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INTRODUCERE 

- 2018/2019 – 

ANALIZA COMPARATIVĂ A ACTIVITĂȚII POLIȚIEI LOCALE BRAȘOV 

Documentul de față reprezintă Raportul anual cu privire la activitatea desfășurată în anul 2019 
de Poliția Locală Brașov. Activitatea Poliţiei Locale Braşov se desfăşoară conform Legii Poliţiei 

Locale nr. 155/2010, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Locale Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 252/17.04.2019. În prezent, organigrama şi statul 

de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov sunt aprobate prin H.C.L. nr. 85/2019. 
 

SERVICII / BIROURI / COMPARTIMENTE 

La acest moment, instituția funcționează cu următoarea 
structură organizatorică, potrivit organigramei: 
1. Serviciul Ordine și Liniște Publică 

1.1. Biroul Ordine Publică zona turistică 
1.2. Biroul Ordine Publică zona nr. 1 
1.3. Biroul Ordine Publică zona nr. 2 
1.4. Biroul Ordine Publică zona nr. 3 
1.5. Compartiment Pază Obiective 

2. Biroul Petiții, Intervenții 
3. Birou Dispecerat, Monitorizare 

3.1. Compartiment Informatizare 
3.2. Compartiment pregătire profesională arme și muniții 

4. Birou Circulație Rutieră 
5. Birou Activitate Comercială și Protecția Mediului 
6. Birou Disciplina în Constructii și Afișaj Stradal 
7. Serviciul Financiar – Administrativ 

7.1. Compartiment Financiar – Contabilitate 
7.2. Compartiment Achiziții Publice 
7.3. Biroul Administrativ – Aprovizionare 

8. Serviciul Resurse Umane, Juridic 
8.1. Compartiment Protecția Muncii 

9. Compartiment Relații Publice, Evidență procese-verbale 
10. Compartiment Audit Intern 

 
Poliţia Locală Braşov a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 37/28.01.2011 ca instituţie publică cu 

personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Braşov, în scopul exercitării 

atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii 

publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: 
 ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 
 circulaţia pe drumurile publice; 

https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/serviciul-ordine-si-liniste-publica/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/biroul-ordine-publica-zona-turistica/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/biroul-ordine-publica-zona-nr-1/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/biroul-ordine-publica-zona-nr-2/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/biroul-ordine-publica-zona-nr-3/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-paza-obiective/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/biroul-petitii-interventii/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/birou-dispecerat-monitorizare/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-informatizare/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-pregatire-profesionala-arme-si-munitii/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/birou-circulatie-rutiera/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/birou-activitate-comerciala-si-protectia-mediului/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/birou-disciplina-in-constructii-si-afisaj-stradal/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/serviciul-financiar-administrativ/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-financiar-contabilitate/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-achizitii-publice/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/biroul-administrativ-aprovizionare/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/serviciul-resurse-umane-juridic/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-protectia-muncii/%E2%80%8E
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-relatii-publice-evidenta-procese-verbale/
https://politialocalabrasov.ro/despre-noi/birouri/compartiment-audit-intern/%E2%80%8E
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 disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 
 protecţia mediului; 
 activitatea comercială; 
 evidenţa persoanelor; 
 alte domenii stabilite prin lege. 

 
1. EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII POLIȚIEI LOCALE 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1: ANALIZĂ COMPARATIVĂ – 2018/2019 

AN TOTAL P.V. SUMĂ (LEI) PUNCTE 
PENALIZARE 

2018 17.862 5.292.570 9.922 

2019 12.759 4.212.323,49 6.780 
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TABEL 2: 2019 - SITUAȚIA SANCȚIUNILOR PE STRUCTURI 

NR 
CRT. 

STRUCTURĂ PV-uri AV-uri SUMA LEI 

1 SLOP 2.455 401 982.830 

2 BOP ZONA 1 1.343 421 423.390 

3 BOP ZONA 2 2.281 750 689.245 

4 BOP ZONA 3 464 218 333.850 

5 BIROU RUTIER 5.491 2.521 1.082.523,49 

6 BIROU PETIȚII, 

INTERVENȚII 
429 40 198.785 

7 BAC –PM și 
BDC - AS 

296 

 

63 

 

501.700 

TOTAL 12.759 4.414 4.212.323,49 
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2. EVOLUȚIA FLUXULUI DE DOCUMENTE 

