiști locali au urmat și au promovat programul de formare iniţială de
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trei luni pe parcursul a două
serii. Tot în anul 2016 doi
polițiști locali, au urmat cursul
de formare inițială a polițiștilor
locali, modulul de management
- la Centrul de Formare Inițială
și

Continuă

al

M.A.I.

–

Orăștie.
Conform

Legii

poliției

locale nr. 155/2010, în perioada 2011-2016, toți polițiștii locali, care au atribuţii de ordine
publică şi în domeniul circulaţiei rutiere, au fost planificați să urmeze programul de
formare inițială de trei luni.
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Până la data de 31.12.2016, dintr-un total de 171 de polițiști locali cu atribuții de
ordine publică și în domeniul circulației rutiere, 149 au urmat acest curs de formare,
urmând ca polițiștii locali angajați în anul 2016 să fie programați la curs în anul 2017.
Cap.I.2 Compartiment Juridic
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 Compartimentul Juridic a desfăşurat o serie
de activităţi, având ca scop urmărirea respectării prevederilor legale şi, în principal,
soluţionarea favorabilă pentru instituţie, a plângerilor formulate împotriva proceselor
verbale.
Compartimentul juridic a vizat spre legalitate 149 de decizii și referate emise și
a semnat contracte cu diferite instituţii sau societăţi. Au fost urmărite în permanenţă
modificările survenite în cadrul legislativ şi au fost comunicate către birourile interesate
de modificările legislative survenite.
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S-a urmărit colaborarea permanentă cu şefii de birouri pentru o mai bună
întocmire a proceselor verbale şi pregătirea apărării în dosarele aflate pe rolul
Judecătoriei Braşov, precum şi informarea agenţilor cu privire la schimbările survenite în
legislaţie şi greşelile care apar la întocmirea proceselor verbale.
În anul 2016 au fost înregistrate, soluționate și gestionate un număr de 894 de
documente.
Compartimentul juridic are pe rolul Judecătoriei Braşov dosare însemnând în
proporție de 90% plângeri contravenţionale cu privire la contravenţii din următoarele
domenii:
 ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
 circulaţia pe drumurile publice
 disciplina în construcţii şi afişajul stradal
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 protecţia mediului
 activitatea comercială
 evidenţa persoanelor
De asemenea, în ceea ce priveşte activitatea legată de atribuţiile în domeniul
disciplina în construcţii, au fost formulate 41 de plângeri penale pentru săvârşirea
infracţiunii prevăzute la art. 24 lit. a din Legea 50/1991.
Totodată au fost promovate 16 acţiuni, având ca obiect obligaţia de a face, în
domeniul disciplinei în construcții, prin care am solicitat instanței să dispună
desființarea construcțiilor edificate ilegal.
Pe rolul Judecătoriei Braşov
au

fost

înregistrate,

de

la
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începutul anului, 165 de dosare
și 36 de apeluri.
Pe rolul Tribunalului sunt
înregistrate în principal apelurile
formulate împotriva sentinţelor
pronunţate de către Judecătoria
Braşov cu privire la soluționarea
plângerilor contravenţionale. De asemenea, în ceea ce priveşte activitatea legată de
atribuţiile în domeniul disciplina în construcţii, au fost formulate 41 plângeri penale
pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 24 lit. a din Legea 50/1991. Totodata au
fost promovate 16 acţiuni, având ca obiect obligaţia de a face, în domeniul disciplinei
în construcții, prin care am solicitat instanței să dispună desființarea construcțiilor
edificate ilegal.
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Din totalul de 280 dosare, având ca obiect plângere contravențională, aflate în
lucru în anul 2016, instanţa s-a pronunţat în 187 de dosare, astfel:
 în 109 s-a menţinut sancţiunea amenzii
 în 28 s-a dispus înlocuirea cu avertisment
 în 50 s-a anulat procesul – verbal
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Fig. 3: Situația dosarelor din Instanță

Ca şi procentaj, situația arată astfel:
 58% - plângeri respinse
 12% - sancțiunea amenzii a fost transformată în avertisment
 25 % - s-a anulat procesul verbal
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Astfel că:


în 137 de dosare, reprezentând un procent de 73%, instanța a acordat soluţii
favorabile instituţiei noastre, menținând procesul verbal contravențional.



în 50 de dosare, reprezentând un procent de 27%, instanța a dispus, anularea
procesului verbal contravențional.

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

Fig.4: Evoluția soluțiilor în dosare

De asemenea, în perioada analizată, consilierii juridici:
I.

Au participat în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor,
numite pentru concursul de recrutare, respectiv concursul de promovare,
organizate de către Poliţia Locală Braşov.

II.

Au urmărit continuu corelarea acţiunilor cu specific juridic cu dispoziţiile
conducerii instituţiei, în deplină concordanţă cu reglementările legale în vigoare.
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În perioada analizată, în cadrul Comisiei De Disciplină a Poliţiei Locale Braşov au
fost finalizate șapte sesizări, referitoare la abaterea disciplinară a opt poliţişti locali din
cadrul instituţiei noastre. Măsurile luate ca urmare a cercetărilor efectuate au constat în:
două mustrări scrise

•

două diminuări ale drepturilor salariale

•

două sesizări ce au fost clasate

•

o retrogradare din funcția publică
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•

Poliția Locală Brașov
Str. N. Bălcescu nr. 62 – 64, Brașov, cod: 500019, tel.: +4.0368.457010, fax: 0368.457.012
www.politialocalabrasov.ro

Page 19 of 65

Cap.II - BIROUL CABINET, INFORMATIC ȘI EVIDENȚA PROCESELOR
VERBALE
 În perioada studiată, pe linia aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, în cadrul Biroului Cabinet au fost întocmite şi
expediate 2131 comunicări de plată pentru procese verbale nesemnate, 2381
adrese pentru solicitare date conducătorilor auto care au încălcat prevederile care
reglementează circulaţia şi parcarea în municipiul Braşov prin Hotărâri ale
Consiliului Local Braşov.
 Totodată, în cadrul Biroului Cabinet, în anul 2016, a fost înregistrat un număr de
21048 documente, din care pe fluxul de intrare 8879 documente, după cum
urmează: 619 solicitări, 1279 sesizări, 13 reclamaţii, 6968 alte documente.
 De asemenea, în perioada analizată, fost asigurată realizarea evidenţei electronice
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a tuturor proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de către
poliţiştii locali în anul 2016.
 Astfel, din punct de vedere statistic, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, agenţii
Poliţiei Locale Braşov au aplicat un număr de 11988 sancţiuni contravenţionale, în
cuantum de 2.810.306 lei, din care 8406 amenzi şi 3582 avertismente (din care
170 anulate), faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, când s-a înregistrat un număr
de 8520 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 1.907.397 lei, din care 6089
amenzi şi 2431 avertismente (din care 138 anulate).
 În cadrul Biroului Cabinet au fost introduse distinct, procesele verbale aplicate la
încălcarea prevederile OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice,
fiind vorba despre sancţiuni cu amendă şi puncte penalizare. După luarea în
evidenţă, Biroul Cabinet a transmis, zilnic, Serviciului Rutier din cadrul I.P.J.
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Braşov, situaţia penalizărilor pentru implementarea în baza naţională de date. (249
adrese pentru 4826 procese-verbale).
Fig. 5 Statistica proceselor verbale de contravenţie
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Fig. 6. Valoarea proceselor verbale contravenţionale întocmite
de agenţii Poliţiei Locale Braşov în anul 2016 a înregistrat o
creștere de 39,04% faţă de anul 2015
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Cap.III - SERVICII OPERATIVE
Cap.III.1. Serviciul de Ordine şi Linişte Publică
CAP. III. 1.1. Biroul de Ordine Publică

