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INTRODUCERE

1. ANALIZA EVOLUȚIEI ACTIVITĂȚII
POLIȚIEI LOCALE BRAȘOV
În prefața Raportului anual, prezentăm o analiză comparativă succintă a evoluției
activității Poliției Locale Brașov pe perioada 2011-2017, adică începând cu anul în care Consiliul
Local a luat hotărârea de a transforma instituția ce purta titulatura de Comunitară, în Poliția
Locală Brașov, așa cum prevedea legislația.
Așadar, entitatea nou înființată în februarie 2011, menită să fie instituția comunității în
vederea respectării și implementării
legislației atât locale, naționale, cât și a
celei europene, a pornit în anul
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constituirii pe o nouă formulă, cu un
număr de 269 de agenți, care însă a
scăzut, mai ales din cauza prevederilor
legislative incidente. În plus, numărul
angajaților s-a micșorat tot în temeiul
legii – aflată încă în vigoare – care
prevede că numărul de polițiști locali este dat de numărul de locuitori din comunitatea pe care o
deservesc, adică un polițist local la mia de locuitori.
La Brașov, până de curând, instituția era structurată astfel, dezvoltând atribuții specifice:
Serviciul Ordine și Liniște Publică (SOLP), Turistică (PT), Intervenții (BI), Rutieră (SR),
Serviciul Inspecție – Control și Disciplina în Construcții (SIC) și Siguranță Obiective.
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În prima parte a acestei analize sunt prezentate doar câteva dintre cele mai relevante
evoluții ale activităților derulate de structurile Poliției Locale Brașov, activități cuantificate în
mod convențional și dogmatic, ce poate doar să schițeze munca efectivă din teren a polițiștilor
locali.
Cifrele și reprezentările grafice, deși sunt reci și inexpresive, relevă schematic munca
celor ce stau în stradă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în condiții meteo din cele mai diverse și
chiar extreme, pentru a veghea la menținerea ordinii și liniștii publice, la respectarea legii, până
la urmă la crearea unei mentalități sănătoase, pentru dezvoltarea unui mediu civilizat și european
în comunitate, ținând cont și de faptul că Brașovul este un oraș cosmopolit, datorită fluxului
intens de turiști, indiferent de sezon.
Dacă la începutul creării acestei structuri - care s-a transformat din direcție în instituție
(trecând prin alte două prototipuri de sisteme de funcționare) - au fost aproape 300 de comunitari
angajați, la sfârșitul lui 2017, au fost prezenți pe stradă 178 de agenți, la care s-au adăugat zece
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polițiști locali din cadrul Serviciului de Inspecție - Control și Disciplina în Construcții.

2. EVOLUȚIA EFECTIVULUI DE POLIȚIȘTI LOCALI

În perioada 2005-2009, adică în primii cinci ani de configurare și implementare a
concepției de structură locală de ordine și liniște publică pentru creșterea siguranței cetățeanului,
prevenirea și combaterea faptelor antisociale, media numărului lucrătorilor în teren a fost de 232
de agenți. Odată cu crearea Poliției Locale (2011) media numărului de agenți în stradă a scăzut,
atât din cauza salariilor reduse, precum și a imposibilității cumulului pensiei cu salariul. Astfel,
raportându-ne la perioada 2011- 2017, se poate remarca faptul că la o medie de aproximativ 150
de angajați ai acestui serviciu al comunității, societate formată din 275.514 de brașoveni
(conform datelor statistice), concret, în stradă, au desfășurat activități specifice, în jur 124 de
polițiști locali angajați.
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Cu toate acestea, rezultatul activităților a evoluat, deși numărul real al agenților din teren
a scăzut, în medie, cu 120 de polițiști locali (2005 – 2009, comparativ cu 2011 - 2017).
Totuși, ca un inconvenient, începând cu 2012, din totalul de 142 de polițiști locali
angajați, au lipsit 39 de agenți, care au fost scoși din efectivul de acțiune pentru școlarizare în
unitățile de învățământ și dezvoltare profesională aparținând Ministerului de Interne. Cei 39 de
salariați ai Poliției Locale au urmat cursurile de specializare, în două serii succesive, a câte trei
luni pe serie. După cum se poate observa, din 2012, numărul de polițiști locali ce au desfășurat
activități specifice în teren a scăzut, situându-se în jurul cifrei de 103.

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

TABEL 1: EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE POLIȚIȘTI LOCALI
Polițiști locali
delegați pe
perioada cursului

Nr. efectiv de
polițiști locali
în teren

An

Organigramă

Personal angajat
(polițiști locali)

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

285

178

28

150

Din această analiză, se mai poate remarca și faptul că, în anul 2013 numărul agenților
angajați să vegheze la respectarea și menținerea ordinii și liniștii publice a scăzul dramatic la
Poliția Locală Brașov
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64, cod: 500019, tel. 40.368.457.010/0268.954

Page 4 of 84

130, perioadă în care 36 au fost trimiși, conform legislației, la cursuri în școlile M.I., motiv
pentru care, efectivul din stradă a ajuns la o medie de 94 de agenți.

FIG. 1: Evoluția efectivelor de polițiști locali – 2010 - 2017
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De precizat este faptul că, în intervalul 2012 – 2017, instituția a școlarizat un număr de
182 de polițiști locali, cursul de formare reprezentând un trimestru pentru fiecare (o perioadă de
trei luni), timp în care instituția nu a beneficiat concret de prezența, respectiv activitatea acestora
în teren. Este de semnalat faptul că, la nivel național, instituția Poliției Locale Brașov a fost
prima entitate de gen din rândul orașelor mari, care a reușit să școlarizeze întregul efectiv, într-o
perioadă record.
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FIG. 2: Evoluția efectivelor de polițiști locali
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Mentionăm aceste situații, întrucât și în lumina noii forme de organizare pe
birouri/cartiere, instituția este în măsură să pornească pe noul drum, cu întreg efectivul de poliție
școlarizat la standardele cerute de legislatie, dar și de comunitate.
Când ne raportăm la întreg efectivul școlarizat, nu ne referim și la perspectiva
următoarelor angajări, obiectiv care se dovedește a fi imperativ de realizat și care va fi atins
conform legii. Astfel, viitorii salariați ai Poliției Locale Brașov vor fi obligați, de normativele în
vigoare, să fie școlarizați în maximum un an de la angajare.
Considerăm că este necesar și vă rugăm să observați că, așa cum am prezentat anterior,
activitatea a fost desfășurată cu un efectiv mai mic - cu o medie de 80 de polițiști – din cauză că
a fost afectată de obligativitatea școlarizării polițiștilor locali, ce s-a realizat în serii de
18/19/chiar 21 de agenți, în același timp.
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Este de semnalat că, în ciuda acestui fapt, activitatea instituției nu doar că pe alocuri s-a
menținut, dar a și înregistrat creșteri, spunem noi, spectaculoase!
3. EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII POLIȚIEI LOCALE 2016/2017
Vorbim de o evoluție a activităților, raportându-ne la anul 2017 comparativ cu 2016.
TABEL 2: NUMĂRUL SANCȚIUNILOR - 2017
TOTAL P.V.-uri

VALOARE (LEI)

PUNCTE PENALIZARE

12.607

3.506.689

6458

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

TABEL 3: ANALIZĂ COMPARATIVĂ - 2016/2017
AN

TOTAL P.V.

VALOARE (LEI)

PUNCTE PENALIZARE

2016

11.988

2.810.306

5488

2017

12.607

3.506.689

6.458

La o evaluare comparativă a activităților, în 2017 față de 2016, nivelul activităților
raportat la numărul de personal, a înregistrat creșteri de 5,16%, atunci când vorbim despre
sancțiuni aplicate, iar pe statistica generală, bazată pe suma amenzilor se poate spune că în 2017,
comparativ cu aceeași perioadă din 2016 s-a înregistrat o evoluție de 24,77 de procente.
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FIG. 3: VALOAREA AMENZILOR - COMPARATIV 2016/2017
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FIG. 4: TOTAL P.V. - COMPARATIV 2016/2017
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Concluzionăm și reliefăm totodată, că în prima jumătate a vieții acestei instituții, adică în
intervalul 2005 – 2010, când entitatea funcționa cu lucrători mulți, media situându-se la un
număr de 232 de lucrători, rezultatele activității au fost sensibil egale ori chiar mai slabe, față de
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momentul de când ființează Poliția Locală Brașov. Așadar, în perioada 2011 - 2017, raportat la o
medie de 148 de agenți angajați, din care scădem lucrătorii aflați la cursuri, înregistrând o medie
de 120 de oameni în stradă, conchidem: cu peste 90 și chiar o sută de oameni în teren, în a doua
jumătate a vieții sale, Poliția Locală Brașov, nu doar că s-a menținut, dar s-a și ridicat cu mult
peste rezultatele generale, urmărind și evoluția activității din 2017.

4. EVOLUȚIA FLUXULUI DE DOCUMENTE

Odată cu scurgerea timpului, cetățenii au prins din ce în ce mai multă încredere în
instituție

datorită

prezenței

de

spirit,

dar

și

a

eficienței

în

rezolvarea

solicitărilor/reclamațiilor/sesizărilor, astfel că brașovenii s-au adresat polițiștilor locali atunci
când au avut nevoie să li se rezolve problemele legate de menținerea ordinii și liniștii publice,
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desfășurarea activităților comerciale în condiții civilizate ori disciplina în construcții.

Nu doar fluxul de documente înregistrat la Biroul Cabinet dovedesc creșterea încrederii
brașoveanului în ceea ce reprezintă instituția, ci și numărul mare al apelurilor venite la
Dispeceratele Poliției Locale. Se poate observa cu multă ușurință faptul că în 2014 s-a înregistrat
un salt impresionant al numărului de documente înmatriculate la sercretariatul instituției. Astfel,
numărul actelor depuse în anul menționat - 2014 - la Registratură pentru soluționare, după
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trecerea lor prin toate procedurile legale, a crescut de peste 2,5 ori față de 2013, iar diferanța
între anii 2016 și 2017 este de aproape două procente în favoarea anului trecut.

TABEL 4: EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE
DOCUMENTE ÎNREGISTRATE
Documente
înregistrate

2012

8.545

2013

7.919

2014

20.320

2015

21.048

2016

20.507

2017

22.722

FIG. 5: Evoluția numărului documentelor înregistrate – 2012/2017
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Același fenomen s-a înregistrat și în 2017, ținând cont că la finalul anului au fost depuse
22722 documente ori acte spre rezolvare și supuse formalităților în vigoare, conform normelor
legislative pentru oferirea răspunsurilor în termen, petiționarilor.
Așadar, cifra înscrisurilor depuse la Registratura instituției a crescut, față de 2016, cu
2215.
De remarcat este și faptul că, încrederea brașoveanului în Poliția Locală poate fi pusă în
evidență și prin adăugarea la criteriile menționate până acum, a numărului de apeluri telefonice
înregistrate la dispeceratele instițuției, apeluri prin care cetățenii au solicitat sprijinul oamenilor
legii, problemele fiind preluate și rezolvate la prima mână de către dispecerii Poliției Locale
Brașov. Astfel, în 2015, zilnic au cerut sprijin telefonic, în medie zece persoane, iar în 2017
numărul solicitărilor venite pe această cale de comunicare a ajuns la 25. De asemenea, s-a
constatat faptul că, de vineri, practic de când debutează week-endul, și până duminică, sunt, în
medie, 35 de apeluri/zi.
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TABEL 5: EVOLUȚIA APELURILOR LA DISPECERAT
Solicitări/reclamații/sesizări
An

DISPECERAT (media/zi)

2015

10

2016

15

2017

25
(de vineri până duminică – inclusiv – media
apelurilor crește la 35 apeluri/zi)

Poliția Locală Brașov își desfășoară activitatea bazându-se pe Planurile de măsuri, care
sunt decise în funcție de subiectele identificate ori sesizate de cetățeni, planuri care pot conține
mai multe acțiuni punctuale și țintite, și se pot întinde pe o perioadă mai lungă de timp, pană la
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reducerea problemelor reclamate ori observate. Controalele reprezintă modalitatea prin care
polițiștii locali supraveghează menținerea și respectarea normelor de conduită socială, indiferent
de ce natură sunt.
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TABEL 6: EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII
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

2.810.676

2017

12.607

3.506.689
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RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

- 2017 -
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1. BIROUL RESURSE UMANE, COMPARTIMENTUL JURIDIC
1.1. BIROUL RESURSE UMANE
În conformitate cu prerogativele conferite de Legea Poliției Locale, nr.155/2010, în anul
2017 s-a acționat pentru realizarea obiectivelor specifice în domeniul resurselor umane.
La începutul anului 2017, statul de funcții cuprindea un total de 249 de posturi, dintre care
220 de posturi erau ocupate, iar 29 de posturi vacante.
Evenimentele, manifestările cultural-artistice, sportive din Municipiul Brașov la care
participă locuitorii orașului și foarte mulți turiști, au devenit mult mai numeroase, ceea ce
impune prezența permanentă a polițiștilor locali în zonele în care sunt organizate astfel de
evenimente pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru fluidizarea traficului
rutier.
De-a lungul timpului, au venit
solicitări, din partea unor consilieri locali,
dar și din partea unor cetățeni, prin
asociațiile de proprietari, ca polițiștii locali
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să fie prezenți efectiv și în cartiere.
În cadrul şedinţelor operative din
cadrul instituţiei noastre din data de
28.06.2017 și din data de 29.06.2017 s-a
reanalizat structura unor servicii/birouri în vederea reorganizării activității instituției, astfel încât
să se aibă în vedere cele mai sus expuse. Analiza s-a concretizat într-o serie de propuneri privind
îmbunătăţirea activităţii Poliției Locale Brașov în cadrul ședinței Comisiei Locale de Ordine
Publică a municipiului Brașov, în data de 13.07.2017, ședință în cadrul căreia s-a apreciat
necesar înființarea unor birouri de poliție locală în cartiere, dar și majorarea numărului de
polițiști locali actuali. Din aceste considerente prin H.C.L. nr. 467/29.09.2017 s-a aprobat o noua
structură a Poliției Locale Brașov urmărindu-se optimizarea compartimentelor funcţionale,
echilibrarea sarcinilor şi a atribuţiilor de serviciu, precum și adaptarea structurii organizatorice a
instituției la nevoile și cerințele comunității. Statul de funcții cuprinde 285 de posturi, față de
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249 de posturi câte erau prevazute în vechea organigramă, începând cu data de 01.11.2017.
Statul de funcții al Poliției Locale Brașov cuprinde funcții publice generale de
conducere/execuție, funcții publice specifice de polițiști locali și personal contractual, astfel:
FIG. 6: Structură de personal
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La data de 31.12.2017, instituția noastră funcționa cu un efectiv de 228 de persoane, dintre
care 188 polițiști locali (180 de execuție și 8 de conducere), 14 personal contractual cu atribuții
de pază și 26 persoane cu atribuții TESA, fiind vacante 57 de posturi.
În perioada 01.01.2017-31.12.2017, instituția noastră a organizat 10 concursuri în vederea
ocupării a 43 de posturi vacante. În urma susținerii și promovării acestor concursuri au fost
angajate în anul 2017 un număr de 24 persoane.
În cursul anului 2017 şi-au încetat raporturile de serviciu/muncă, contracte încheiate cu
instituţia noastră, 16 persoane, dintre care 11 cu atribuții pe linie operativă.
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Începând cu data de 01.07.2017 au
fost promovaţi în gradul imediat superior
celui deţinut 4 (patru) funcţionari publici,
iar în cursul lunii decembrie 2017, 3 (trei)
funcționari publici au fost declarați admiși
la examenul de promovare în gradul
imediat superior.
În perioada analizată, Biroul Resurse
Umane, Juridic a întocmit redactat și gestionat următoarele documente, necesare bunei
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desfășurări a activității instituției:
-

243 de referate;

-

798 de decizii;

-

361 de adrese;

-

1475 cereri de concediu de odihnă, fără plată și de recuperare a orelor suplimentare;

-

388 de adeverințe de diferite tipuri;

-

225 de declarații de avere și interese;

-

transmiterea datelor personalului contractual la ITM Brașov prin completarea Registrului
de evidenţă al salariaţilor REVISAL;

-

transmiterea datelor cu privire 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 active, cât și pentru cei care și-au încetat raporturilr
de serviciu/muncă în anul 2017;

-

gestionarea evaluărilor parțiale/anuale ale întregului personal;

-

gestionarea fișelor de post pentru personalul mutat, promovat în anul 2017.
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Pe linie medicală în perioada analizată
s-au înregistrat 103 de certificate de concediu
medical, ceea ce reprezintă un număr total de
781 de zile concediu medical.
În perioada analizată Biroul Resurse
Umane, Juridic a întocmit și a susținut în
cadrul

comisiilor

locale

documentația

necesară aprobării următoarelor proiecte de
Hotărâri ale Consiliului Local:
- HCL nr.11/28.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov (transformare posturi);
- HCL nr.12/28.01.2017 privind modificarea HCL nr. 285/2016 privind înființarea
Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brașov
- HCL nr.166/28.04.2017 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al
Municipiului Braşov;
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- HCL nr.167/28.04.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 152/2013 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Braşov
- HCL nr.265/23.06.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov (transformare posturi);
- HCL nr.266/23.06.2017 privind modificarea HCL nr.59/2016 privind aprobarea tarifelor
pentru prestarea Serviciilor de Pază și Ordine Publică de către Poliția Locală Brașov;
- HCL nr.317/28.07.2017 privind modificarea HCL nr. 285/2016 privind înființarea
Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brașov
- HCL nr.466/29.09.2017 privind modificarea HCL nr.59/2016 privind aprobarea tarifelor
pentru prestarea Serviciilor de Pază și Ordine Publică de către Poliția Locală Brașov
- H.C.L. nr. 467/29.09.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Poliţiei Locale Braşov;
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- HCL nr.528 din 27.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul Poliţiei Locale Braşov pe anul 2018;
-

H.C.L. nr. 624/15.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.
În perioada de referință, s-au actualizat dispozițiile de primar în baza cărora polițiștii locali
sunt împuterniciți să constate și să aplice sancțiuni contravenționale, atât cu privire la actele
normative, cât și cu privire la actualizarea personalului împuternicit în acest sens.
Pe linie de salarizare, începând cu data de 01.02.2017, întreg personalul din cadrul Poliției
Locale Brașov a beneficiat de o majorare cu 20% a salariului de bază.
Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din
fonduri
salariale,

publice

şi

s-a

stabilirea

drepturilor

aprobat

H.C.L.

nr.316./28.07.2017 privind stabilirea salariilor
de

bază

pentru

funcţionarii

publici

şi
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personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Braşov
şi din cadrul serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Prin punerea în aplicare a HCL nr. 316/2017 s-au eliminat inechități salariale acumulate în
perioada 2010 – iunie 2017, ca urmare a amânării stabilirii salariilor, conform legii - cadru nr.
284/2010, ceea ce a făcut ca în această perioadă, salarizarea personalului din cadrul instituției
noastre să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009, generând litigii pe
linie de salarizare, care în prezent sunt în curs de soluționare la instanțele de judecată.
Pentru perfecționarea profesională a polițiștilor local, Biroul Resurse Umane a colaborat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Centrul de Formare Inițială și
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Continuă al M.A.I. – Orăștie, unde în anul 2017 un număr de 28 de polițiști locali au urmat și au
promovat programul de formare iniţială de trei luni pe parcursul a două serii.

1.2.COMPARTIMENTUL JURIDIC
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, Compartimentul Juridic a desfăşurat o serie de
activităţi având ca scop urmărirea respectării prevederilor legale şi în principal soluţionarea
favorabilă instituţiei, a plângerilor formulate împotriva proceselor - verbale.
Compartimentul juridic a vizat spre legalitate 798 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 modificările
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legislative survenite.
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 2017 au fost înregistrate, soluționate și gestionate 1467 de documente.
Compartimentul juridic are pe rolul Judecătoriei Braşov dosare al căror obiect îl constituie, 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;
Poliția Locală Brașov
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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 23 plângeri penale pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.
24 lit. a din Legea 50/1991.
Totodata au fost în lucru 38 de 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 instanțelor de judecată au fost înregistrate de la începutul anului 189 de dosare.
Pe rolul Tribunalului sunt înregistrate în principal apelurile formulate împotriva sentinţelor
pronunţate de către Judecătoria Braşov cu privire la soluționarea plângerilor contravenţionale.
Din totalul de 278 dosare, având ca obiect plângere contravențională, aflate în lucru
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în anul 2017, instanţa s-a pronunţat în 166 de dosare, astfel:
 în 86 s-a menţinut sancţiunea amenzii,
 în 34 s-a dispus înlocuirea cu avertisment
 în 46 s-a anulat procesul- verbal.
Ca şi procentaj:
 52% - plângeri respinse,
 20% - sancțiunea amenzii a fost transformată în avertisment,
 28 % - s-a anulat procesul- verbal,
Astfel că:
 în 132 de dosare, reprezentând un procent de 72%, instanța a acordat soluţii
favorabile instituţiei noastre, menținând procesul verbal -contravențional.
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 în 46 de dosare, reprezentând un procent de 28%, instanța a dispus, anularea
procesului verbal - contravențional.
De asemenea, în perioada analizată, consilierii juridici:
Au participat în comisiile de concurs şi
în comisiile de soluţionare a contestaţiilor,
numite

pentru

concursul

de

recrutare,

respectiv concursul de promovare, organizate
de către Poliţia Locală Braşov.
Au

urmărit

continuu

corelarea

acţiunilor cu specific juridic cu dispoziţiile
conducerii instituţiei, în deplină concordanţă cu reglementările legale în vigoare.
În perioada analizată, în cadrul Comisiei De Disciplină a Poliţiei Locale Braşov au fost în
lucru 6 sesizări, referitoare la abaterea disciplinară a 6 poliţişti locali din cadrul instituţiei
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noastre. Măsurile luate ca urmare a cercetărilor efectuate au constat în:


două mustrări scrise;



o sesizare a fost clasată;



trei se află în curs de soluționare.

TABEL 7: Situația dosarelor a căror obiect este, plângere împotriva proceselor verbale de
constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali
Nr. dosare cu
Nr.

NUME POLIȚIST

Nr.

Nr. contestații

Nr. contestații

Nr. contestații

Contestații în

Cheltuieli de

cheltuieli de

Crt.

LOCAL

contestații

respinse

admise

transformate în AV

lucru

judecată

judecată

1

Albu Ion

2

2

Arcanu Dorin

2

3

Axente
Marian

2

4

Baciu
Ramona

11

1

1
1

1
2

3

3
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5

Balate Daniel

13

1

1

6

1

10

Barzoiu
Ștefania

7

4

2

7

Belean Geani
Florin

3

1

2

8

Benga Dana

2

1

1

9

Boboia
Valentin

1

1

10

Bogdan
Romulus
Adrian

5

3

11

Brănescu Ion

1

1

12

Brânzea
Constantin

2

1

13

Butcaru Gica

1

1

14

Buzatu
Alexandru

3

2

15

Chiri Mihai
Cornel

1

16

Chițu Mihai
Cornel

1

17

Cimpoi Daniel

8

4

1

2

1

18

Ciobotaru
Catalin

10

3

2

2

3

19

Coadă
Veronel

8

3

2

2

1

20

1

20

Coca Ionuț

14

6

2

1

5

620

1

21

Colt Romulus

1

22

Cordun
Andrei

1

23

Cordun
Mihaela

8

24

Cristescu
Mihai

2

1

1

1

1

1
1
1

1
1
3

2
2
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25

Cristoloveanu
Ciprian

1

1

26

Debu
Gheorghe

1

1

27

Dumitrescu
Razvan

1

28

Ene Emanuel
Florin

2

1

29

Galfi
Domokos

3

1

30

Garcea
Mironel
Lucian

2

1

31

Gheorghiță
Constantin

5

1

32

Goidescu
Bogdan

2

33

Gorea Robert
Paul

8

5

34

Grecu
Gabriela
Alina

7

2

35

Hampu
Nicolae

1

1

36

Ilca Silviu

5

1

37

Ioniță Dragoș

5

5

38

Kozma Attila

1

39

Lazăr
Laurentiu

1

1

1
1
2

1
1

3

1

1

1

2

5

1

1

2

1

Luțea
40

Adrian

7

1

4

2

41

Maca
Valentin

7

2

1

4

42

Mălăcescu
Horia

1

1
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43

Manolache
Cristine

44

18

4

7

7

Martin Florin

6

3

1

2

45

Mihai
Lăcrămioara

3

1

46

Morea Vasile

1

47

Moroșan Raul

2

48

Mușătoiu
Alina

2

49

Nedelea
Vasile

4

50

Nicodim
Cristina

2

51

Olaru Ionuț

1

52

Pană Mircea

1

53

Pântea Ion

5

1

2

2

54

Papp
Sebastian

3

1

1

1

55

Păun Marius

2

56

Pompas
Ciprian

2

57

Pultea Cătălin

1

58

Pușcă Raul

3

59

Rischitor
Emil

3

60

Roman
Adrian

1

61

Runceanu
Nicușor

1

62

Scarlat
Marian

63

Șerban Dan

2580

5

320

1

2
1
1

1

1
1
4

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

2
1

2
1
1

13

2

1

1

6

4

1

1
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64

Șerban
Roxana

1

65

Stîngaciu Paul

3

66

Suciu
Alexandru

2

67

Szighety
Zoltan
Emanuel

1

68

Tătar Mihai

3

69

Teja Dorel

2

2

70

Terci Lupoiu
Adrian

1

1

71

Teșa Bogdan

3

2

72

Timofti
Adrian

3

1

73

Tudorache
Sergiu
Constantin

2

74

Varză
Gheorghe

1

1

75

Zamă
Gheorghe
Sorin

3

1

76

Zangor
Mircea

3

1

77

Zichil
Laurian

1

TOTAL

278

1
1

2
2

1
2

1

1
2

1

1

1

1

1

1

20

1

112

3980

10

1
86

46

34
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2. BIROUL CABINET, INFORMATIC
ȘI EVIDENȚA PROCESELOR VERBALE
În perioada amintită, pe linia aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 – privind
regimul juridic al contravenţiilor, în cadrul Biroului Cabinet, au fost întocmite şi expediate un
număr de 2285 comunicări de plată-procese verbale nesemnate, un număr de 1828 adrese pentru
solicitare date conducătorilor auto care au încălcat prevederile Hotărârilor Consiliului Local
Braşov, normativ ce reglementează circulaţia şi parcarea în municipiul Braşov.
Totodată, în cadrul Biroului
Cabinet,

în

anul

2017,

au

fost

înregistrate 22722 de documente, din
care, pe fluxul de intrare 10986
documente, după cum urmează: 521
solicitări, 1539 sesizări, 18 reclamaţii,
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8908 alte documente.
De asemenea, în perioada analizată, a fost asigurată realizarea evidenţei electronice a
tuturor proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de către poliţiştii locali în
anul 2017.
Astfel, din punct de vedere statistic, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, agenţii
Poliţiei Locale Braşov au aplicat 12607 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de
3.506.689,00 lei, din care 9174 amenzi şi 3433 avertismente (dintre care 172 anulate), faţă de
aceeaşi perioadă a anului 2016, când s-a înregistrat un număr 11988 de sancţiuni
contravenţionale, în cuantum de 2.810.306,00 lei, din care 8406 amenzi şi 3582 avertismente
(70 anulate).
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FIG. 7: Statistica proceselor verbale de contravenţie