Prezentare generală:
Serviciul Ordine și Liniște Publică, a avut ca principal obiectiv în anul 2016,
realizarea siguranţei publice, prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, constatarea
și

aplicarea

sancţiunilor

contravenţionale

privind încălcarea normelor de convieţuire
socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale
Consiliului Local Brașov, prin intermediul
elementelor de dispozitiv, ce au efectuat
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misiuni specifice, atât în mod independent, cât
și în regim mixt, zilnic, împreună cu lucrători
ai secțiilor de poliție națională 2, 3, 4 și 5, în
mod sporadic cu lucrători ai Secției 1 Poliție,
activitățile

cu

stucturile

respective,

fiind

organizate atât în zona centrală, cât și în
cartierele municipiului Brașov.
Întreaga activitate a avut la bază sesizările din partea cetățenilor, ca și datele și
informațiile obținute în teren, transpuse în Planuri de acțiune și măsuri, cu privire la:
combaterea activităților comerciale cu caracter ilicit, asigurarea climatului de ordine și
liniște publică, modul de respectare a prevederilor legale stabilite prin HCL-uri,
sancționarea contravențională a persoanelor care încalcă prevederile legale.
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De asemenea, efectivele Serviciului Ordine și Liniște Publică, precum și cele ale
Biroului Ordine Publică, au desfășurat în cursul anului 2016, o paletă variată de misiuni,
având ca obiect măsuri specializate de menținere a ordinii și siguranței publice, cu ocazia
desfășurării de manifestări sportive, cultural - artistice, cultico-religioase, de sprijin în
activitatea de distribuire a ajutoarelor UE și a tichetelor valorice ori cu caracter civic,
acestea din urmă, în perioada alegerilor electorale, ocazie cu care, s-a inclus
monitorizarea zonelor de panotaj electoral, în vederea asigurării integrității acestora.
Tot în această perioadă, a continuat procesul de formare, instruire și selecție a
personalului din aceste structuri, la ora actuală fiind “baza de formare” pentru polițiștii
locali ce urmează a desfășura actvități specifice în structuri operative, unde, datorită
specificului activității, este necesară pregătirea și dobândirea unei experiențe relevante în
domeniul ordinii publice, ulterior urmând, în baza unei selecții adecvate, să desfășoare
activități în cadrul altor specializări, cum este cazul la Serviciul Circulație Rutieră, Biroul
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Rutier sau Biroul Monitorizare - Dispecerat.

CAP. III.1.2. Compartimentul Monitorizare – Dispecerat
Compartimentul Monitorizare - Dispecerat, format din patru dispecerate situate
în str. Iuliu Maniu, nr.52, str.Nicolae Bălcescu, nr. 62-64, Primăria Municipiului Brașov
și Cartierul Noua, au avut ca prim scop asigurarea coordonării și monitorizării efectivelor
din subordinea Poliţiei Locale Braşov, paza bunurilor, a armamentului şi a muniţiei din
dotarea instituţiei şi supravegherea sistemului integrat video instalat la nivelul
Municipiului Braşov.
În cadrul celor patru dispecerate au fost rezolvate cu operativitate problemele
sesizate de către cetăţenii Municipiului Braşov, prin telefonul Dispecerat Urgenţe
0268.954, telefonul fix: 0368457010/0368427013.
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Totodată, sesizările greşit îndreptate, care nu intrau în domeniul de activitate al
Poliţiei Locale Braşov, conform O.G. nr.27/2002, au fost redirecţionate către autorităţile,
instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate.
Din analiza activităților specifice desfășurate de compartiment în anul 2016 putem
enumera un număr de 5213 sesizări provenite de la cetățeni și din partea unor instituții, au
fost efectuate 4282 de verificări persoane și 5132 de verificări auto în bazele de date. Din
dinamica activităților, putem reliefa următoarele situații:

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

Tabel 1

Luna

Sesizări

Verificări persoane

Verificări auto

Ianuarie

80

194

425

Februarie

377

434

333

Martie

483

629

523

Aprilie

421

336

463

Mai

406

234

245

Iunie

487

496

384

Iulie

456

398

395

August

470

474

354

Septembrie

506

386

529

Octombrie

495

300

483

Noiembrie

555

253

543

Decembrie

477

148

455

TOTAL

5213
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 Pe linia activității de securitate și sănătate în muncă, prevenirea şi
intervenţia în situaţii de urgenţă:
În anul 2016 au fost desfăşurate următoarele activităţi:
 a fost elaborată şi aprobată tematica anuală privind instructajul periodic de
securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 a fost efectuat instructajul general şi la locul de muncă cu un număr de 37 nou
angajaţi;
 a fost efectuat instructajul periodic la trei luni cu personalul operativ şi la șase
luni cu personalul tehnico - administrativ conform reglementărilor din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;
 a fost efectuată vizita medicală anuală pentru 193 de salariați şi examenul
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psihologic periodic pentru 174 de polițiști locali și șefi de structuri.
 În domeniul activității de gestionare a armelor și muniției instituției, a
avizării poliţiştilor locali:
 Au fost desfășurate activități periodice de verificare și întreținere a armelor și
munițiilor din cadrul instituţiei, a fost efectuată inventarierea anuală a acestora.
 Nu au fost constatate lipsuri sau deprecieri.
 Au fost executate instructaje cu privire la regulile de păstare, purtare şi folosire a
armelor şi muniţiilor în condiţiile legii pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
 Au fost întocmite şi înainatate la I.P.J. Braşov în vederea avizării 18 de dosare ale
poliţiştilor locali, care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru a purta şi
folosi, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu a armamentului şi muniţiei.
 Până la această dată sunt avizaţi 134 de poliţişti locali şi şefi de structuri.
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Tabel 2: Activitatea Serviciului de Ordine Publică și a Biroului de Ordine Publică
NR
CRT

INDICATORI/ACTIVITATE

CANTITATEA

1

Planuri de măsuri/acţiune

29

2

Procese verbale de sancţionare contravenţională întocmite

2505

3

Valoare totală amenzi

561070,00

4

Autori de fapte prinși/predați/conduși la Secțiile de Politie, în
vederea continuării cercetărilor

51 autori/47 fapte

5

Persoane legitimate

5164

6

Stari conflictuale aplanate

25

7

Petiţii, reclamaţii, solicitări, sesizări

128/212

8.

Participari la masuri specifice cu ocazia manifestarilor culturalsportive, religioase, civice

49

9.

Cersetori identificati si indepartati

347

10.

Bolnavi psihic predați unităților de profil

6

11.

Persoane decedate identificate

3

12.

Bunuri găsite și predate păgubașilor

4

13.

Tentativă suicid

1

14.

Incendii

2

15.

Oameni ai străzii în dificultate

8

16.

Produse agro-alimentare – predate, pe bază de documente
operative către unități de protecție și asistență socială

173 kg

17.

Activități desfășurate înpreună cu instituții și entități juridice

311
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Cap.III.2. Serviciul Circulaţie Rutieră
Cap.III.2.1. Biroul Rutier

Misiunea: Menţinerea unui
climat civilizat în traficul
rutier, în conformitate cu
legile existente şi HCL-urile.
Totodată s-a acţionat şi pe
linia menţinerii liniştii şi
ordinii publice în zonele de
patrulare.
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Activitatea:
 S-a acționat de luni până vineri, cu efective ale SERVICIULUI CIRCULAȚIE
RUTIERĂ pentru dirijarea și fluidizarea traficului rutier, pe timpul deplasării
elevilor spre instituțiile de învațământ.
 S-a acționat pe linia prevenirii faptelor antisociale în zona piețelor
agroalimentare precum și pentru diminuarea fenomenului de comerț ambulant.
 Având la bază sesizările din partea cetățenilor, precum și datele și informațiile
de interes operativ obținute din teren, transpuse în planuri de acțiune și măsuri,
cu privire la nerespectarea reglementărilor legale referitoare la masa maximă
admisă autorizată pe anumite sectoare de drum din municipiul Brașov (de ex.
Cartierul Stupini, str. Zaharia Stancu, B-dul Gării, str.13 Decembrie, etc) s-a
acționat în mod constant, ocazie cu care s-a observat o diminuare la nivelul

Poliția Locală Brașov
Str. N. Bălcescu nr. 62 – 64, Brașov, cod: 500019, tel.: +4.0368.457010, fax: 0368.457.012
www.politialocalabrasov.ro

Page 27 of 65

Municipiului Brașov în ceea ce înseamnă tranzitarea autovehiculelor care nu
respectă normele legale în vigoare referitoare la masa maximă admisă.
 În urma solicitării venite din partea Poliției Municipiului Brașov, odată cu
deschiderea sezonului de schi, Poliția Locală a acționat în Poiana Brașov cu
efective din cadrul Serviciului Rutier, respectiv, cu doi agenți. În cursul
săptămânii și trei agenți în week-end-uri, colaborarea dintre instituții fiind una
benefică pentru ambele părți, fără a se fi înregistrat vreun eveniment negativ.
 S-au monitorizat instituțiile de învățământ pentru prevenirea faptelor
antisociale și violența în zona școlilor.
 Cu ocazia manifestarilor sociale, religioase, cultural - sportive, artistice din
Municipiul Brașov s-a fluidizat traficul rutier.
 Datorită specificului turistic al Municipiul Brașov și datorită faptului că este
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tranzitat zilnic de aproximativ 30.000 de autoturisme, s-a dovedit a fi necesar
ca, agenți din cadrul Serviciului Rutier, să acționeze pentru descongestionarea
și fluidizarea traficul rutier în zona Pietrele lui Solomon, Grădina Zoologică
precum și în zonele de agrement.
 În baza planurilor de măsuri s-a acționat periodic la solicitările Asociației
Brașovul Pedelează (Masa Critică), cu activități specifice de monitorizare a
traficului pe sectoarele de drum pe care s-a deplasat coloana de bicicliști,
nefiind înregistrat nici un eveniment negativ.
 1 - 2 agenți au fluidizat traficul rutier cu ocazia meciurilor de handbal, hochei,
asigurând și măsuri specifice cu ocazia acestor manifestări alături de celelalte
structuri operative.
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 S-a acționat împreună cu lucrători R.A.T. Brașov, la solicitarea acestora,
pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care opresc/staționează
neregulamentar în stațiile R.A.T.
 S-a acționat de luni până vineri, împreună cu polițiști din cadrul Biroului
Poliției Rutiere a Municipiului Brașov, prin intermediul echipajului mixt
pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care opresc/staționează
neregulamentar pe străzile din municipiu cât și pentru eliberarea locurilor de
parcare din zonele de reședință cu abonament.


Pe

lângă

aspectele

enumerate mai sus, s-a avut în vedere
inclusiv realizarea siguranței publice,
prevenirea și descoperirea faptelor
antisociale, constatarea și aplicarea
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sancțiunilor contravenționale privind
încălcarea normelor de conviețuire
socială, stabilite prin legi sau HCL.
 S-a asigurat fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de
competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a
conducătorilor de autovehicul, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor
conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice.
 S-au constatat contravenții și aplicat sancțiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în cea
rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare
adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu
dizabilități.
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Tabel 3: Situația activității Serviciului Circulație Rutieră
NR
CRT

INDICATORI/ACTIVITATE

CANTITATEA

1

Planuri de măsuri/acţiune

75

2

Procese verbale de sancţionare
contravenţională întocmite

6075

3

Valoare totală amenzi

818.296

4

Autori fapte predați/conduși la Secțiile
de Poliție

27

5

Persoane legitimate

7800

6

Stari conflictuale aplanate

52

7

Refuz legitimare

30

9

Petiţii/reclamaţii

286

10.

Participări la măsuri specifice cu ocazia
manifestarilor cultural-sportive,
religioase,civice

130

11.

Controale corporale sumare / controlul
bagajelor

40

12.

Minori scapați de sub supraveghere

4

13.

Filtru rutier/fluidizare/restricționare
trafic

786

14.

Intervenții la evenimente

70

15.

Persoane urmărite

1

16.

Persoane conduse

40

17.

Persoane predate altor instituții

32

Poliția Locală Brașov
Str. N. Bălcescu nr. 62 – 64, Brașov, cod: 500019, tel.: +4.0368.457010, fax: 0368.457.012
www.politialocalabrasov.ro

OBSERVAŢII

soluţionare
favorabilă.

Page 30 of 65

CAP. III. 3 Biroul Poliţie Turistică

În anul 2016, Biroul Poliţia Turistică a desfăşurat activităţi specifice de menţinere
a ordinii şi liniştii publice în Zona Centrală, prin care s-a urmărit creşterea gradului de
siguranţă publică, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale, legate de încălcarea normelor de convieţuire socială, a
celor privind comerţul stradal, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local.
Având în vedere că Braşovul este unul dintre cele mai frumoase oraşe turistice din
România, fiind vizitat de un număr mare de turişti români şi străini (zilnic între cinci şi
zece mii de vizitatori), poliţiştii locali din cadrul Biroului Poliţia Turistică, ce execută
serviciul în Zona Centrală,
(majoritatea

dintre

ei
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cunoscând cel puțin o limbă de
circulaţie