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 de
sancţiuni cu amendă şi puncte penalizare. După luarea în evidenţă, Biroul Cabinet a transmis,
zilnic, Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Braşov, situaţia penalizărilor pentru implementarea în
baza naţională de date. (240 adrese pentru 3182 procese-verbale).
Se observă faptul că activitatea desfășurată de Poliția Locală a crescut calitativ, dar și
cantitativ prin diversificarea activităților (ex.: asigurarea ordinii publice și protecția
participanților cu ocazia desfășurării anumitor competiții sportive:, handbal, cross, etc. ), dar și
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prin creșterea ponderii activității de prevenire.
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul biroului Cabinet au participat, în anul 2017, la
solicitarea conducerii entităţii, la activităţi de asigurare a continuităţii actului de control, cu
privire la verificarea, coordonarea şi îndrumarea efectivelor structurilor operative.
FIG. 8: Analiză comparativă 2016/2017
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FIG. 9. Activitatea Biroului Cabinet

 Pe linia derulării de proiecte din fonduri europene:
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Reprezentanţi din cadrul Biroului Cabinet au participat la şedinţele de implementare în
cadrul instituţiei, a proiectului Primăriei Municipiului Braşov: „Proiect CRM–Dispecerat şi
Evidenţă Procese-Verbale”.
 Pe linia implementării standardelor de control intern/managerial:
Sistemul De Control Intern/Managerial a fost apreciat drept CONFORM cu
standardele cuprinse în Codul controlului intern, calificativ stabilit în urma procesului complex
de autoevaluare efectuat de către Comisia constituită special pentru realizarea acestei analize, la
nivelul instituţiei.
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SERVICII OPERATIVE
3. SERVICIUL DE ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ/ BIROUL ORDINE PUBLICĂ/
COMPARTIMENT DE MONITORIZARE - DISPECERAT
Prezentare generală:
Serviciul Ordine şi Linişte Publică, a avut ca principal obiectiv, în anul 2017, realizarea
siguranţei publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin
legi sau Hotărâri ale Consiliului Local
Brașov, prin intermediul elementelor de
dispozitiv ce au efectuat misiuni
specifice, atât în mod independent, cât și
în regim mixt, zilnic, împreună cu
lucrători ai Secțiilor de Poliție Națională
2, 3, 4 și 5, iar în mod sporadic cu
lucrători ai Secției 1 Poliție și ai Biroului
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de Poliție din Poiana Brașov, activitățile cu stucturile respective fiind organizate atât în zona
centrală, cât și în cartierele municipiului Brașov.
Ca efect al misiunilor desfășurate în regim mixt, cu lucrători ai secțiilor de poliție, observăm
la nivelul anului 2017, o diversificare a paletei de misiuni și activități derulate în comun, în
dispozitivele de “patrule siguranță publică”, aspect concretizat în cele 17 de infracțiuni constatate
în special în spectrul stradal, în cele 32 de persoane depistate și predate în vederea cercetărilor și
stabilirii cu exactitate a faptelor, după cum urmează:
- tâlhărie -1
- furt (incl. SC) - 10
- distrugere - 4
- agresiune - 1
-infracțiuni la regimul armelor și munițiilor – 1
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De asemenea, efectivele de ordine publică, au desfășurat activități specifice, stabilite de
conducerea Poliției Municipiului Brașov, în cadrul unor acțiuni specifice, cu angrenarea mai
multor forțe participante, care urmăreau:
- identificarea unor grupuri seminomade de persoane care nu justificau prezența pe raza
localității, cunoscute cu predispoziție pentru săvârșirea de fapte de natură contravențională sau
chiar infracțională;
- desfășurarea de activități cu caracter comercial, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;
- acțiuni tip filtru rutier, împreună cu lucrători ai secțiilor de poliție cu atribuții în acest domeniu;
- acțiuni cu privire la identificarea și depistarea persoanelor care comercializează sau utilizează
materiale pirotehnice din cls. II - IV, cu încălcarea prevederilor legislației incidente în domeniu.
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, dar și ale Biroului Ordine
Publică, au desfășurat în cursul anului 2017, o paletă
variată de misiuni având ca obiect măsuri specializate
de menținere a ordinii și siguranței publice, cu ocazia
manifestărilor sportive, cultural - artistice, culticoreligioase, de sprijin în activitatea de distribuire a
ajutoarelor UE și a tichetelor valorice, și cu caracter
civico – cetățenesc, cu ocazia mitingurilor organizate la
nivel de localitate.
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 să
desfășoare activități specifice în structuri operative, unde, datorită specificului activității, este
necesară pregătirea și dobândirea unei experiențe relevante în domeniul ordinii publice, ulterior
Poliția Locală Brașov
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64, cod: 500019, tel. 40.368.457.010/0268.954

Page 30 of 84

urmărind, în baza unei selecții adecvate, să deruleze activități în cadrul altor speciălizari, cum
este cazul la Serviciul Circulație Rutieră, Biroul Intervenții sau la Compartimentul Monitorizare
- Dispecerat.
În ceea ce privește activitatea
Compartimentului Monitorizare - Dispecerat, de
remarcat este faptul că, o dată cu
operaționalizarea Dispeceratului nr. 3 - Noua și
Dispeceratului nr. 4 - Primărie, prin
interconectarea și extinderea platformelor de
supraveghere/monitorizare video, sisteme de
comunicații integrate, s-a realizat un pas major în
ceea ce privește informarea și relația cu cetățenii
localității noastre. De asemenea, se realizează premisele pentru o intervenție eficientă în situațiile
de îngreunare a traficului rutier și de prevenire a producerii de fapte antisociale în zonele de
agrement și comerciale ale Brașovului.

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

Prin reorganizarea survenită în luna noiembrie 2017, structurile operative de mai sus, au
evoluat astfel:
1. Serviciul Ordine și Liniște Publică - a devenit:
a.

Serviciul Dispecerat, Informatic, Organizare Misiuni, cu următoarele atribuții
principale: domeniul informatic, monitorizare dispecerat, serviciu ce deține în
subordine următoarele două substructuri:
i. Compartiment Protecția Muncii,
ii. Compartiment Poliția Montană.

2. Biroul Ordine Publică- a devenit Biroul nr. 3 Ordine Publică – Tractorul
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TABEL 8: Activitate SLOP/BOP/CMD - 2017

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

NR
CRT

INDICATORI/ACTIVITATE

CANTITATEA OBSERVAŢII

1

Planuri de măsuri/acţiune

102

2

Procese verbale de sancţionare
contravenţională întocmite

3917

3

Valoare totală amenzi

889.085 lei

Numărul
relativ mic,
este dat de
amploarea
planurilor de
măsuri,
derulate pe
fenomen, zonă
și perioada
lungă de timp,
care, în
subsidiar, au
avut planuri
punctuale de
acțiune, note
de constatare și
mape de
tematică

- 57 kg
produse agricole
4

Confiscări

-23 parfumuri
- aproximativ
400 arbuști
Buxus

Predate, pe
baza de
documente
justificative

ZILNIC:

Altele: activități desfășurate împreună cu
instituții și entități juridice
5

Aprox. 300

- în cadrul
patrulelor
mixte ,
împreună cu
lucrători ai
Secțiilor de
Poliție
Națională 2, 3,
4 și 5.
SPORADIC:

- în cadrul
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patrulelor
împreună cu
lucrători ai
Sectiei 1
Poliție si
Biroul de
Poliție Poiana
Brașov
- Reprezentanți
ai Primăriei
Brașov
(SAPUC, Dir.
Tehnică, Dir.
Relații Externe,
Biroul
Asociații de
Proprietari)
- Personal al
Direcției de
Servicii
Sociale
- personal
specializat al
operatorilor de
salubritate
Concesionarul
P&P - sisteme
de parcare
- Personalul de
specialitate al
Regiei
Kronstadt
- RIAL, SPAP,
SPCLEP,
Garda de
Mediu, RAT,
ISC,
Salvamont,
Jandarmeria
Montană
- Comisariatul
Județean
pentru
Protecția
Consumatorilor
Activitățile sau desfășurat
cu respectarea
prevederilor
legale în
vigoare, dânduPoliția Locală Brașov
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se dovada de
solicitudine,
necesară în
acest sens.

6

Număr infracţiuni

17

7

Autori infracţiuni predaţi/conduşi la secţii

32

8

Bunuri găsite şi predate păgubiţilor

12

9

Persoane bolnave psihic predate unităţilor
medicale

5

10

Persoane decedate identificate

1

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

11

Petiţii/reclamaţii/solicitări/sesizari/informări

4294

Modul de
soluţionare a
acestora,
favorabil

12

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

162

Medie 4 la
manifestațiile
de mică
amploare și 10
la cele de mare
amploare

13

Participări la măsuri specifice cu ocazia
manifestărilor sportive

47

Medie de 6
polițiști locali
pe eveniment

14.

Auto verificate

5538

15.

Persoane verificate

8223

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂȚII SDOM și BOP nr. 3 - Tractorul:
Pentru anul 2018, Serviciul Organizare Misiuni, Biroul Ordine Publică nr. 3 Tractorul și
Compartimentul Poliția Montană, vor continua activităţile de prevenire şi identificare a
faptelor de natură antisocială, constatarea şi sancţionarea contravenţională a situaţiilor de
încălcare a normelor de convieţuire socială, date în competenţă prin Legi şi Hotărâri de Consiliu
Local, atât în municipiul Brașov, cât și în Poiana Brașov, prin efectul reorganizării instituției,
survenită după data de 15.11.2017.
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Se vor organiza acţiuni cu specific tematic, în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică,
actele şi faptele de comerţ, întreprinse în baza datelor deţinute sau obţinute până în acel moment,
în mod independent sau cu sprijinul secţiilor de poliţie, atât în sistem independent cât și
împreună cu secțiile de poliție.
În scopul îmbunătăţirii activităţii, urmează a se finaliza și transpune în practică Planul anual
de pregătire profesională - 2018, instrument de formare cu caracter continuu și de dezvoltare a
cunoștințelor teoretice și abilităților practice, valabil pentru toate structurile operative.
De asemenea, în cursul semestrului I - 2018, un accent deosebit se va pune în selectarea a doi
polițiști locali pentru Compartimentul Monitorizare- Dispecerat , doi polițiști locali pentru
atribuții de Ofițer la Continuitatea Conducerii, trei polițiști locali pentru Compartimentul Poliția

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

Montană.
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4. SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ/BIROUL RUTIER
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Poliţia Locală Braşov are următoarele
atribuţii.principale:
 asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule,
exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei
pe drumurile publice;
 verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate
privind funcţionarea semafoarelor,
starea indicatoarelor şi a marcajelor
rutiere şi acordă asistenţă în zonele
unde se aplică marcaje rutiere;
 asigură, în cazul accidentelor
soldate cu victime, paza locului
acestor accidente şi ia primele măsuri

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

ce se impun pentru conservarea
urmelor, identificarea martorilor şi a
făptuitorilor şi, dacă se impune,
transportul victimelor la cea mai
apropiată unitate sanitară;
 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea,
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis;
 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa
maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua
semnale de oprire a conducătorilor.acestor.vehicule;
 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către
pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
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 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale
referitoare la circulaţia în zona pietonală, în rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement,
precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul
internaţional pentru persoanele cu handicap.

OBIECTIVE
Ţinând cont de specificul activitaţii
desfăşurate de către agenţii
Serviciului Rutier, considerăm ca
fiind necesară optimizarea acesteia,
astfel:


efectuarea de pregătire teoretică şi practică în cadrul Biroului Rutier de la I.P.J.Braşov.



în trimestrele 2 – 4, efectuarea de către agenţii Biroului Rutier a cursului de pregătire de 3
luni în cadrul M.A.I.

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV



fluidizarea traficului rutier în zona centrală şi cu ocazia manifestărilor sportive, cultural –
artistice.

Pentru o mai bună gestionare a activității specifice, prin mărirea efectivului, să putem susține
realizarea unui număr de trei echipaje pe tura de zi și două pe tura de noapte.
Ţinând cont de specificul activităţii desfăşurate de către agenţii Biroului Rutier, consider
ca fiind necesară optimizarea acesteia, astfel:
 Continuarea pregătirii teoretice şi practice în cadrul Biroului Rutier de la
I.P.J.Braşov;
 acţiuni comune cu lucrători ai Biroului Rutier din cadrul I.P.J.Bv;
 fluidizarea traficului în principalele intersecţii din municipiu
 realizarea unor acţiuni tematice;
 continuarea activităţii de ridicare auto abandonate
 începerea activității specifice de ridicare a autovehiculelor staționate
neregulamentar
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 în trimestrele 2- 4, efectuarea de către agenţii Biroului Rutier a cursului de
pregătire de 3 luni în cadrul M.A.I.
STRUCTURILE DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ

Misiunea:
Menţinerea unui climat civilizat în
traficul rutier, în conformitate cu legile
existente şi Hotărârile Consiliului Local
Braşov. Totodată s-a acţionat şi pe linia
menţinerii liniştii şi ordinii publice în zonele
de patrulare.