internaţională),

oferă informaţii utile, îndrumă
şi direcţionează turiştii străini
către obiectivele turistice şi
monumentele istorice din oraş.
Este bine cunoscut faptul că, existenţa elementelor de ordine publică, este
impetuos necesară în zonele de interes istoric şi turistic din oraş, astfel o prezenţa mai
activă, permanentă, a poliţiştilor locali, creează un sentiment de siguranţă tuturor
turiştilor, atât celor din ţară cât şi turiştilor străini. Periodic, au fost organizate acţiuni, în
baza unui plan întocmit şi aprobat anterior, acestea fiind planificate, fie în urma unor
sesizări venite din partea cetăţenilor, fie în urma autosesizării organelor de Poliţie Locală,
cu privire la aspecte şi fapte ce contravin legislaţiei în vigoare, dar şi în urma unor
solicitări venite din partea altor instituţii ale statului. În acest sens, au fost desfăşurate
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acţiuni, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică, combaterea
activităţilor comerciale ilicite, conştientizarea cetăţenilor cu privire la respectarea H.C.L.urilor, dar şi verificarea respectării acestora de către cetăţeni, precum şi sancţionarea
persoanelor care se pretează la fapte de natură a încălca prevederile legale în vigoare. De
asemenea, poliţiştii locali din cadrul biroului au participat periodic la acţiuni specifice cu
privire la aspecte şi fapte de încălcare a legislaţiei în vigoare privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de publicitate, reclamă şi afişaj pe raza Municipiului Braşov.
Periodic au desfăşurat activităţi de supraveghere şi verificare - sâmbăta, duminica
şi sărbătorile legale - a zonelor de agrement special amenajate, cum ar fi: Pietrele lui
Solomon, Lacul Noua, Răcădău, etc. pentru prevenirea, reducerea şi eliminarea
impactului asupra mediului, luând măsuri legale împotriva celor care nu respectau
prevederile Legii nr. 54/2012, act normativ care reglementează activitatea de picnic pe
domeniul public şi privat. Pe lângă toate aceste activităţi, poliţiştii locali din cadrul
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biroului au desfăşurat conform competenţei, activităţi specifice de asigurare a inregrităţii
panourilor de afişaj electoral pe timpul campaniilor electorale desfășurate înaintea celor
două tururi de scrutin (parlamentare și prezidențiale).
În plus, poliţiştii locali din cadrul biroului Poliţia Turistică au participat şi la
măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, la manifestările cultural sportive şi
religioase (meciuri de fotbal, hochei, polo, handbal, la slujbe şi procesiuni religioase în
zilele de sărbătoare), precum şi la unele evenimente care au avut loc în Zona Centrală
(spectacole şi concerte în aer liber, târguri tradiţionale, etc.), asigurând buna desfăşurare
a acestora.
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul biroului, au participat activ alături de toate
celelalte structuri de ordine, siguranţă publică şi rutieră la toate activităţile organizate şi
desfăşurate în Municipiul Braşov, în special cele care au avut loc în zona centrală, cum ar
fi: ,,Parada Junilor’’, festivalul ,,Strada Dell’ Arte’’, evenimentul ,,TransylvaniaTango
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Fest’’, campania desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean, intitulată
,,Supraveţuitorii-Trişezi centura, păcăleşti viaţa’’, expoziţia tematică ,,Outdoor Braşov
1916 – intrarea României în primul război mondial’’, exerciţii demonstrative
organizate de I.S.U., exerciţii demonstrative, (prezentare armament şi tehnică de luptă
din dotare, defilare, retragere
cu torţe), organizat de către
Brigada 2 Vânători de munte
cu ocazia Zilei vânătorilor de
munte, ,,Ziua Naţională a
României’’,
Revoluţiei

comemorarea
din

Decembrie

1989 şi multe alte activităţi.
De menționat este faptul că,
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pentru buna desfășurare a
acestor acțiuni ale comunității, am luat și asigurat măsuri specifice.În perioada de iarnă,
cănd temperaturile au scăzut şi pănă la – 25˚ C, poliţiştii locali din cadrul biroului au
interceptat, identificat şi condus la C.P.F.A. persoanele fără adăpost identificate în raza
posturilor sau care se aflau în Zona Centrală în căutarea unui adăpost şi riscau să sufere
din cauza condițiilor meteo extreme. Tot în această perioadă de iarnă, în urma ninsorilor
abundente căzute pe raza Municipiului Braşov, poliţiştii locali din cadrul biroului,
împreună cu purtătorul de cuvânt al instituţiei, dar și individual, au organizat serii de
acțiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la obligaţiile pe care le au,
potrivit H.C.L 627/2007, respectiv de a îndepărta zăpada şi/sau gheaţa existentă pe
trotuare şi alei pietonale în dreptul imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară
activitatea, să îndepărteze ţurţurii formaţi în jgheaburile clădirilor, care prezintă un
potenţial pericol pentru siguranţa pietonilor.
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Totodată, agenţii de poliţie din cadrul biroului au asigurat pe perioada Sărbătorilor
de iarnă, integritatea Pomilor de iarnă din Piaţa Sfatului, Piaţa Enescu şi Piaţa Unirii, a
instalaţiilor de iluminat, inclusiv cele de pe str. Republicii şi străzile adiacente, precum şi
mobilierul stradal din zona de competenţă, ca și a tuturor celorlalte elemente.
În toată această perioadă, au fost monitorizate şi verificate, toate societăţile
comerciale din Centru Istoric al Municipiului Braşov, care desfăşurau activităţi
comerciale cu produse tradiţionale de sezon, pentru asigurarea respectării H.C.L. nr.
201/2006 privind utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate, aparţinând
domeniului public al Municipiului Braşov.
În fiecare zi, s-a acţionat pe linia prevenirii şi combaterii cerşetoriei pe raza
Centrului Istoric al municipiului Braşov, iar prin acţiunile întreprinse, am reuşit
interceptarea, identificarea, sancţionarea şi îndepărtarea din zonă a acestora, după caz,
conducerea şi predarea la Sectia nr. 1 Poliţie, rezultatele concrete ale acestor activităţi
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sunt evidenţiate în tabelul cu indicatorii de evaluare, de mai jos.
În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional
stradal, de menţinere a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali din cadrul acestui birou
au realizat sute de intervenţii, în urma unor sesizări făcute la nr. scurt de telefon
0268.954, inclusiv în urma apelurilor la S.N.U.A.U. – 112, şi au desfăşurat multe acţiuni,
misiuni şi verificări, concretizate prin aplicarea unui număr de 1089 sancţiuni
contravenţionale, împotriva celor care au încălcat actele normative date în competenţă,
respectiv predarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni la secţiile de poliţie
pe raza cărora s-au produs faptele respective. De asemenea, în cursul anului 2016, la
solicitarea reprezentanţilor serviciului specializat din cadrul Primăriei Braşov, poliţiştii
locali au însoţit şi asigurat protecţia acestora la sedinţele asociaţiilor de proprietari din
cartierele Astra, Răcădău, b-dul. Victoriei, b-dul. Gării, etc.
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Activităţi desfăşurate în unităţile de învăţământ:
 Patrularea zilnică pe raza unităţilor şcolare conform protocolului şi contact
permanent cu personalul didactic, (Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna”, Liceul
,,Andrei Mureşanu”, Colegiul Naţional Unirea, Colegiul Naţional „Aprily Lajos”,
Liceul Teoretic “J. Honterus”, Liceul cu Program Sporiv, Colegiul Tehnic
“Transilvania”, Şcoala Generală nr. 6 Iacob Mureşanu)
 Am asigurat paza unităţilor de învăţământ unde s-au desfăşurat examenele de
bacalaureat

la

Colegiul

Naţional

„Aprily

Lajos”

şi

Colegiul

Tehnic

“Transilvania”
 Acţiuni regulate pe linia prevenirii absenteismului şcolar, respectiv verificarea
periodică a localurilor publice aflate în proximitatea unităţilor şcolare;
 Monitorizarea şi verificarea periodică a Centrului Cultural Francez, situat pe B-
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dul Eroilor, nr. 33 – Casa Baiulescu şi Sinagoga Neologă de pe str. Poarta
Scheii, nr. 29
Acţiuni tematice organizate:
 Acţiuni organizate în comun cu inspectori din cadrul Serviciului Inspecţie şi
Control având ca scop verificarea modului de desfăşurare a comerţului cu
mărţişoare şi alte cadouri tematice
 Acţiuni având ca scop verificarea modului de respectare a programului de
funcţionare a unităţilor comerciale
 Acţiuni organizate pe linia combaterii comerţului stradal ilicit
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Propuneri de îmbunătăţire a activităţii
Pentru anul 2017, Biroul Poliţia Turistică, are ca obiectiv principal, continuarea
activităţilor specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zona centrală, pentru
creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţenilor, precum şi activităţi de prevenţie
(prevenirea săvârşirii unor fapte de natură antisocială), respectiv, constatarea şi
sancţionarea contravenţională a persoanelor care încălcă normelor de convieţuire
socială, a normelor privind comerţul stradal şi a normelor privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de publicitate, reclamă şi afişaj pe raza Municipiului Braşov,
stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local, date în competenţă.
La fel ca şi în anul 2016, în 2017 vom organiza şi participa la acţiuni specifice,
din proprie iniţiativă sau în urma unor sesizări venite de la cetăţeni ori în urma unor
informaţii culese în interes operativ, pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte
publică în Zona Centrală, pentru combaterea activităţilor comerciale ilicite, precum şi
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pentru conştientizarea cetăţenilor cu privire la respectarea H.C.L.-urilor, adică,
sancţionarea persoanelor care se pretează la fapte de natură a încălca prevederile legale
în vigoare.
Având în vedere specificul zonei acoperite de efectivele biroului – centrul turistic
al municipiului, dar şi în vederea optimizării compartimentelor funcţionale, echilibrării
sarcinilor şi a atribuţiilor de serviciu, eficientizării activităţii, vă propun completarea
efectivelor biroului, dat fiind faptul că există un deficit de trei posturi vacante.
De asemenea, avem în vedere creşterea permanentă a calităţii serviciului
prestat, pentru siguranţa publică a cetăţenilor municipiului, dar şi a turiştilor români
şi străini, care vizitează oraşul nostru pentru a dovedi eficienţa, recunoaşterea şi rolul
important al Poliţiei Locale Braşov, privind, apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor, promovarea binelui şi ocrotirea cetățeanului.
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Tabel 4: Evaluare activitate Birou Poliția Turistică
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CAP. III. 4 Biroul Intervenții

Pentru prevenirea şi
combaterea

fenomenului

infracţional, de menţinere a
ordinii şi liniştii publice,
efectivul acestei structuri a
realizat zeci de intervenţii,
inclusiv
urgenţă

la

apelurile

112,

de

respectiv

0268.954 şi a desfăşurat
foarte multe acţiuni, misiuni
şi verificări. De asemenea, contribuţia acestora a fost apreciată atât de celelalte structuri
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din sistemul de ordine şi siguranţă publică cât şi de unităţile de învăţământ, a societăţii
civile şi a mass-media, aşa cum a reieşit din scrisorile de mulţumire primite, precum şi
din creşterea numărului cererilor de asistenţă operativă.
În toate situaţiile, conform prevederilor Legii nr. 155/2010, făptuitorii şi bunurile
corp delict, care au servit la săvârşirea de fapte sau ca rezultat al acestora, împreună cu
actele de constatare întocmite, au fost predate secţiilor de poliţie competente teritorial,
pentru continuarea cercetărilor.
În acelaşi timp s-a acţionat cu prioritate şi pentru:
 identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţii de construire,
identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de
reparaţie
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 identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public, precum şi a persoanelor
fizice sau juridice care le deţin
 verificarea existenţei contractelor de salubrizare între persoane fizice sau juridice
 respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a
activităţilor comerciale
 verificarea existenţei documentelor de provenienţă a mărfurilor
 respectarea normelor legale privind orarul de funcţionare a operatorilor economici

Ca urmare a acestor activităţi, au fost constatate şi aplicate 1729 sancţiuni
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contravenţionale, în valoare totală de 614675 lei.

Eficienţa poliţiştilor locali din cadrul Biroului Intervenţii, coroborată cu buna
colaborare cu secţiile de poliţie, a condus la creşterea siguranţei cetăţeanului în anul
2016.
În perioada sezonului de iarnă, a asigurat zilnic securitatea transportului de valori de
la casieriile colectoare din zona domeniului schiabil din Poiana Braşov.
Conform prevederilor Legii nr.4/2008, pentru buna desfăşurare a competiţiilor
sportive, au asigurat măsurile de menţinere a ordinii publice în interiorul arenelor
sportive (Bazinul Olimpic, Sala Sporturilor).
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Tabel 5 Situația activităților desfășurate de Biroul de Intervenții
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CAP. III. 5 Biroul Siguranță Obiective

Biroul Siguranță Obiective, a
avut ca principal obiectiv în anul 2016,
paza bunurilor şi obiectivelor aflate în
administrarea

autorităţilor

publice

locale stabilite de Consiliul Local
precum și prevenirea şi descoperirea
faptelor antisociale, constatarea şi
aplicarea sancţiunilor contravenţionale
privind

încălcarea

normelor

de

convieţuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale legislativului brașovean.
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În anul 2016, Biroul Siguranță Obiective a asigurat paza și ordinea publică, în
conformitate cu planurile de pază întocmite în condițiile legii, la următoarele obiective:
 Gradina Zoologică Brașov – un post
 D.S.S. – Centrul pentru persoane fără adăpost - un post
o Distribuire Alimente – un post
o Depozit Răcădău – un post
 Cimitirul Municipal - un post
 Direcția Fiscală Brașov - un post
 Serviciul Public Administrare Piețe
o Piața Astra – un post
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o Piața Dacia – un post
o Piața de Miercuri – un post
o Sediu Serviciu Public Administrare Piete – un post
 R.A.T. Brașov – patru posturi
Personalul din cadrul biroului și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu profesionalism
prin asigurarea mãsurilor de securitate specifice, creând astfel beneficiarilor un climat de
siguranță și ordine. Totodată, agenții din cadrul biroului au asigurat securitatea
transporturilor de valori în condițiile legii aparținând următoarelor instituții:
1) Direcția Fiscală
2) Serviciul Public Administrare Piețe
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3) S.C. R.I.A.L. S.R.L.
4) Primăria Municipiului Brașov
5) R.A.T. Brașov
Misiunile

de

însoţire

și

transport valori monetare au fost
executate în deplină siguranță și
fără incidente, fiind respectate
traseele de deplasare prevăzute
în planurile de pază, precum și
procedurile stabilite pentru acest
gen de misiuni.
Pe lângă aceste activităţi,
poliţiştii locali din cadrul biroului, în zona obiectivelor încredințate, au asigurat ordinea și
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siguranţa publică, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite
prin legi sau Hotărâri ale Consiliului Local. De asemenea, au participat la implementarea
de măsuri pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pe tot parcursul competițiilor
sportive, cultural-artistice. În timpul acestor activități, polițiști locali din cadrul biroului
au aplicat 149 sancțiuni contravenționale.
În anul 2016, au fost rezolvate 61 de petiții privind ordinea publică și salubritatea,
formulate de către cetățeni și repartizate biroului.
După ce în anul 2015, a fost definitivat cursul de inițiere profesională pentru polițiștii
locali din cadrul biroului, în luna februarie 2016 a fost rândul personalului contractual să
urmeze cursul de formare profesională, în conformitate cu Legea 333/2003. Așadar, se
poate spune cu certitudine că întregul efectiv a fost instruit și școlarizat, potrivit
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prevederilor Legii 155/2010.
Obiective 2016
Completarea organigramei
 cu personal contractual calificat pentru desfășurarea activității de agent de
securitate, în vederea ocupării celor trei posturi vacante din cadrul biroului
 două posturi de polițist local
Pentru a îmbunãtãţi cunoştinţele acumulate anterior, se va avea în vedere pregãtirea
continuã a personalului, în limita a cel puţin 20 de ore anual, în baza tematicii-cadru
stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea
Naţionalã pentru Calificãri.
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CAP. III. 6 Serviciul Inspecție – Control și Disciplina în Construcții
În anul 2016 au fost înregistrate, gestionate și soluționate 3294 de acte.