Activitățile serviciului/biroului:

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV



S-a acţionat cu efective ale structurilor Circulaţie Rutieră pentru fluidizarea traficului
rutier, în 900 de situații, astfel:
o Cu șase agenți, zilnic, pe timpul deplasării elevilor spre instituţiile de învăţământ:


în intersecţia străzilor G .Bariţiu/C.Brâncoveanu (Maternitate), girație
Poarta Șchei, la trecerile pentru pietoni de pe strada Mureșenilor - în
dreptul Pieței Sfatului, la intersecția cu str. Sf. Ioan, pe str. G.Barițiu și pe
str. Poarta Șchei - zona Reduta

o Cu patru (4) agenți,zilnic, pe timpul deplasării elevilor spre instituţiile de
învăţământ:


în intersecţia străzilor 13 Decembrie - Aurel Vlaicu (girație Făget),



girație Lidl - strada 13 Decembrie, la trecerile pentru pietoni

o Fluidizarea traficului rutier cu ocazia manifestărilor cultural - sportive, religioase,
sociale din municipiu, cu doi până la 6 agenți rutieri, în 165 situații specifice.
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o doi agenți zilnic în Poiana Braşov,pe durata sezonului de iarnă
o doi agenţi au fluidizat traficul rutier cu ocazia meciurilor de handbal desfășurate
la Sala Sporturilor
o Realizarea siguranţei publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale,
constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor
de convieţuire socială, stabilite prin legi sau Hotărâri ale Consiliului Local
Braşov.
o S-a răspuns la apelurile telefonice din partea cetățenilor, astfel fiind soluționate
5353 de sesizări
o Au fost constatate contravenții și s-au aplicat 4556 de sancțiuni contravenționale
în valoare de 783.099 lei și 6458 puncte penalizare la permisele de conducere
auto
o S-au soluționat 501 sesizări în scris din partea cetățenilor
o S-au întreprins măsurile legale în cazul a 123 de autovehicule abandonate sau fără
proprietar, aflate pe domeniul public.
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TABEL 9: Activitate serviciu pe 2017
NR
CRT

INDICATORI/ACTIVITATE

1

Planuri de măsuri/acţiune

2

Procese verbale de sancţionare
contravenţională întocmite

3

Valoare totală amenzi

CANTITATEA

OBSERVAŢII

98

acţiuni specifice tip taxi,
tonaj, staţii RAT, raliuri,
crosuri, manifestări culturalsportive ce au necesitat Plan
de Măsuri şi dizpozitive de
rutieră

4556

6458 puncte penalizare la
permisele de conducere auto

783.099
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- zilnic, pe durata întregului
an şcolar

5

Activități de fluidizare a traficului rutier

900

- ocazional, în cazul
lucrărilor în carosabil sau
accidente rutiere

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

- ocazional, la diferite
manifestații culturale,
sportive
6

Număr infracţiuni

4

7

Autori infracţiuni predaţi/conduşi la
secţii

4

8

Bunuri găsite şi predate păgubiţilor

4

9

Persoane bolnave psihic, predate
unităţilor medicale

2

10

Petiţii/reclamaţii

501

11.

Participări la măsuri specifice cu ocazia
manifestărilor cultural-sportive,
religioase, civice și cu ocazia unor
lucrări, modernizări, semaforizari.

165

12.

Sesizări telefonice

5353

13.

Auto/ persoane verificate

7110

14.

Indicatoare rutiere instalate, acoperite
de zăpadă, gropi în asfalt, marcaje
deteriorate, iluminat public nefuncțional,
toate consatate în urma verificărilor și
constatărilor din teren

230

15

Activități educație rutieră

16

Activități AUTO ABANDONATE

5

3 de tip rutier

Modul de soluţionare a
acestora, favorabil.

Modul de soluţionare a
acestora, favorabil

În gradinițe din municipiu

123
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5. BIROUL POLIȚIE TURISTICĂ
În anul 2017, Biroul Poliţia Turistică aşa cum era denumit, până în luna noiembrie când a intrat în
vigoare noua organigramă a Poliţiei Locale Braşov, a desfăşurat activităţi specifice de menţinere a
ordinii şi liniştii publice în Zona Centrală, prin care s-a urmărit creşterea gradului de siguranţă publică,
prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
privind încălcarea normelor de convieţuire socială, a normelor privind comerţul stradal, stabilite prin
legi sau Hotărâri ale Consiliului Local.
Având în vedere că Braşovul este unul dintre
cele mai frumoase oraşe turistice din România,
fiind vizitat de un număr mare de turişti români şi
străini (zilnic între cinci şi zece mii de vizitatori),
poliţiştii locali din cadrul biroului, care execută
serviciul în zona centrală, (majoritatea dintre ei
fiind cunoscători a unei limbi de circulaţie
internaţională), oferă informaţii utile, îndrumă şi direcţionează turiştii străini către obiectivele turistice
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şi monumentele istorice din oraş.
Este bine cunoscut faptul că, prezenţa elementelor de ordine publică, este impetuos necesară în
zonele de interes istoric şi turistic din oraş, astfel o prezenţa mai activă, permanentă, a poliţiştilor
locali, 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 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.
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De asemenea, poliţiştii locali din cadrul biroului au participat periodic la acţiuni specifice cu privire
la aspecte şi fapte de încălcare a legislaţiei în vigoare privind organizarea şi desfăşuraea activităţilor de
publicitate, reclamă şi afişaj pe raza Municipiului Braşov.
Totodată, poliţiştii locali din cadrul biroului au desfășurat alături de efectivele celorlalte structuri de
ordine publică, activităţi specifice stabilite în baza unui plan de măsuri, în care fiecare zi a săptămânii,
cu un anumit specific, (de exemplu, în fiecare luni, ne axăm în mod special pe salubritate, desfăşurând
activităţi specifice privind respectarea prevederilor H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul de
organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare și deszăpezire în Municipiul Brașov.
Periodic, s-au desfăşurat activităţi de supraveghere şi verificare (sâmbăta, duminică şi sărbătorile
legale), a zonelor de agrement special amenajate, cum ar fi: Pietrele lui Solomon, Lacul Noua,
Răcădău, etc. pentru prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului asupra mediului, luând măsuri
legale împotriva celor care nu respectau prevederile Legii nr. 54/2012, act normativ care
reglementează activitatea de picnic pe domeniul public şi privat.
Pe lângă toate aceste activităţi, poliţiştii locali din cadrul biroului au participat 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
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evenimentecare au avut loc în zona centrală (spectacole şi concerte în aer liber, târguri tradiţionale,
etc.), asigurând buna organizare și 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: Zilele Braşovului - Parada Junilor, Festivalul
,,Strada Dell’ Arte’’, evenimentul ,,Transylvania Tango Fest’’, Festivalului Internațional de
Muzică de Camerăși Arte – vibrate!festival, Tribute Festival, Dracula Film Festival, a treiaediție a
festivalului Amural, Festivalul Internaţional de Dramaturgie Conemporană, exerciţii demonstrative
și de alarmare organizate de I.S.U., exerciţii demonstrative, (prezentare armament şi tehnică de
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luptă din dotare, defilare, retragere cu torţe), organizate de către Brigada 2 Vânători de Munte cu
ocazia Zilei vânătorilor de munte, ,,Ziua Naţională a României’’, comemorarea Revoluţiei din
decembrie 1989 şi multe alte activităţi.
În plus, poliţiştii locali din cadrul biroului au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pe
timpul desfăşurării acţiunilor de protest care au avut loc în primele luni ale anului, respectiv în
octombrie, noiembrie şi în prima parte a lunii decembrie 2017.
Odată cu intrarea în vigoare a H.C.L. nr. 337/2017, privind identificarea, ridicarea, transportul,
depozitarea şi eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al
Municipiului Braşov, poliţiştii locali din cadrul biroului, alături de efectivele celorlalte structuri de
ordine publică şi de circulaţie rutieră, au procedat la identificarea autovehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe domeniul public şi au luat măsurile legale, în vederea ridicării acestora.
În perioada de iarnă cănd temperaturile au scăzut şi pănă la – 15˚ C, poliţiştii locali din cadrul
biroului au interceptat, identificat şi condus la C.P.F.A. persoane fără adăpost, care se aflau în Zona
Centrală în căutarea unui refugiu şi riscau să îşi piardă viaţa din cauza hipotermiei.
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, au organizat acţiuni
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de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la obligaţiile pe care le au, potrivit H.C.L
149/2017, 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.
Totodată, agenţii de poliţiei din cadrul biroului au
asigurat pe perioada Sărbătorilor de iarnă, integritatea
brazilor împodobiți din Piaţa Sfatului, Piaţa Enescu şi Piaţa
Unirii, a patinuarului artificial din Piaţeta Sfîntul Ioan, a
instalaţiilor de iluminat, inclusiv a celor de pe str.
Republicii şi străzile adiacente, precum şi a mobilierulului
stradal din zona de competenţă.
În toată această perioadă, au fost monitorizate şi
verificate zilnic, toate societăţile comerciale din Centru Istoric al Municipiului Braşov, care desfăşurau
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activităţi comerciale cu produse tradiţionale de sezon, pentru asigurarea respectării H.C.L. nr.
201/2006 privind utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate, aparţinând domeniului public
al Municipiului Braşov.
În fiecare zi, s-a acţionat pe linia prevenirii şi combaterii cerşetoriei pe raza Centrului Istoric al
municipiului Braşov, iar prin acţiunile întreprinse, am reuşit interceptarea, identificarea, sancţionarea
şi îndepărtarea din zonă a acestora, după caz, conducerea şi predarea la Sectia nr. 1 Poliţie, rezultatele
concrete ale acestor activităţi sunt evidenţiate în tabelul cu indicatorii de evaluare, de mai jos.
În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional stradal, de
menţinere a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali din cadrul acestui birou au realizat sute de
intervenţii, în urma unor sesizări făcute la nr. de telefon 0268.954, inclusiv în urma apelurilor la
S.N.U.A.U. – 112, şi au desfăşurat multe acţiuni, misiuni şi verificări, concretizate prin aplicarea unui
număr de 1.346 sancţiuni contravenţionale împotriva celor care au încălcat actele normative date în
competenţă, respectiv predarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni la secţiile de poliţie
pe raza căreia s-au produs eventualele infracţiuni.
De asemenea, în cursul anului 2017, la solicitarea reprezentanţilor serviciului specializat din cadrul
Primăriei Braşov, poliţiştii locali au însoţit şi asigurat protecţia acestora la sedinţele asociaţiilor de
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proprietari din anumite cartiere ale municipiului.
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 „AprilyLajos”, 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”);
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Acţiuni regulate pe linia prevenirii absenteismului şcolar, respectiv verificarea periodică a localurilor
publice aflate în proximitatea unităţilor şcolare;
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.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII BIROULUI
Pentru anul 2018, Biroul nr. 1 Ordine Publică,
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
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natură antisocială), respectiv, constatarea şi
sancţionarea contravenţională a persoanelor care
încălcă

normele

de

convieţuire

socială,

regulamentele privind comerţul stradal, şi normele
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 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 pentru conştientizarea cetăţenilor cu privire la
respectarea H.C.L.- urilor, respectiv, sancţionarea persoanelor care se pretează la fapte de natură
a încălca prevederile legale în vigoare.
Având în vedere specificul zonei acoperite de efectivele biroului – centrul turistic al
municipiului, dar şi în vederea optimizării compartimentelor funcţionale, echilibrării sarcinilor şi
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a atribuţiilor de serviciu, eficientizării activităţii, vă propun completarea efectivelor biroului, dat
fiind faptul că există un deficit de șase posturi.
Avem în vedere de asemenea, creşterea permanentă a calităţii serviciului prestat, pentru
siguranţa publică a cetăţenilor municipiului, dar şi a turiştilor romăni şi străini care vizitează
oraşul nostru, pentru a dovedi eficienţa, recunoaşterea şi rolul important al Poliţiei Locale
Braşov, privind, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii
private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, promovarea binelui şi ocrotirea
aproapelui.
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
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6.

TABEL 10: Activitatea Biroului Poliția Turistică (Biroul nr. 1 – Ordine Publică)
INDICATORI/ACTIVITĂŢI
CANTITATEA
OBSERVAŢII
Persoane legitimate
Planuri de măsuri/acţiune
Procese verbale de sancţionare
contravenţională întocmite
Valoare totală amenzi
Confiscări
Altele: activităţi desfăşurate
împreună cu instituţii şi
entităţi juridice

2.564
21
1.346
269.028 lei
3
13

7.

Număr infracţiuni

7

8.

Autori infracţiunipredaţi/conduşi
la secţii
Urmăriţi local/naţionaldepistaţi
şi predaţi
Bunuri găsiteşi predatepăgubiţilor

7

Persoane bolnave psihicpredate
unităţilor medicale
Petiţii/reclamaţii

9

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Participări la măsuri specifice
cu ocazia manifestărilor
cultural-artistice, cultico-religioase, civice
Participări la măsuri specifice
cu ocazia manifestărilor sportive
Verificări în
persoane
BAZA DE DATE
auto
Indicatoare rutiere instalate în
urma verificărilor şi
constatărilor pe teren

cu 257 de P.V. mai mult faţă de anul
2016, când s-au întocmit 1.089 P.V.
cu 44.745 lei mai mult,
faţă de anul2016(224.283 lei)

Preponderent infracţiuni
de furt în dauna avutului privat.