Având în vedere specificul serviciului, în anul 2016 au fost efectuate
verificări/controale în mai multe direcții distincte de activitate, respectiv:
 180 reclamații prin dispeceratul tehnic/telefonic
 230 somații conform O.G. 21/2002 și Legea nr.153/2011
 150 somații pentru îndepărtarea zăpezii conf HCL 624/2007
 Urmărirea respectării programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale
de către firmele de salubritate și întocmirea rapoartelor de lucru zilnice
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 Au fost întocmite 34 de referate către oficiul juridic în vederea sesizării organelor
de urmărire, conform art.24 lit a din Legea 50/1991 republicată
 S-au instituit șase Dispoziții de Primar pentru desființarea construcțiilor
neautorizate.
S-au înaintat oficiului juridic, 11 dosare în vederea sesizării instanțelor de judecată
pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 28 alin.3 și art.32 alin.1 din Legea 50/1991,
respectiv pentru desființarea construcțiilor/încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației
de construire.
În urma controalelor efectuate privind respectarea prevederilor Legii 50/1991 au
fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 134.000 lei.
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În anul 2016, pe parcursul celor
două sezoane de soldare, 73 de
agenți

economici

au

notificat

procedura de soldare și două
proceduri de lichidare.
Au fost verificați 489 de agenți
economici și au fost aplicate 405
sancțiuni. Cuantumul sancțiunilor contravenționale aplicate au fost în cuantum de 562400
lei. Totodată au fost întocmite 90 de referate pentru suspendarea activităților comerciale,
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unde situația a impus acest lucru.
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CAP. IV SERVICII NEOPERATIVE
CAP.IV.1 Biroul Comunicare Publică
Activitatea biroului
Pe parcursul anului 2016, Biroul Comunicare Publică a desfășurat activități specifice
prin care a asigurat îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv accesul la, informațiile
de interes public, gestionând și soluționând petițiile cetățenilor, în conformitate cu
dispozițiile Legii nr. 544/2001, actualizată și prevederile O.G. nr. 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor susținând procesul de elaborare de
strategii de comunicare la nivelul biroului pentru atingerea obiectivelor generale ale
instituției. BCP a inițiat și a participat, individual și în calitate de partener la diferite
proiecte și acțiuni:
 Întâlnire tehnică de lucru împreună cu specialiștii C.R.P.E.C.A. Brașov, având ca
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scop programarea unor activități comune, considerate prioritare în anul 2016,
având în vedere domeniul de intervenție a celor doi parteneri (Poliția Locală și
C.R.P.E.C.A. Brașov), în implementarea activităților cu specific antidrog
programate în unități școlare brașovene;
 Alături de Prefectură, Primăria Brașov, I.P.J, B.C.C.O, S.I.P.I, D.I.I.C.O.T.,
Jandarmeria Brașov, I.S.J. Brașov, A.N.F.P., Serv. Probațiune și diferite O.N.G.uri, reprezentantul biroului a participat la conferința de presă având ca temă: „Să
știi mai multe, să fii mai bun”, punându-se accent pe informarea cetățenilor –
consumatori de substanțe interzise, dezvoltarea abilităților educative și în special,
pe efectele substanțelor cu proprietăți psihoactive;
 Reprezentantul BCP a participat la Bilanțul C.R.P.E.C.A. Brașov, unde s-a
prezentat activitatea Centrului, dar și dezbaterea Proiectului Național FRED
GOES NATIONAL.
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Poliția Locală, prin BCP, Serviciul Circulație Rutieră, împreună cu C.R.P.E.C.A.
Brașov a participat la Evenimentul „Săptămâna Altfel”, la Grădinița nr. 34 Brașov și
Școala Generală nr. 13 Brașov
Reprezentantul biroului a fost invitat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov să
participe la conferința finală a Proiectului Strategic Erasmus – Not Leave The School but
Live the School.
Odată cu deschiderea anului școlar 2016 – 2017, dar și în contextul unei bune
colaborări interinstituționale, reprezentantul BCP, Serviciul Rutier și Biroul Intervenții au
participat alături de specialiștii
C.R.P.E.C.A.
activitățile
mediul
susținerea

Brașov

la

programate

în

preșcolar,
unei

prin

prezentări
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privind siguranța rutieră, sub
sloganul „Folosește zebra!”,
tematică adaptată nivelului lor
de

înțelegere

și

asimilare,

abordându-se astfel și problematica abuzului de substanțe (în special, abuz de
medicamente în rândul preșcolarilor), dar și aspecte privind formarea abilității
educaționale pentru părinți. La fiecare activitate au fost distribuite materiale informative
elaborate de BCP.
Poliția Locală, reprezentată de BCP a participat alături de C.R.P.E.C.A. Brașov la
asigurarea cadrului organizatoric în vederea implementării obiectivelor ( Zile
Internaționale de Luptă Împotriva Consumului și Traficului de Droguri ), sub sloganul „
Trăiește-ți viața fără droguri! ”.
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Reprezentantul biroului a participat la marcarea evenimentului „ Ziua Națională fără
Tutun – 17.11.2016 ”, iar agenți din cadrul Poliției Locale au sprijinit, din punct de
vedere organizatoric, specialiștii din cadrul C.R.P.E.C.A. Brașov pentru buna desfășurare
a

evenimentului,

prin

activități de tip informare
– educare – conștientizare.
Șeful

Biroului

Comunicare
solicitarea
Brașov,

Publică

la

Primăriei
în

calitate

de

reprezentant al acesteia, a
participat la Focus Grupul
organizat cu privire la
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sondarea opiniei publice
în vederea fundamentării campaniei naționale ce are ca temă „Destigmatizarea
Consumatorului de Droguri”, organizat în Brașov, cu sprijinul companiei de cercetare a
pieței Brennan R&C Group S.R.L.
Specialiștii antidrog au fost prezenți în spațiul public cu sprijinul instituțional al
Primăriei Municipiului Brașov și al reprezentanților Poliției Locale Brașov, în scopul
promovării imaginii instituționale, a serviciilor de asistență oferite de către C.R.P.E.C.A.
Brașov. A fost astfel promovat principiul confidențialității și evitarea stigmatizării
persoanei consumatoare de droguri în mediul comunitar.
Ca parteneri instituționali cu tradiție, Primăria Municipiului Brașov și Poliția Locală
Brașov au acordat sprijin în organizarea evenimentelor antidrog desfășurate la nivelul
comunității brașovene – creșterea vizibilității instituționale, promovarea serviciilor de
asistență și evitarea stigmatizării persoanelor consumatoare de droguri.
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Comunicare, mass-media
O instituție aflată în slujba cetățeanului are obligația să comunice transparent,
întregii comunități cu privire la acțiunile pe care le derulează în vederea participării
active la dezvoltarea unei societăți locale civilizate și europene, pentru crearea unei
mentalități sănătoase.
Odată cu transformararea instituției de forță, în speță Poliția Locală Brașov,
cerințele urbei, cu privire la extinderea dialogului, au crescut.
De aceea, așteptările brașovenilor au fost înțelese și chiar previzionate la nivel
instituțional, astfel că, a fost extrem de ușor ca cele două entități să ajungă parteneri, mai
ales că Poliția Locală a devenit, chiar și la nivel de percepție, poliția brașovenilor – o
instituție de forță aproape de cetațean, parteneră a comunității.
Biroul Comunicare Publică a înlesnit dialogul dintre structurile de teren ale
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instituției și comunitate, devenind
un

vector

de

transmitere

a

informațiilor, privind activitatea
Poliției Locale, cu ajutorul massmedia, atât cea locală, cât și cea
națională.
Potrivit

monitorizării

realizate la nivel de birou, reiese
faptul că activitatea instituției a
fost prezentată publicului larg în
1003 materiale de presă, comunicate, interviuri, drept la replică sau simple precizări unele dintre aceste materiale de presă beneficiind de reluări (241 de reluări pe posturile tv
locale: RTT, Mix Tv, Brașov Tv, Nova Tv - parteneriate care tind să devină tradiționale,
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aflându-se la al doilea an de colaborare cu mare frecvență). Cele patru tabele inserate mai
jos, prezintă situația trimestrială a difuzărilor informațiilor cu ajutorul ziarelor, tv-ului,
site-urilor de presă, blogurilor și a radiourilor.
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Fig. 7 Monitorizare apariții mass-media

Datorită evoluției instituției în anul 2016, tot mai multe entități media au avut
deschiderea de a prezenta sau prelua de pe alte platforme media acțiunile Poliției Locale
Brașov. Vorbim aici despre site-uri de presă ori posturi de radio din țară. Printre acestea
se numără: adevarul.ro, newsbv.ro, Ziarul de Iași, ziare.com, indexstiri,ro, infoziare.ro,
ziarelive.ro, stirilocale.ro, transilvanianews.com, news.portal-start.com, ziare-pe-net.ro,
feedler.ro, ultimele-stiri.eu, newskeeper.ro, brasovultau.ro, brasovtv.ro, coronapres.ro,
mytex.ro, monitorulexpres.ro, bzb.ro, bizbrasov.ro. Să nu uităm și de edițiile printate ale
trusturilor de presă: Monitorul Expres, Transilvania Expres, Bună Ziua Expres, Brașovul
Tău.
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De asemenea, radioul care a furnizat cel mai des informații cu privire la acțiunile
Poliției Locale Brașov este Radio Brașov, precum și „fratele de trust” al acestuia, Super
Fm, dar și Radio Tg. Mureș. Nu este deloc de neglijat colaborarea, pe care am cultivat-o
și de care ne-am bucurat în 2016, cu posturile locale ale televiziunilor naționale: Protv,
Digi 24, TVR, Antena1, Antena3, Canal D, Realitatea Tv.
Cu ajutorul Biroului Comunicare, publicul brașovean, și nu numai el, a fost
informat cu privire la cele două parteneriate parafate de Poliția Locală Brașov, colaborări
interinstituționale derulate cu Comisariatul Județean Brașov - Garda Națională de Mediu
și Direcția de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Brașov, cooperări care au avut un
mare

impact

comunității

și

asupra
datorită

mass-media.
Nu în ultimul rând,
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Biroul

Comunicare

Publică, a lansat și derulat
două mari campanii de
prevenție:

una

implementarea

pentru
Legii

antifumat, odată cu intrarea în vigoare a normativului la data de 17 martie 2016, și,
cealaltă – “Folosește zebra!” - pentru educarea cu prioritate a școlarilor cu privire la
circulația rutieră, ținând cont de faptul că în acest an au fost introduse noi reguli de
semaforizare la unele treceri de pietoni pentru că s-au înregistrat foarte multe pierderi de
vieți omenești din cauza neatenției șoferilor, dar și a pietonilor indisciplinați. Aceste
campanii au fost derulate cu ajutorul serviciilor de specialitate din cadrul instituției. Pe
această ultima tema de campanie (instruire rutieră de bază) au fost realizate afișe
educaționale care au fost postate în TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN
BRAȘOV.
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De asemenea, Biroul
Comunicare

Publică

a

realizat și publicat pe pagina
privată youtube.ro a Poliției
Locale

Brașov,

două

reportaje video, unul special
produs pentru bilanțul pe
anul 2015, celălalt anume
executat pentru Ziua Poliției
Locale – 21 mai. Cu aceasta
ocazie, biroul a elaborat un material-document intitulat “Scrisoare pentru brașoveni”,
mesaj-epistolă care a ajuns la peste 500 de cetățeni, cu ajutorul agenților aflați în teren la
acel moment.
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Poliția Locală Brașov este prezentă și pe Google Maps, însă nu o oricum. La o
simplă tastare a acestei destinații, site-ul de cautare îți va prezenta, pe langă datele de
contact, și fotografii realizate de către Biroul Comunicare Publică, fotografii care, în doar
trei luni de la publicare au înregistrat un record de peste zece mii de viziualizări.

Din punct de vedere juridic :
 S-a întocmit «Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind
accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de
acces la informații de interes public», în conformitate cu dispozițiile Legii nr.
544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public;
 S-a gestionat un număr de 24 (douăzecișipatru) de cereri pentru solicitarea
informațiilor de interes public, cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr.
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544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public,
astfel:
 16 (șaisprezece) cereri au fost soluționate favorabil
 8 (opt) cereri au fost soluționate nefavorabil.
Legea nr. 544/2001, actualizată,
privind liberul acces la informațiile de interes public

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

Tabel 6: Situația solicitărilor pe Legea 544/2001

 S-a procedat la primirea, înregistrarea, rezolvarea petițiilor și expedierea
răspunsurilor către petiționari, s-a întocmit Registrul de evidență al acestora, în
conformitate cu dispozițiile O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, astfel că a fost solouționat un număr de 31 (treizecișiunu)
de petiții, și anume:
 25 (douăzecișicinci) de petiții a fost soluționat favorabil
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 5 (cinci) petiții au fost soluționate nefavorabil
 1 (o) petiție a fost clasată
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
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Tabel 7: Situația petițiilor pe O.G. nr. 27/2002

 S-a întocmit Registrul pentru înregistrarea petițiilor la nivel instituțional în
conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității
de soluționare a petițiilor, astfel au fost înregistrate, rezolvate și expediate
răspunsuri la 833 (optsutetreizecișitrei) de petiții.
 S-au transmis plângerile, formulate de contravenienți, împotriva proceselor
verbale de constatare a contravențiilor către instanțele competente, respectiv
Judecătoria Brașov, în vederea soluționării acestora, astfel au fost înregistrate 26
(douăzecișișase) de dosare, dintre care:
 21 (douăzecișiunu) de dosare sunt pe rolul Judecătoriei Brașov în curs
de soluționare
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 5 (cinci) dosare – în care plângerile contravenționale au fost anulate
Situația plângerilor contravenționale în conformitate cu prevederile
O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor
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Tabel 8: Situația plângerilor contravenționale conform O.G. nr. 2/2001

S-au solicitat 26 de rapoarte din partea polițiștilor locali, conform Procedurii de
lucru nr. 16649 din data de 06.10.2014, necesare soluționării plângerilor contravenționale
aflate pe rolul instanțelor judecătorești.
 S-au întocmit raportări lunare, cu privire la situația dosarelor aflate pe rolul
Judecătoriei Brașov, care au fost înaintate Primăriei Municipiului Brașov
 S-a procedat la actualizarea permanentă a legislației, îndeosebi a Hotărârilor
Consiliului Local, astfel că toate noutățile legislative au fost comunicate tuturor
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serviciilor și departamentelor din cadrul instituției, în scopul rezolvării atribuțiilor
de serviciu.
 S-au vizat pentru legalitate documentele repartizate.
 S-au efectuat lucrări tehnice de secretariat și de arhivare a documentelor din cadrul
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biroului.
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CAP. IV.2 Compartiment Audit Public Intern