3
11

84

Genţi, sacoşe, portmonee cu
sume de bani,
acte de identitate, carduri bancare,
chei de la autoturisme uitate în uşă etc.
Modul de soluţionarea a acestora
,,FAVORABIL’’ (84)

31
78
736
241
3

Meciuri de fotbal, hochei,
handbal, polo
Total - 977
verificări în baza de date
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6. BIROUL INTERVENȚII

Activitatea acestei structuri s-a axat, în
principal, pe prevenirea infracţionalităţii şi
întărirea gradului de siguranţă în cadrul
comunităţii.
De cele mai multe ori, campaniile de
prevenție a fenomenului de cerșetorie,
desfășurarea activităților de picnic în cadru
legal, protecția cetățeanului și a bunurilor acestuia au reușit să atragă atenția brașoveanului,
beneficiarul principal al serviciului desfășurat în comunitate de către Poliția Locală.
Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului atât contravențional cât și infracţional, de
menţinere a ordinii şi liniştii publice, efectivul acestei structuri a realizat, pe lângă activitatea
curentă:
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- 125 de intervenţii la apelurile de urgenţă 112 respectiv 028.954;
- în baza atât a unor planuri de măsuri/acțiuni, cât și a dispozițiilor primite din partea conducerii
instituției, a desfăşurat peste 230 de misiuni specifice şi verificări.
A. ACTIVITĂŢI DE COMERŢ ILICITE:
Un comerț civilizat și în standardele de protecție a consumatorului! Acestea sunt cele
două principii care au stat la baza acțiunilor desfășurate de polițiștii din structura Biroului
Intervenții.
Pentru protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de
servicii ilicite, activitățile desfășurate s-au axat în special pe combaterea şi sancţionarea conform
legii, a agenților economici care nu respectă obligațiile cu privire la desfășurarea exercițiilor
comerciale, fiind iniţiate, organizate şi desfăşurate acţiuni la nivelul municipiului, în
conformitate cu priorităţile stabilite, obţinându-se următoarele rezultate:
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1) Comerț ambulant și neautorizat:
ASTRA și DACIA – au fost cele două zone în care acțiunile, pentru menținerea unui
climat comercial civilizat, au fost amplu intensificate. Astfel, în vederea depistării persoanelor
care practică un comerţ ambulant, ilicit, fără a deţine acte de provenienţă a mărfii şi
„Abonament” de ocupare a domeniului public eliberat de Primăria Municipiului Braşov s-a
acționat cu predilecție în zonele adiacente piețelor agroalimentare ASTRA respectiv DACIA
ocazie cu care, în baza art.3 din Legea nr.12/1990 au fost confiscate următoarele bunuri:
0,5 tone de legume şi fructe, 386 legături de verdeţuri (leuştean, mărar, pătrunjel) şi 236
fire de flori de sezon (narcise).
Bunurile confiscate, în baza unor documente operative, au fost predate atât Grădinii
Zoologice, cât și Fundaţiei Bucuria Darului din cartierul Bartolomeu. De asemenea, au fost
aplicate 800 de sancțiuni contravenționale, astfel:
- Legea nr. 12/1990= 171 (164.350 lei);
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- H.C.L. nr. 201/2006= 629 (174.900 lei).
***Valoarea totală a amenzilor aplicate, se ridică la suma de: 339.250 lei.
2) Verificări agenți economici: În timpul acestor acțiuni specifice, au fost verificate 15 societăți
comerciale, însă cinci dintre ele nu deţineau Autorizaţie/Acord de funcţionare, în baza
prevederilor art. 16(1) din H.C.L.
nr. 116 din 2007 - republicată,
motiv

pentru

sancţionate

care

au

contravenţional

fost
cu

amenzi în valoare totală de 22.500
lei (15x1.500 lei). De asemenea,
pentru faptul că, două dintre aceste societăți nu au intrat în legalitate după termenul prevăzut de
lege (în speță, 45 de zile) s-au întocmit REFERATE CU PROPUNERE DE SUSPENDARE A
ACTIVITĂȚII.
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Planurile de măsuri și cele de acțiune - dispuse și aprobate de conducerea Poliției Locale
Brașov - reprezintă instrumentele de bază folosite de instituția de forță, în lupta pentru
menținerea liniștii și ordinii publice și pentru păstrarea unui climat civilizat. Acesta este și
motivul pentru care fiecare structură individual sau în parteneriat cu celelalte grupări, dar și în
colaborare cu alte instituții își desfășoară activitatea în temeiul acestor scheme de lucru, cu o
tematică riguroasă, în vederea rezolvării unor situații ori pentru diminuarea unor fenomene (ex.
cersetoria, parcarea ilegală pe un tronson de stradă).
Cu toate acestea, diversitatea problemelor întâlnite în teren, îi obligă pe agenți să ia toate
măsurile legale care se impun, chiar dacă, să zicem, se abat de la tematica Planului de
măsuri/acțiune stabilită inițial.
Un

exemplu

este

reprezentat de acțiunile derulate
de efectivele Poliței Locale, la
jumătatea

lunii

februarie,

pe

parcursul cărora au fost legitimate
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90 de persoane, iar 72 dintre
acestea au fost sancționate pentru
încălcări ale legislației privind
protecția mediului, comerțului ori
normativele rutiere!
Așadar, aceasta este radiografia îngrijorătoare a doar patru zile, concretizată cu ocazia
desfășurării unor acțiuni înscrise în Planuri de măsuri speciale, cu efective sporite pe raza
municipiului.
Poliția Locală Brașov a desfășurat acțiuni simultane pe toate liniile de muncă, fie că
vorbim despre salubritate, protecția mediului, comerț, ordine și liniște publică sau rutieră - în
piețe, zonele adiacente ale acestora, artere principale de circulație sau secundare ori cartiere.
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Cum era de așteptat, cu ocazia acestor acțiuni, cei mai mulți au fost surprinși încălcând
regulile de circulație. Astfel, au fost penalizați șoferii care au parcat ilegal pe locurile special
amenajate pentru persoanele cu dizabilitati, motiv pentru care Poliția Locală Brașov a și lansat o
campanie prin care i-a sfătuit pe conducătorii auto, să se uite cu mare atenție unde își lasă
mașinile. Campania “RESPECTĂ-ȚI APROAPELE!” este în derulare până la sfârșitul acestui
an.
În timpul acestor acțiuni, printre contravenienți s-au numărat și cetățeni care au fost
identificați că își comercializează produsele în condiții improprii, punând în pericol sănătatea
brașovenilor.
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate, în cele patru zile menționate, a fost de aproape
13.300 de lei, doar în ceea ce privește acest Plan de măsuri, fără a mai pune la socoteală
activitățile obișnuite ale agenților de la Locală din acea perioadă de timp. Totodată în urma
sancțiunilor aplicate pe linie de rutieră, au fost acordate și 66 de puncte penalizare pe permisele
de conducere, șoferilor indisciplinați.
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Precizăm faptul că, Poliția
Locală desfășoară frecvent astfel de
acțiuni de verificare în teren, în paralel
cu activitățile curente derulate pe raza
municipiului

de

către

agenții

serviciilor și birourilor din cadrul
instituției brașovene.
B. PROTECȚIA MEDIULUI
1. Salubritate
Acțiunile desfășurate atât în vederea prevenirii, reducerii și eliminării impactului negativ
asupra mediului, stării de sănătate a populației, generate de practicarea inadecvată a activităților
de picnic, dar și a urmăririi menținerii curățeniei urbane pe domeniul public ori privat al
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Municipiului Brașov, un alt obiectiv al anului 2017, s-au concretizat în următoarele rezultate,
conform prevederilor H.C.L. nr. 627/2007 (H.C.L. nr. 149/2017):
- sancțiuni aplicate: 234
- Valoarea totală a amenzilor aplicate, se ridică la suma de: 108.000 de lei.
2. Activități de picnic
În vederea conștientizării cetățenilor brașoveni să utilizeze grătarele de picnic doar în
locurile special amenajate, de identificare a elementelor care încalcă prevederile legale în special
cele ale Legii nr. 54 / 2012, s-a acționat în cartierele Noua, Valea Cetății, respectiv în Poiana
Brașov. În urma acestor acțiuni au fost aplicate sancțiuni contravenționale, cu avertisment.
Multe dintre acţiunile operative, desfăşurate de poliţiştii locali din cadrul acestei structuri,
pe această linie de muncă s-au
efectuat împreună cu operatorii de
salubritate împuterniciți de către
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Primăria

Municipiului

Brașov

respectiv cu lucrători din cadrul
Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Brașov.
Atenție unde faceți focul
pentru grătare! Avertizarea a fost
formulată de Poliția Locală și de
Garda de Mediu, încă de la debutul sezonului cald, care a și început cu temperaturi exterioare
extrem de ridicate, crescând riscul de producere de incendii! Brașovenii și-au reamintit cu ocazia
acestei campanii de faptul că legislația în vigoare prevede condiții speciale pentru desfășurarea
activităților de agrement, motiv pentru care este interzisă aprinderea focului în pădure sau la
liziera acesteia, iar ieşitul la grătar se poate face doar în arealul special de picnic.
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Încă de la începutul campaniei, polițiștii locali, dar și comisarii Gărzii de Mediu i-au
sfătuit pe brașovenii care iubesc să iasă la iarbă verde să nu lase focul nesupravegheat, chiar dacă
este făcut în vatră anume construită, să parcheze maşinile doar în locurile permise şi să își
strângă gunoaiele în urma lor.
De altfel, din partea celor două entități au și fost publicate în media informații legate de
Legea 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic care prevede amenzi usturătoare
pentru aceia care fac grătare în zone neamenajate sau pentru nerespectarea regulilor în locurile
create special pentru desfășurarea unor astfel de activități de recreere.
3. Monitorizare halda de gunoi Timiș-Triaj
În baza Planurilor de măsuri și a Planurilor de acțiuni, efective din cadrul acestei structuri, au
acționat în zona fostei halde de deșeuri menajere Timiș-Triaj. Cu această ocazie s-au desfășurat
activităţi specifice de patrulare, pândă și supraveghere, care s-au concretizat în următoarele
rezultate:


În interiorul haldei au fost depistate persoane care au depozitat necontrolat cantitatea de
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18 mc. de deșeuri rezultate din construcții. Au fost aplicate o sancțiuni contravenționale,
conform prevederilor art 117 (a) din H.C.L. nr. 149/2017.


De asemenea, în altă zi, însă tot în interiorul haldei amintite au mai fost depistate
persoane care au depozitat necontrolat, o cantitate de 25 mc. de deșeuri rezultate din
construcții, motiv pentru care au fost emise amenzi , potrivit acelorași prevederi legale.

C. MATERIALE RECICLABILE :
Urmare a sesizărilor formulate
de către reprezentanții societăților de
salubritate cu privire la faptul că, sunt
încălcate prevederile art. 2 alin. 10 din
Legea nr. 101/2006 (Legea serviciului
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de salubrizare a localităților) și cele ale Legii nr. 211/ 2006 (Legea privind regimul deșeurilor),
în baza Planurilor de măsuri s-a procedat pentru identificarea persoanelor care încalcă aceste
prevederi, acțiuni care s-au concretizat în următoarele rezultate:
- în zona str. Crinului respectiv Marte (Ocolitoarea Mică a Braşovului) în timp ce colectau
materiale reciclabile de la rampele de precolectare a deșeurilor menajere, au fost prinse în
flagrant 3 persoane;
- cantitatea de 13 mc. de materiale reciclabile care a fost recuperată de la cei 3 făptuitori, în baza
unor documente operative, a fost predată deținătorilor de drept a acestor bunuri, respectiv
operatorilor de salubritate.
Zona amintită este monitorizată permanent de echipele de intervenție.
D. PARCURI ȘI ZONE DE AGREMENT:
S-a acționat în vederea identificării elementelor care prin comportamentul lor aduc
atingere ordinii și liniștii publice, dar și a celor care distrug atât materialul dendro-floricol cât și
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mobilierul urban din zona parcurilor
de pe raza municipiului Brașov,
acțiuni care s-au concretizat în
următoarele rezultate:
- conform prevederilor Legea nr.
61/1991: sancțiuni aplicate : 325
(consum

de

băuturi

alcoolice,

constituire în grup în vederea săvârșirii de fapte antisociale, contrare normelor de conviețuire
socială, deranjarea ordinii şi liniştii publice).
- Valoarea totală a amenzilor aplicate, se ridică la suma de : 119.540 de lei.
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Combaterea consumului de alcool pe domeniul public este o altă temă aflată în atenţia
conducerii instituţiei, care a şi dezvoltat un Plan de măsuri extins pe toată perioada verii, pe acest
subiect, știut fiind faptul că unii cetățeni nu țin cont de prevederile legii, dar nici de faptul că
trebuie să își respecte vecinii. Chefliii preferă să iasă în fața blocului sau în părculețele din
apropierea locuințelor și să
consume

bauturi

alcoolice,

deranjând liniștea și ordinea
publică. Aproape de fiecare
dată, în aceste cazuri, sunt
înregistrate scandaluri, ceea ce
îi nemulțumește pe brașoveni.
Patrulele

Poliției

descurajează

pe

Locale

îi

petrecăreți,

astfel că numărul incidentelor sa redus pe aceasă linie.
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E. PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUI PRODUSELOR DIN
TUTUN:
Echipele de interventie au urmărit în timpul acțiunilor curente și respectarea Legii nr.
349/2002, republicată prin Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea efectelor
consumului produselor din tutun. Este vorba despre respectarea prevederilor privind fumatul în
locuri publice. De menționat este faptul că au fost depistate și amendate persoane care consumau
tutun în spațiul de joacă pentru copii din Parcul Someşul. Acest tip de activități a continuat atât
pentru zona parcurilor, cât și a societăților comerciale, fiind avute în vedere chiar și situații în
care tematica planului se referea la alte competențe legale.
Polițiștii locali se implică și în campaniile antifumat care îi vizează pe elevi. Atenție, vor
afla părinții!!! Aceasta a fost recomandarea agenților de la Locală, în timpul acțiunilor lor, pentru
elevii care au fost prinși că lipsesc nemotivat de la ore pentru a-și petrece timpul alocat educației
în sala de curs, în baruri ori cafenele. Agenții de la Locală au desfășurat și împreună cu
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reprezentanții Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov
(C.P.E.C.A. Brașov) acțiuni specifice în semestrul doi al anului școlar 2016 - 2017. Astfel, au
fost întreprinse razii prin localurile din centrul orașului, aflate în apropierea unităților de
învățământ. Aceste acțiuni au continuat și în primul semestru al anului școlar 2017 – 2018, în
ideea descurajării consumului de tutun în rândul tinerilor, dar și pentru a supraveghea atent dacă
aceste produse sunt vândute minorilor de catre comercianții care funcționează în apropierea
unităților de învățământ,
Cu aceste ocazii, au fost verificate documentele de funcționare a pub-urilor, au fost
legitimate persoanele din incintă, în vederea prevenirii consumului de alcool în rândul elevilor,
dar și a comercializării de produse etilice către minori. Într-o primă fază, elevii care au fost
surprinși la fumat pe străduțele din jurul școlilor de către polițiștii locali au primit sfaturi cu
privire la impactul pe care îl au tutunul și alcoolul asupra sănătății, dar au și dobândit informații
cu privire la ce riscă în cazul în care acumulează absențe nemotivate.
În

conformitate

cu

Legea

1/2011 – a educației naționale, la
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cererea directorilor de școală, polițiștii
locali îi pot amenda pe părinții ori
tutorii chiulangiilor. Sancțiunile sunt
cuprinse între 100 și o mie de lei sau
reprezentanții legali ai minorilor pot
presta muncă echivalentă, în folosul
comunității. Poliția Locală a aplicat deja sancțiuni părinților pentru absențele înregistrate de
copiii lor în catalog. Menționăm faptul că, scopul primordial al acestui Plan de măsuri extins și
complex, elaborat și derulat de instituția brașoveană, este reprezentat de dezvoltarea conceptului
de combatere a abandonului școlar, o cauză în care Poliția Locală a înțeles să se implice.
Instituția brașoveană desfășoară activități pe linie de monitorizare a acestui aspect, iar pe
lângă măsurile legale ce se vor aplica în situația în care sunt depistate astfel de cazuri, va fi
anunțată direcțiunea școlii de unde provin elevii chiulangii, urmând să fie informați și părinții.
Poliția Locală Brașov
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64, cod: 500019, tel. 40.368.457.010/0268.954