Şi în anul 2016, structura de audit din cadrul Poliţiei Locale Braşov a fost
funcţională, forma fiind compartiment, cu două posturi de execuţie, de auditor, din care
ocupate unu.
Raportarea activităţii Compartimentului de Audit s-a făcut la nivelul directorului
executiv, structura situându-se în organigramă în subordinea acestuia.
În anul de raportare, s-a elaborat planul multianual pentru perioada 2017-2019, ce
a fost înregistrat la entitate sub nr.19442/28.11.2016. Misiunile cuprinse în acesta sunt în
procent de 100% de conformitate.
Domeniile auditabile cuprinse în plan sunt: Financiar contabilitate, Administrativ,
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Achiziţii publice, Resurse umane, Juridic. Planul a fost dimensionat pe 15 misiuni, ce au
fost repartizate câte cinci pe fiecare an.
S-a avut în vedere la selectarea misiunilor următoarele: activităţile la care s-au
înregistrat deficienţe ce au fost constatate de structura de audit, evaluarea riscului asociat
structurilor, activităţilor, operaţiunilor sau obiectelor auditabile din entitate.
Misiunile de audit au fost realizate în anul 2016 pe baza Planului anual care s-a
elaborat avându-se în vedere respectarea structurii standard, prevăzută de legislaţie.
Informaţiile cuprinse se referă la: domeniul auditabil, denumirea misiunii de audit public
intern, obiectivele generale ale misiunii de audit, tipul misiunii de audit public intern,
perioada de realizare a misiunii de audit public intern, perioada supusă auditării, numărul
de auditori implicați în misiunea de audit public intern şi structura auditată.
La selectarea misiunilor de audit s-a avut în vedere îmbunătățirea în ansamblu a
activităţilor ce se desfăşoară în cadrul structurilor.
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Au fost incluse în planul de audit pe anul 2016, cinci misiuni de conformitate.
Domeniile planificate au fost următoarele:
 Financiar - Contabil
 Juridic
Planul de audit pentru anul 2016 a fost realizat în procent de 100%.
În luna noiembrie 2016 s-a întocmit planul pentru anul 2017, înregistrat la entitate
sub nr. 19443/28.11.2016.
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Tabel 9: Situația misiunilor realizate

Recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit în anul de raportare
au fost însuşite de structurile auditate şi de conducerea entităţii în procent de 100%.
Tabel 10: Situația recomandărilor pe 2016
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Menţionez că cele 11 recomandări din domeniul financiar contabil aparţin ultimei
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misiuni realizate în anul 2016 şi au termen de implementare în anul 2017.
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CAP.IV.3 Compartimentul Achiziții Publice

În domeniul achiziţiilor publice în anul 2016, au fost achiziţionate cinci
autoturisme, bonuri de combustibil, uniforme, furnituri de birou, materiale pentru
curățenie, obiecte de inventar și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,
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conform Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Nu au fost contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor și nu au fost proceduri anulate.
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CAP. IV.4 Serviciul Administrativ

Pe linia asigurării administrative, aprovizionării
obiectivele principale pe anul 2016 au fost:
 Administrarea

fondurilor

pentru

buna

funcționare a tuturor birourilor și serviciilor din
cadrul instituţiei;
 Executarea

lucrărilor

de

reparații

și

întreţinere în spaţiile ce aparțin Poliției Locale
Brașov;
 Întreținerea, repararea, înnoirea și optimizarea exploatării parcului auto, precum și
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asigurarea acestuia cu BVC;
 Asigurarea dotărilor birourilor cu necesarul de mijloace fixe și bunuri materiale;
 Urmărirea funcţionării, în condiții optime, a centralei telefonice și centralelor
termice;
 Încheierea și urmărirea contractelor pentru utilităţi (energie electrică, gaz metan,
apă - canal, telefoane, salubritate);
 Încheierea contractelor cu beneficiarii ce furnizează servicii și produse, efectuarea
studiului de piață în vederea achiziționării de produse, face parte din comisiile de
licitații și verifică permanent derularea acestora până la finalizare (când semnează
procesele verbale de recepţie);
 Efectuarea inventarierii anuale sau la termenele stabilite de conducere;
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 Urmărirea activității de Arhivare prin respectarea Legii 16/1996, precum și
aplicarea prevederilor legale în vigoare;
 Îndeplinirea altor atribuții stabilite de Primar, Consiliul Local și conducerea
instituției.
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Fig. 8: Reprezentare activitate Serviciu Administrativ

Poliția Locală Brașov
Str. N. Bălcescu nr. 62 – 64, Brașov, cod: 500019, tel.: +4.0368.457010, fax: 0368.457.012
www.politialocalabrasov.ro

Page 62 of 65

Cap.IV.5 Compartimentul Financiar – Contabilitate

1. Organizarea activității Compartimentului Financiar Contabilitate:
Activitatea compartimentului a fost condusă în anul 2016, în cadrul unei structuri
(compartiment), având în componență patru posturi de execuție.

2. Planificarea activității:
Bugetul de venituri și cheltuieli este unul dintre documentele principale de
planificare, prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an, veniturile și cheltuielile ce
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urmează a fi realizate pe anul respectiv.

3. Realizarea activității:
Activitatea desfășurată în cadrul compartimentului a vizat în primul rând
respectarea riguroasă a disciplinei financiar - bugetare privind utilizarea creditelor,
legalitatea operaţiunilor de încasări şi plăți, restricţionarea cheltuielilor de personal şi
materiale.
Toate documentele transmise la plată au îndeplinit condiţiile de legalitate, nefiind
cazuri de refuzuri de viză.
Au fost întocmite şi achitate la timp drepturile salariale şi obligaţiile aferente,
conform statelor de funcţii aprobate de ordonatorul principal de credite şi actelor
normative în vigoare.
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A fost asigurat fluxul informaţional şi organizatoric pentru desfăşurarea misiunilor
de audit, derulate de Compartimentul Audit Intern.
S-a asigurat respectarea înregistrărilor contabile în mod cronologic prin
respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau înregistrarea acestora în
unitate, după caz şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, potrivit prevederilor Legii
nr.82/1991 şi planul de conturi.
Monitorizarea și raportarea statistică privind cheltuielile de personal s-au înscris în
concordanțele metodologice impuse termenului prevăzut.
S-a realizat activitatea de inventariere anuală a patrimoniului, la termenul prevăzut
în decizia dată de către conducătorul instituției.
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Veniturile totale față de planul aprobat pe 12 luni sunt realizate în procent de 95%,
fiind compuse din următoarele categorii:

Prevederi bugetare
inițiale

Prevederi
bugetare
definitive

Încasări realizate

%

Venituri totale

9.871.000

9.862.000

9.396.379

95%

Venituri proprii, din care:

475.000

466.000

250.405

475.000

466.000

241.629

- prestări servicii

8.776

- alte venituri
Subvenții

9.396.000

9.396.000

9.145.974

Subvenții primite de la alte administrații
secțiunea funcționare

9.239.000

9.239.000

8.988.974

Subvenții primite de la alte administrații
secțiunea dezvoltare

157.000

157.000

157.000
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Cheltuielile bugetului local s-au efectuat în proporție de 91% față de creditele
bugetare aprobate pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016.
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Tabel 11: Prezentare cheltuieli pe subdiviziuni begetare pe 2016
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9.201.249

10.082.120

CREDITE BUGETARE DEFINITIVE

CHELTUIELI EFECTIVE

Fig. 9 Creditele bugetare definitive deschise în anul 2016

Contul de execuţie s-a întocmit pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi
creditoare ale conturilor de disponibil care corespund cu cele din conturile deschise la
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trezorerie.
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