Page 55 of 84

E. ADĂPOSTURI IMPROVIZATE :
Având

în

vedere

situaţia operativă din teren şi
ţinând

cont

de

sesizările

primite din partea cetăţenilor
cu privire la disconfortul
creat de oamenii stărzii care
îşi improvizează adăposturi
în aproprierea ansamblurilor
de locuinţe, Poliția Locală a
acţionat, printre altele, şi în
următoarele

zone

de

competenţă :
- str. 13 Decembrie;
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- str. Lalelelor;
- str. Parcul Mic;
- str. Calea Bucureşti;
- str. Octavian Augustus;
-str. Bobâncu
- zona Livada Poștei - str. După Ziduri
- Craiter – Triaj
- Răcădău
Unul din exemplele legate de aceste locații vizate cu precădere de oamenii străzii este
tronsonul Livada Poștei - str. După Ziduri. Așadar, în urma verificării amănunțite făcute de către
echipele de intervenție, s-au identificat refugii improvizate chiar și sub structura de rezistență a
punctului termic, situat la baza Dealului Warthe, vis-a-vis de Colegiul Național Aprily Lajos. În
adăpost erau depozitate mai multe bunuri: saltele, pături și diferite obiecte colectate de la
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platformele de gunoi menajer. Cei care populau acest areal au fost depistați că au încălcat
normele de conviețuire socială, motiv pentru care au fost aplicate sancțiuni conform Legii nr.
61/1991 republicată pentru consum de băuturi alcoolice pe domeniul public.
De asemenea, s-a intervenit și în incinta imobilului cu nr. 9 situat în str. 13 Decembrie, unde
a fost depistat un grup de 3 persoane fără adăpost, ce s-au constituit în grup în vederea săvârşirii
de fapte contrare normelor de convieţuire socială, motiv pentru care au fost sancționate conform
cu Legea nr. 61/1991 republicată, valoarea totală a amenzilor fiind de 4.500 de lei.
Zone întregi din Brașov au fost igienizate cu ajutorul Poliției Locale Brașov în colaborare cu
operatorul de salubritate. Vorbim despre locurile deja preferate de către oamenii străzii, de cele
mai multe ori veniți din alte zone ale țării la Brașov, locuri ce devin insalubre, adevărate focare
de infecții din cauza deșeurilor aduse de acești oameni si depozitate în locurile unde își fac
adăposturi improvizate. De fiecare dată Poliția Locală se autosesizează prin agenții săi și rezolvă
problema ori răspunde solicitărilor cetățenilor și acționează în consecință. Locuitorii din zonele
respective sunt nu doar agresați de zgomotele produse de acesti indivizi, certați cu legea, care fac
scandaluri pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ci sunt deranjați și de mirosurile
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pestilențiale emanate de resturile adunate de oamenii străzii, în spațiile respective.
Un exemplu este reprezentat de un areal
destul de întins, situat în apropierea Podului
Zizin, de-a lungul căii ferate, în vecinătatea
blocurilor din Cartierul Florilor. Este un
spațiu pe care și l-au fixat drept casă, de
multe ori în 2017, oameni ai străzii, teren pe
care au depozitat grămezi întregi de
gunoaie, transformându-l într-un adevărat
focar de infecție. Poliția Locală s-a autosesizat de fiecare dată, monitorizănd zona respectivă, și a
demarat procedurile de deratizare a întregului sector pe care aveau de gând să se stabilizeze
persoanele fără adăpost din Tg. Mureș sau din localități situate la granița de Nord a județului.
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Echipele de intervenție ale Poliției Locale au făcut același lucru nu departe de această
locație. Mai precis, este vorba despre o platformă de gunoi din apropierea Podului de la Triaj,
unde își încropiseră culcuș din reziduuri de tot felul, alți oameni ai străzii, care au creat
discomfort brașovenilor din zonă, cu scandalurile produse. Cum era de așteptat, persoanele
identificate nu sunt din Brașov, ci din județ.
Aflați într-o altă misiune pentru asigurarea liniștii și ordinii publice în cartierul Tractorul,
polițiștii locali, au depistat un adăpost improvizat lângă o grădiniță. Oamenii străzii aciuați în
acest loc tulburau frecvent liniștea publică pe fondul consumului de alcool, așa cum s-au și plâns
brașovenii care locuiesc în zonă, motiv pentru care agenţii au luat toate măsurile legale care se
impun pentru a restabili normalitatea în zona respectivă.
În urma distrugerii adăposturilor provizorii, operatorii de la salubritate au ridicat tone de
gunoaie, pe care le strânseseră oamenii străzii.
Persoanele care locuiau în aceste culcușuri au fost identificate, legitimate, sancționate și li s-a
pus în vedere să se deplaseze către
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localitățile unde, de fapt, domiciliază.
De cele mai multe ori, acești oameni
sunt surprinși la cerșit în centrul orașului
sau se folosesc de minori ori de persoane cu
dizabilități pe care îi pun să apeleze la mila
publicului, fie se ocupă cu scotocitul și
împrăștierea gunoiului din pubelele dintre
blocuri.
Acțiunile menționate se înscriu în campania derulată în permanență de Poliția Locală
Brașov, acțiuni care implică și activități de depistare, în vederea monitorizării fenomenului, dar
și pentru refacerea și actualizarea bazei de date şi luarea măsurilor legale în cazul persoanelor
care apelează la mila publică, vagabondează pe străzile oraşului sau reprezintă risc pentru
ordinea și liniștea publică.
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F. PROTECŢIA PERSOANELOR FĂRĂ ADAPOST ÎN SEZONUL RECE
Pe toată perioada în care s-au înregistrat temperaturi extrem de scăzute, polițiștii locali sau preocupat de sănătatea și integritatea persoanelor fără adăpost, a căror viață a fost pusă la
grele încercări. A fost inițiată o campanie menită să salveze persoanele fără un acoperiș deasupra
capului, care riscau să își piardă viața înghețând pe străzile orașului.
Unii dintre aceștia au cerut
ajutorul polițiștilor locali, alții au
ajuns la Centrul pentru Persoane
Fără Adapost (C.P.F.A.) datorită
brașovenilor

care

au

sunat

la

dispeceratele Poliției Locale pentru
că au auzit apelul făcut de instituție,
în vederea protejării acestor oameni
năpăstuiți de soartă. Oamenii aflați
în dificultate care au fost identificați în frig - pe străzile orașului, sub balcoane, în ganguri - au
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fost conduși, cu acordul lor, la C.P.F.A. pentru a putea trece cu bine peste nopțile extrem de
geroase, dar și pentru a beneficia de hrană și de haine mai groase.
Astfel, agenții de la Locală au ajutat câteva zeci oameni ai străzii, aflați în ger, persoane
care aproape că nu mai puteau face față temperaturilor exterioare, temperaturi ce au ajuns în
2017, în unele nopți la – 30 de grade Celsius (în noaptea de 10 ianuarie 2017: minus 32 de grade
Celsius). De aceea, Poliția Locală Brașov a făcut apel către locuitorii orașului care, au sesizat
cazuri disperate, la dispeceratul instituției la numărul scurt 0268.954.
G. TRANSPORT VALORI :
În perioada sezonului de iarnă, în baza Protocolului încheiat cu Direcția Economică din
cadrul Primăriei Municipiului Brașov, a asigurat zilnic securitatea transportului de valori de la
casieriile colectoare din zona domeniului schiabil din Poiana Braşov.
Poliția Locală Brașov
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64, cod: 500019, tel. 40.368.457.010/0268.954

Page 59 of 84

H. PIEȚE AGROALIMENTARE ȘI ZONELE ADIACENTE
Structura de intervenție, efectuează în mod obișnuit în interiorul piețelor agro-alimentare
și în zonele adiacente acestora activități de menținerea ordinii și liniștii publice, dar și de
asigurarea desfășurării unui comerț civilizat și conform cu standardele normativelor în vigoare.
Cu aceste ocazii, comercianții ambulanți care încalcă orice regulă, punând în pericol sănătatea
publică sunt identificați, sancționați și îndepărtați din zonă. Sunt verificate, de asemenea
documentele comercianților și proveniența mărfii.
Un alt exemplu al eficienței prezenței echipelor de intervenție în zonele comerciale este
dat și de acțiunea din timpul patrulărilor
de noapte. Astfel, la începutul lunii aprilie
2017, agenții de la Locală au surprins în
flagrant persoane ce încercau să fure din
piață agroalimentară. Un echipaj al
Poliției Locale care acționează în zona
cartierului Astra pentru menținerea ordinii
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și liniștii publice a sesizat prezența unor
indivizi care au intrat în perimetrul târgului de produse agricole după lăsarea întunericului,
pentru a sustrage bunurile comercianţilor.
La apariția oamenilor legii, persoanele surprinse au luat-o la fugă, abandonând prada,
însă unii dintre fugari au fost prinşi şi identificaţi, mai apoi conduşi și predaţi pe bază de
documente polițiștilor de la Secția 5 pentru continuarea cercetărilor.
I. ÎNCĂLCAREA REGIMULUI MATERIALELOR EXPLOZIVE:
De asemenea, în cursul lunii decembrie s-a acționat în vederea respectării regimului
materialelor explozive. În urma acestor acțiuni au fost prinse în flagrant patru persoane în timp
ce ofereau spre vânzare trecătorilor, articole pirotehnice.
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Întrucât, aceaste persoane nu au putut prezenta documentele de provenienţă a articolelor
pirotehnice sau autorizaţii pentru deţinere, manipulare şi comercializare de materiale pirotehnice,
au fost sesizați lucrători din cadrul S.A.E.S.P. - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov în
vederea stabilirii stării de fapt şi luării măsurilor legale care se impun pentru încălcarea
prevederilor Legii nr.126/27.12.1995, republicată.
Materialele pirotehnice oferite spre vânzare de către acestea (peste 2.438 buc. petarde),
în baza unor documente operative au fost predate lucrătorilor S.A.E.S.P.
TABEL 11: Activitate Birou Intervenții 2017
NR
CRT

INDICATORI/ACTIVITATE

CANTITATEA

OBSERVAŢII
Perioada:
(01.04.2017-31.12.2017)

1

Planuri de măsuri/acţiune

25

10 Planuri de acțiune;
15 Planuri de măsuri.
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-stabilirea identităţii;

2

Persoane legitimate

1.673

-aplicarea unor sancţiuni
contravenţionale;
-implementrea în bazele
de date a persoanelor fără
adăpost.

1545
Din care:
-Lg. 61/1991= 325
3

Procese verbale de sancţionare
contravenţională întocmite

-Lg.12/1990= 171

Anulate = 23

-Lg.15/2016= 4

Întocmite cu AV = 40

-Lg.54/2016= 2AV
-HCL 116/2006= 15
-HCL 201/2006= 629
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-HCL735/2010= 48
-HCL627/2007= 94
-HCL149/2017= 140
-HCL13/2013= 17
-HCL152/2006= 3
-HCL432/2007= 6
-HCL153/2010= 11
-HCL159/2008= 1
-HCL251/2005= 7
-HCL927/2006= 1
-OUG97/2005= 42
-OUG99/2000= 1
4

Valoare totală amenzi

616.630 lei
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Peste 0,5 tone de
legume şi fructe, 384
legături verdeţuri,

5

Confiscări

236 fire de flori de
sezon şi 13 mc.
materiale reciclabile.
-2.438 buc. Materiale
explozive (petarde)

În baza unor documente
operative, acestea au fost
predate atât
reprezentanţilor S.C.
Urban S.A., S.C.
Comprest S.A., Grădinii
Zoologice din cartierul
Noua cât și Fundaţiei
Bucuria Darului-Cantina
Mulţumesc din cartierul
Bartolomeu, str.
Gospodarilor nr. 5;
- S.A.E.S.P (petarde).
- comisarii Gărzii
Naţionale De Mediu;

6

Altele: acțiuni desfășurate
împreună cu alte instituții

- reprezentanţii R.I.A.L.
Braşov;
80

reprezentanţii
Primăriei
Municipiului
Braşov
- reprezentanţii
operatorilor desalubritate,
-
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Comprest / Urban;
- reprezentanții Gărzii de
Mediu;
-S.P.P.G.A;
- reprezentanți din cadrul
R.A.T. Braşov.
1 – furt în dauna avutului
privat;
1- furt în dauna avutului
public;
1 – sechestrare de
persoane;
1- furt din buzunare;

7

Număr infracţiuni

15

3 – folosirea unui minor în
scop de cerșetorie;
2- contra bunelor
moravuri;
2- loviri şi alte violenţe;
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1- pe linie rutieră;
3-încălcarea Regimului
privind deţinerea,
comercializarea,
manipularea şi depozitarea
materialelor explozive.
În baza unor documente
operative, aceștia au fost
predați :
8

Autori infracţiuni
predaţi/conduşi la secţii

20

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

9

Urmăriţi local/naţional depistaţi
şi predaţi

2

- S.A.E.S.P-I.P.J. Braşov.

10

Bunuri găsite şi predate
păgubiţilor

1

1 portofel ce conţinea
suma de 31 lei şi alte
documente. Aceste bunuri
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au fost predate
aparţinătoarei de drept,
numitei Alina Ioana
Drăgan, din Municipiul
Timişoara. De asemenea,
aceasta a adresat
poliţiştilor locali o
Scrisoare de mulţumire.
Perioada :
11

Petiţii/reclamaţii

147
01.04.2017-31.12.2017
1- Sărbătoarea Floriilor;
1- Slujba de Înviere
(catolică/ortodoxă);
1-Sărbătoarea Junilor;

12.

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

1-Sf. Paraschieva;
16

1-Sf. C-tin și Elena;
1-Braşovul Oraş de
Poveste;
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10-manifestări cultural
artistice.

CONCLUZII :

Rezultatele obţinute de această structură se datorează continuităţii obiectivelor Poliţiei
Locale Brașov, creşterii resurselor alocate, implementării unor concepte moderne prin dispoziția
conducerii instituției.
De asemenea, acestea nu puteau fi obţinute fără sprijinul tuturor structurilor operative din
cadrul acestei instituții, fiind rezultatul efortului comun depus, permanent, în slujba cetăţeanului.
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OBIECTIVE :
În perioada următoare, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, priorităţile Biroului
Intervenţii sunt următoarele:
- siguranţa cetăţeanului, prin asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică;
- constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de
convieţuire socială, stabilite prin legi sau Hotărâri ale Consiliului Local;
- organizarea de acțiuni, întreprinse fie în urma informaţiilor culese în interes operativ, fie la
sesizarea cetăţeanului, precum şi din proprie iniţiativă, în urma identificării anumitor zone cu
potenţial criminogen, ce necesită a fi monitorizate ca atare;
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în special cea comisă cu violenţă;
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- pregătirea de specialitate.
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7. BIROUL SIGURANȚĂ OBIECTIVE
Biroul Siguranță Obiective, a avut ca principal obiectiv în anul 2017, securitatea
transporturilor de valori aparținând Municipiului Brașov, paza bunurilor şi obiectivelor aflate în
administrarea autorităţilor publice locale, stabilite prin H.C.L. 102/2015, republicată conform
H.C.L.111/2016 și completată prin H.C.L. 284/2016, precum și prevenirea şi descoperirea
faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea
normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi sau Hotărâri ale Consiliului Local Brașov.
Biroul Siguranță Obiective a asigurat paza și ordinea publică în conformitate cu planurile
de pază întocmite în condițiile legii, pentru următoarele obiective:
-

Gradina Zoologică Brașov

-

D.S.S.:
o Centrul pentru persoane fără adăpost
o Depozit Răcădău
o Cimitirul Municipal
o Direcția Fiscală Brașov
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o Imobilul situat pe str. Molidului nr.33
-

Serviciul Public Administrare Piețe
o Piața Astra
o Piața Dacia
o Piața de Miercuri
o Sediu Serviciului Public Administrare Piețe
În

privința

obiectivelor

încredințate

Poliției Locale, se poate spune că personalul
biroului și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu
profesionalism, asigurând măsurile de securitate
specifice, în vederea creării beneficiarilor un
climat de ordine și siguranță.
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Persoanele care nu au înțeles să respecte regulile și prevederile legale în incinta acestor
obiective au fost sancționate contravențional, respectiv cinci persoane au fost penalizate în
conformitate cu Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare normelor de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
De asemenea trei persoane ce nu au putut justifica prezența lor în incinta obiectivului
Piața Dacia, în jurul orelor 23.30, au fost predate Poliției Naționale pentru continuarea
cercetărilor.
Totodată, agenții din cadrul biroului au asigurat securitatea transporturilor de valori, în
condițiile legii aparținând următoarelor instituții:
-

Direcția Fiscal

-

Serviciul Public Administrare Piețe

-

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

-

Primăria Municipiului Brașov

-

Parcare amenajată – Spitalul Militar Regina Maria

-

Poiana Brașov – în perioada sezonului rece

Misiunile de însoţire și transport valori monetare au fost executate în deplină siguranță și
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fără incidente, fiind respectate traseele de deplasare și consemnele generale și particulare
prevăzute în Planurile de pază, precum și procedurile stabilite pentru acest gen de misiuni, fapt
certificat și de verficările efectuate de Poliția Națională la beneficiari.
Pe lângă aceste activităţi, poliţiştii locali din cadrul biroului, în zona obiectivelor
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încredințate, au asigurat ordinea și siguranţa publică, au acționat pentru 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 măsurilor dispuse în vederea asigurării ordinii și
liniștii publice, în timpul competițiilor sportive și evenimentelor cultural – artistice desfășurate în
municipiu în anul 2017.
Tot în această perioadă, au fost rezolvate 115 sesizări, formulate de către petenți și
repartizate biroului (în creștere față de anii precedenți, respectiv în anul 2015 - 35 petiții, iar în
2016 – 61 de astfel de lucrări)
Ținând cont de sesizările primite din partea cetăţenilor cu privire la disconfortul creat de
oamenii străzii, care îşi improvizează adăposturi în apropierea ansamblurilor de locuinţe, creând
astfel un climat de nesiguranță a cetățenilor, precum și faptul că zona începe să se transforme
într-un adevărat focar de infecție,
efective

din

cadrul

acționat

conform

biroului

au

Planurilor

de
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măsuri elaborate și prevăzute pentru
zona cartierelor Craiter și Astra, unde
au fost identificate cinci astfel de
lăcașuri. Persoanele găsite au fost
identificate și sancționate potrivit
prevederilor legale și li s-a pus în vedere să se îndrepte spre localitățile de domiciliu. De
asemenea, s-a luat legatura cu operatorul de salubritate pentru igienizarea acestor zone, de unde
au fost recoltate tone de reziduuri colecționate de pe platformele de gunoi din oraș, de către
persoanele fără adăpost surprinse în spațiile amintite.
Pentru prevenirea unor tragedii, în perioada sezonului rece, au fost luate măsuri de
identificare a persoanelor aflate în dificultate. Astfel, agenții acestui birou i-au ajutat pe acei
oameni ai străzii, care aproape că nu au mai putut face față temperaturilor exterioare care în
unele nopți au fost extrem de scăzute. Cu ajutorul nostru, Centrul pentru persoane fără adăpost
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le-a fost „casă”, chiar dacă pentru scurt timp, acelora care au fost găsiți în stradă locuind și au
dorit un acoperiș deasupra capului, haine groase și o masă caldă.
Începând cu data de 01.11.2017, în urma reorganizării Poliției Locale, Biroul Siguranță
Obiective s-a transformat în Biroul nr.2 Ordine Publică și deține în subordine Compartimentul
Pază Obiective, având ca principal obiectiv asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea şi
descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind
încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi sau Hotărâri ale Consiliului Local,
în zona cartierelor Bartolomeu, Bartolomeu Nord și Stupini.
În

perioada

01.11.2017

-

31.12.2017, polițiștii locali din cadrul
biroului, pentru îndeplinirea activităților
de serviciu, au legitimat 517 persoane și
au

aplicat

349

de

sancțiuni

contravenționale, în valoare de 123.950
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lei și 32 de avertismente.
-

268 sancțiuni contravenționale la

Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice
-

2 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea Legii 12/1990 privind protejarea populației
împotriva unor activități comerciale ilicite

-

2 sancțiuni contravenționale – Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor
consumului produselor din tutun

-

18 sancțiuni contravenționale - O.U.G. 97/2005 republicată privind evidența, domiciliul,
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

-

39 sancțiuni contravenționale - H.C.L. 201/2006

-

2 sancțiuni contravenționale - H.C.L. 243/2005

-

2 sancțiuni contravenționale - H:C.L. 153/2010

-

5 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 149/2017
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-

2 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 152/2006

-

o sancțiune contravențională – H.C.L. 13/2013

-

8 sancțiuni contravenționale – H.C.L.251/2005

De asemenea, în timpul activității în zona de responsabilitate, au fost identificate 49 de
autovehicule abandonate sau fără stăpân. În urma efectuării verificărilor şi îndeplinirii
procedurilor legale, au fost înaintate către Primăria Brașov opt referate de înaintare a
documentației, legate de rablele abandonate pe domeniul public, în vederea continuării
procedurilor legale.
În baza datelor obținute și a situației operative din teren s-a constatat că pe timpul sărbătorii
religioase ,,Ziua Morților” se produce o mare aglomerare umană, situație ce poate conduce la
producerea de evenimente nedorite.
Astfel, în data de 01 si 04.11.2017, în zona Cimitirului Municipal și a bisericii situate pe str
Gheorghe Doja, a fost instalat un dispozitiv de ordine publică și rutieră pentru buna desfășurare a
sărbătorii religioase.
Pe lângă aceste activităţi, poliţiştii locali din cadrul Biroului nr.2 Ordine Publică –
Compartiment Pază Obiective, au continuat să asigure paza și ordinea publică, precum și

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

transportul de valori monetare la obiectivele stabilite de Consiliul Local.
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8. SERVICIUL INSPECȚIE – CONTROL ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

Având în vedere specificul serviciului, în anul 2017 au fost efectuate verificări pe mai
multe direcții, respectiv s-au efectuat controale pentru respectarea normelor legale specifice
privind disciplina în construcții, activitățile comerciale și de protecția mediului.
În anul 2017 au fost înregistrate și soluționate 3.716 de acte, care au fost generate de
sesizări și reclamații scrise în număr de 1083, la care se adaugă 136 reclamații prin dispeceratul
tehnic/telefonice, precum și 12 planuri de măsuri și 4 planuri de acțiune.
Astfel activitatea serviciului s-a concretizat în:
a) Control

pentru

respectarea

disciplinei în construcții:
1.

497

de

somații,

conform

O.G.

21/2002 și Legea nr.153/2011;
2.

Au fost întocmite 30 de referate
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către oficiul juridic în vederea sesizării
organelor de urmărire penală, conform art.
24 lit a din Legea 50/1991 republicată;
3. S-a întocmit o Dispoziție de Primar pentru desființarea construcțiilor neautorizate;
4. S-au înaintat oficiului juridic cinci dosare în vederea sesizării instanțelor de judecată pentru
punerea în aplicare a prevederilor art. 28 alin3 și art.32 alin1 din Legea 50/1991, respectiv
pentru desființarea construcțiilor ori încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației de
construire;
5.

În urma controalelor efectuate privind respectarea prevederilor Legii 50/1991 au fost
aplicate 57 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 358.500 lei.

6. Au fost invetariate 87 de șantiere de pe raza municipiului Brașov, iar dintre acestea 48 au
fost verificate.
b) Control comercial și protecția mediului:
1) Au fost verificați 1.456 de agenți economici și au fost aplicate 774 sancțiuni, astfel:
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– 675 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL 116/2007 Regulamentul pentru
comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Brașov, din care 108
sancțiuni cu avertisment. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 399.400 lei.
- 75 de sancțiuni pentru nerespectarea HCL 201/2006 privind aprobarea procedurii de
utilizare temporară a locurilor publice aparținând domenilului public al Municipiului
Brașov, din care 15 sancțiuni cu avertisment. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 34.500 lei.
– 12 sancțiuni pentru nerespectarea HCL 149/2017 privind Regulamentul de organizare și
funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Brașov. Cuantumul
sancțiunilor aplicate: 4.500 lei.
– 4 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL 153/2013 privind Regulamentul
privind stabilirea normelor locale unitare de protecția spațiilor verzi, organizarea,
dezvoltarea și întreținerea acestora pe teritoriul Municipiului Brașov. Cuantumul
sancțiunilor aplicate: 9.000 lei.
- o sancțiune pentru nerespectarea HCL 432/2007 privind obligativitatea afișării
programului de funcționare a firmelor, indiferent de profil, care își desfășoară activitatea
în clădiri care au în componența și vecinătatea lor locuințe. Cuantumul sancțiunilor
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aplicate: 1000 lei.
- 4 contravenții sancționate cu avertisment pentru nerespectarea HCL 635/2006 prin care
s-a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților de publicitate,
reclamă și afișaj în Municipiul Brașov;
- 3 sancțiuni pentru nerespectarea O.G. nr.99/2000 privind aprobarea procedurii de
utilizare temporară a locurilor publice aparținând domenilului public al Municipiului
Brașov, cu sancțiune complementară de suspendarea activității. Cuantumul sancțiunilor
aplicate: 2.400 lei.
- 682 de controale ce au vizat activitatea agenților economici sau a persoanelor fizice, în
urma cărora nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale întrucât s-a constatat existența
documentelor necesare, în concordanță cu prevederile legale în vigoare.
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2). De asemenea, au mai fost verificați un număr de 60 agenți economici care au notificat
procedura de soldare.
3). În urma controalelor repetate efectuate au fost întocmite 19 de referate pentru suspendarea
activităților comerciale și 16 Dispoziții de suspendare a activităților comerciale.
4). Numărul total de sancțiuni aplicate în domeniile comercial și protecția mediului este
de 774, iar cuantumul sancțiunilor aplicate este în valoare de 450.800 lei.

TOTAL ACTIVITATE CONTRAVENȚII SIC-DC:
Numărul total de sancțiuni contravenționale este de 831, iar valoarea totală a
amenzilor aplicate: 809.300 lei.
Sancțiunile de mai sus, au fost aplicate de un număr de 9 polițiști locali din cadrul
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Serviciului Inspecțíe, Control și Disciplina în Construcții.
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SERVICII NEOPERATIVE
9. BIROUL COMUNICARE PUBLICĂ
Transparență, dialog și profesionalism – reprezintă triada de simboluri, cu putere de lege,
folosită în mod curent deja de Poliția Locală Brașov. Sunt cele trei cuvinte cheie de a căror forță
beneficiază atât angajații instituției, dar mai ales brașoveanul.
Comunicarea rămâne o preocupare a întregii echipe, în general, și a acestui birou (Birou de
Comunicare Publică - BCP), în special. BCP a reușit cu ușurință să își construiască și să își
consolideze o rețea funcțională de transmitere a informației către comunitate: legătura cu massmedia brașoveană și națională a devenit un instrument esențial de lucru, datorită căruia Poliția
Locală Brașov și mass-media au devenit parteneri reali pentru derularea unor campanii de
prevenire, de informare, cu scopul principal de a schimba mentalități, dar și de a întări încrederea
cetățeanului în instituție și de a fortifica legatura cu întreaga comunitate brașoveană, mai ales că
preocupările sunt comune: să evoluăm împreună pentru crearea și păstrarea unei societăți
deschise și evoluate într-un oraș civilizat și european. De asemenea, relația directă cu locuitorii
orașului s-a realizat cu succes datorită colaborarii dintre BCP și structurile operative, prin
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prezența specialiștilor în comunicare publică în teren, cooptați fiind în Planurile de Acțiuni sau
Planurile de Măsuri dispuse de către conducătorul instituției.
Campaniile derulate de Poliția
Locală Brașov au vizat, printre
altele, educația și prevenția, atât a
generațiilor foarte tinere cât și a
seniorilor. “FOLOSEȘTE ZEBRA!”
este programul lansat încă de anul
trecut și datorită căruia Poliția
Locală Brașov este prezentă în
TOATE

UNITĂȚILE

DE

ÎNVĂȚĂMÂNT prin afișele legate
de educația rutieră. Așadar, datorită faptului că interesul pentru această campanie a fost crescut,
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polițiștii locali au considerat că este necesar să îl continue, motiv pentru care au fost, din nou,
prezenți în sălile de curs. Până acum, au beneficiat de prezența rutieriștilor de la Locală, micuții
din gradinițe. În consecință, Biroul Comunicare Publică a inițiat și a participat, individual și în
calitate de partener la diferite proiecte și acțiuni:
 Întâlnire tematică la Grădinița Happy – Kids, având ca scop activități în mediul preșcolar,
prin susținerea unei prezentări privind siguranța rutieră ;
 Poliția Locală, prin Biroul Comunicare Publică și Serviciul Circulație Rutieră a participat
la diverse activități organizate de Grădinița nr. 21 Brașov și Grădinița cu Program
Prelungit nr. 5, în cadrul programului“ Școala altfel ”, prin susținerea unor prezentări
privind siguranța rutieră sub sloganul “Învățăm să circulăm corect”, tematica fiind
adaptată nivelului lor de înțelegere și asimilare, dar și aspecte privind formarea
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abilităților educaționale pentru părinți.

Poliția Locală Brașov, ca parte a comunității, s-a implicat mai mult decât oricând în
programul educațional „Săptămâna altfel!” desfășurat la nivel național. Cu această ocazie, Poliția
Locală Brașov a fost gazdă pentru copiii din Școlala Generală nr. 15, dar și pentru liceenii de
clasa a IX de la Liceul Silvic. Elevii au asistat la lecții deschise privind circulația pe drumurile
publice, având la bază proiectul derulat de instituție, intitulat FOLOSEȘTE ZEBRA!; dar și la un
program de autoapărare prezentat de cei de la Intervenții. La finalul acestor ore, copiii au primit
diplome de participare din partea instituției. Poliția Locală Brașov, prin specialisții de la
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comunicare are în vedere o colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean pentru derularea unor
proiecte/programe comune, care pot transforma Poliția Locală într-un coechipier al școlilor
pentru educarea tinerei generații, de altfel, o continuare a parteneriatului semnat, în alb, cu
întreaga comunitate brașoveană.
Numărul mare de contravenienți la Codul
Rutier – sancțiuni numeroase pentru parcare
ilegală pe locurile speciale pentru persoanele
cu dizabilități - a condus la inițierea și
derularea

unei

campanii

intitulate

“RESPECTĂ-ȚI APROAPELE!”.

Nemulțumirile cetățenilor, legate de
lipsa de civilizație a unor brașoveni
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deținători de animale de companie, s-au
transformat

într-o

campanie

intitulată

sugestiv „FĂRĂ NOROC PE STRADĂ!!”
– ce s-a ăntins pe tot parcursul anului trecut
și care va debuta în 2018 odată cu topirea
zăpezii.
Specialiștii în Comunicare public au fost alături de Servicilul de Ordine și Liniște Publică
atunci când li s-a solicitat implicarea în proiectul „Academia seniorilor”, proiect aparținând de
Direcția de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Brașov. Dialogul cu seniorii brașoveni a fost
menit să le readucă acestora aminte, atât de regulile de circulație, dar și de faptul că trebuie să fie
extrem de prudenți pe stradă, să fie atenți la cerșetori, dar și la portofele atunci când merg la
piață. Acestea au fost doar câteva sfaturi oferite de polițiștii locali în timpul cursurilor de la
„Academia seniorilor”.
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În altă ordine de idei, sunt de menționat și colaborările cu filiala din teritoriu a Agenției
Antidrog, instituție cu care Poliția Locală a desfășurat campanii ce vizează reducerea
fenomenului fumatului în rândul adolescenților și tinerilor.
Informațiile și sfaturile Poliției Locale Brașov sunt cunoscute publicului larg datorită
jurnaliștilor de la Bună Ziua Brașov, Monitorul Expres, Transilvania Expres, Digi24Brasov,
MixTv, Brasov Tv, RTT, Nova tv, Antena1, ProTv. Cele mai importante informații pe care le-am
furnizat presei locale și reprezentanților din teritoriu a celei naționale au fost recepționate și
oferite consumatorilor de știri și pe reteaua fm, cu preponderență de trei posturi de radio locale
(Radio Brașov, Radio Brașov Special și Super Fm. De asemenea, și în on-line s-a înregistrat o
creștere a interesului pentru activitatea Poliției Locale Brașov, iar sensibile la comunicatele
furnizate de BCP au fost și 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, stiriactuale.ro, ș.a.
Conform

monitorizării

aparițiilor, au fost emise 71 de
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comunicate de presă care, în mare
parte, au fost preluate de canalele
media amintite. De asemenea,
reprezentanți ai Poliției Locale au
avut mai bine de 30 de intervenții
pe

posturile

tv

și

radio,

la

solicitarea jurnaliștilor.
Poliția Locală Brașov, prin Biroul Comunicare Publică, va propune continuarea cu un
nou proiect pe această temă. Vorbim despre o Campanie de informare a cetățenilor pentru
reducerea și prevenirea cerșetoriei pe raza municipiului Brașov.
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Activitățile Poliției Locale pe zona de cerșetorie se desfășoară zilnic, pe întreaga perioadă
a anului, întrucât specificul turistic al orașului atrage persoane care se îndeletnicesc și realizează
venituri importante din această activitate.
În completarea planurilor de măsuri pe această linie de muncă, Poliția Locală Brașov
intenționează să apeleze și la parteneriatul cu Regia Autonomă de Transport Brașov (RATBV
S.A.). În această direcție, cele două entități publice urmează să deruleze o campanie de prevenire
și estompare a acestui fenomen local, cu caracter național.
Poliția Locală Brașov, de data aceasta, împreună cu RATBV S.A. le va recomanda
tuturor călătorilor să nu încurajeze (prin oferirea banilor) persoanele care apelează la mila
publică, devenind astfel complici la
exploatarea copiilor, bătrânilor și
persoanelor cu dizabilități. Este de
precizat faptul că,

acțiunile pe

această linie de muncă a polițiștilor
locali se concretizează zilnic și în
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sancțiuni aplicate pentru cerșetorie,
iar

persoanele

prevede

legea,

vizate,

așa

sunt

apoi

cum
fie

îndreptate a se deplasa către localitatea de domiciliu (unde acestea au copii sau alte rude
apropiate) sau îndepărtate din zonă în cazul în care au avut domiciuliul în Brașov, fie conduse, cu
acordul acestora, la Centrul de Persoane Fără Adăpost unde pot beneficia de o igienizare și o
masă caldă. Întrucât nu există alte pârghii legale pentru soluționarea acestor probleme, așa cum
am prezentat anterior, zilnic, polițiștii locali sunt obligați să reia această procedură legală. De
aceea, o campanie de informare a cetățenilor este oportună pentru reducerea și prevenirea
cerșetoriei pe raza municipiului Brașov. În baza parteneriatului, Poliția Locală și RATBV S.A.
vor face recomandări atât turiștilor, cât și brașovenilor, sub forma unor mesaje afișate în
mijloacele de transport în comun.

Poliția Locală Brașov
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64, cod: 500019, tel. 40.368.457.010/0268.954

Page 78 of 84

În luna mai a anului 2017, Poliția Locală Brașov a devenit „proprietară” a domeniului
atribuit de motorul de căutare Google, instituției. Vorbim de pagina afectată de Google Maps
Poliției Locale Brașov,
pagină care la sfârșitul
anului a înregistrat un
nou record de accesări.
Astfel, conform datelor
furnizate chiar de către
reprezentanții

Google,

doar în ultima săptămână
a lunii noiembrie au fost
peste 1.200 de persoane
care au citit informațiile
și au vizionat fotografiile
postate pe pagina Poliției Locale Brașov, din motorul de căutare Google Maps.
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La începutul lunii decembrie, Google Maps a transmis, prin poșta electronică, faptul că,
până la momentul respectiv, fotografiile deja postate au fost vizionate de 30.000 de internauți.

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-au gestionat 19 (nouăsprezece) cereri de solicitare a informațiilor de interes public,
cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 544/2001, actualizată, privind liberul
acces la informațiile de interes public, astfel:
o 12 (douăsprezece) cereri au fost soluționate favorabil;
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o 6 (șase) cereri au fost soluționate nefavorabil;
o o cerere a fost clasată;
TABEL 12: Legea nr. 544/2001, actualizată,
privind liberul acces la informațiile de interes public
Cereri

Cereri soluționate

soluționate

nefavorabil

Cereri clasate

Număr total de cereri

1

23

favorabil

16

6

 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 cele
1541 (o mie cinci sute patruzeci și unu) de petiții înregistrate, cu respectarea
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termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

 S-a procedat la primirea, înregistrarea, rezolvarea petițiilor și expedierea răspunsurilor
către petiționari, s-a întocmit Registrul de evidența a acestora, în conformitate cu
dispozițiile O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor, astfel au fost solouționate 9 (nouă) petiții, și anume:
o 6 (șase) petiții au fost soluționate favorabil ;
o 3 (trei) petiții au fost soluționate nefavorabil.
TABEL 13: O.G. nr. 27/2002,
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Petiții soluționate

Petiții soluționate nefavorabil

Număr total de petiții

3

9

favorabil
6
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 S-au transmis plângerile, formulate de contravenienți împotriva proceselor verbale de
constatare a contravențiilor, către instanțele competente, respectiv Judecătoriei
Brașov, în vederea soluționării acestora, astfel că au fost înregistrate 17 (șaptesprezece)
dosare, din care:
o 11 (unsprezece) dosare sunt pe rolul Judecătoriei Brașov în curs de soluționare;
o 6 (șase) plângeri contravenționale au fost anulate.
TABEL 14: Situația plângerilor contravenționale în conformitate cu prevederile O.G.
nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor

Contestații aflate în

Contestații anulate

Număr total de contestații

6

17

curs de soluționare
11

 S-a solicitat un număr de 17 (șapesprezece) rapoarte din partea polițiștilor locali,
conform Procedurii de lucru nr. 16649 din data de 06.10.2014, necesare soluționării
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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 de
Consiliu Local, iar toate noutățile legislative au fost comunicate tuturor 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
biroului.
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10. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
În domeniul achizițiilor publice în anul 2017, au fost achiziționate două autoturisme,
bonuri de combustibil, uniformă pentru polițiștii locali, furnituri de birou, materiale pentru
curățenie, obiecte de inventar și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, conform
Legii 98/2016 privind achizițiile publice.
Nu au fost contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și nu
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au fost proceduri anulate.

11. SERVICIUL ADMINISTRATIV
Pe linia asigurării administrative și aprovizionării, obiectivele principale pe anul 2017 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
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;
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 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;
 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. 10: Reprezentare activitate Serviciu Administrativ

12. COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABILITATE
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 Organizarea activității compartimentului financiar contabilitate:
Activitatea pe acest domeniu a fost condusă în anul 2017, în cadrul unui compartiment având
în componență patru posturi de execuție.
 Planificarea activității:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) este unul din documentele principale de planificare,
prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile ce urmează a fi
realizate pe anul respectiv.
 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.
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Au fost întocmite şi achitate la timp drepturile salariale şi obligaţiile aferente, conform
statelor de funcţii aprobate de ordonatorul principal de credite şi potrivit actelor normative în
vigoare.
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 conducătorul instituției.
Creditele bugetare definitive deschise în anul 2017, au fost în sumă de 14.976.540 lei, iar
plățile efectuate au fost în sumă de 13.501.053 lei, rezultând astfel o execuție de 90,15%.
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TABEL 15: Detalierea cheltuielilor pe subdiviziunile bugetare la 31.12.2017

Denumirea
indicatorilor

Credite
bugetare

efectuate

14.976.540

13.501.053

14.065.778

01

14.883.540

13.422.425

13.903.246

10

13.900.000

12.603.293

13.232.036

20

983.540

819.132

671.210

71

93.000

78.628

162.532

definitive
TOTAL
CHELTUIELI
Cheltuieli curente

Plăți

Cheltuieli
efective

Cod

Titlu I.
Cheltuieli de personal
Titlu II.
Bunuri și servicii
Titlu XII.

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV

Active nefinanciare

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 trezorerie.
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