TABEL 3: EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE 
ÎNREGISTRATE 

An Documente înregistrate 

2018 24.250 
2019 23.192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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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RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII 

- 2019 - 
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1. SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC 

 În conformitate cu prerogativele conferite de legea poliției locale, nr.155/2010, în anul 

2019 s-a acționat pentru realizarea obiectivelor specifice în domeniul resurselor umane. 
În perioada 01.01.2019 - 30.04.2019 Poliția Locală Brașov a funcționat conform structurii 
aprobată prin HCL nr. 467/29.09.2017. 
 Un obiectiv specific al activității în domeniul resurselor umane, în perioada de 

referință l-a constituit adaptarea structurii organizatorice a instituției la nevoile și cerințele 

comunității prin înființarea unor compartimente noi. În acest sens, în perioada ianuarie – 
februarie 2019 s-au continuat demersurile începute la sfârșitul anului 2018 pentru 

reorganizarea Poliției Locale Brașov, astfel că după obținerea avizului favorabil din partea 

Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brașov, proiectul de HCL a fost trimis la 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea obținerii avizului pe structură.  
 Prin HCL nr. 85/28.02.2019 s-a aprobat organigrama și statul de funcții ale Poliției 

Locale Brașov, iar începând cu data de 01.05.2019 instituția a funcționat conform noii 

structuri: un director executiv, un director executiv adjunct, trei servicii , zece birouri și opt 
compartimente. 
Statul de funcții prevede un total de 285 de posturi, din care  269 funcții publice (232 polițisti 

locali de execuție, 12 funcții de conducere polițist local, 25 funcții publice TESA) și 16 

funcții contractuale (din care nouă funcții de paznic, 7 funcții contractual TESA). 
La data de 01.01.2019 instituția noastră funcționa cu un efectiv de 259 de persoane, dintre 
care 216 polițiști locali (206  execuție și zece de conducere), nouă personal contractual cu 
atribuții de pază și 34 persoane cu atribuții TESA, fiind vacante 26 de posturi.  

 La data de 31.12.2019 instituția funcționa cu un efectiv de 251 de persoane, dintre care 

214 polițiști locali (204  execuție și zece de conducere), nouă personal contractual cu atribuții 

de pază și 28 persoane cu atribuții TESA, fiind vacante 34 de posturi. 

 În anul 2019 instituția a organizat două concursuri în vederea ocupării a șase posturi 
vacante. În urma susținerii și promovării acestor concursuri au fost admiși cinci funcționari 

publici. Ocuparea posturilor vacante va constitui o direcție prioritară în activitatea instituției, 

contribuind astfel la creșterea numărului de personal cu atribuții în prevenirea și combaterea 

fenomenului infracțional și contravențional de pe raza de competență. 

 În cursul anului 2019 şi-au încetat raporturile de serviciu/muncă încheiate cu instituţia 

noastră un număr de 12  persoane, dintre care opt cu atribuții pe linie operativă. 

 În perioada analizată pe linie de resurse umane, s-au întocmit, redactat și gestionat 

următoarele documente, necesare bunei desfășurări a activității instituției: 

 223 referate; 
 479 decizii; 
 1389 cereri de concediu de odihnă, fără plată și de recuperare a orelor suplimentare; 
 501 adeverințe de diferite tipuri; 
 248 de declarații de avere și interese; 
 transmiterea datelor personalului contractual la ITM Brașov prin completarea 

Registrului de evidenţă al salariaţilor REVISAL; 
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 transmiterea datelor cu privire încadrarea și salarizarea personalului la ANAF prin 
completarea formularului L 153;  

 operarea on-line a datelor privind funcționarii publici pe portalul de management al 

A.N.F.P.; 
 situații statistice lunare, trimestriale și semestriale; 
 dosare profesionale pentru personalul activ cât și pentru cei lichidați în anul 2019; 
 gestionarea evaluărilor parțiale/anuale ale întregului personal (437 de raporturi de 

evaluare - 178 raporturi de evaluare parțiale și 259 de raporturi de evaluare finale). 
 gestionarea fișelor de post pentru 288 de angajați (ca urmare a reorganizării instituției; 

mutarea unor polițiști locali; promovarea în gradul profesional sau într-o funcție publică 

definitivă). 
 Pe linie medicală în perioada analizată s-au înregistrat 336 de certificate de concediu 
medical, ceea ce reprezintă un număr total de 3195 de zile concediu medical.  

 În perioada analizată Serviciul Resurse Umane, Juridic a întocmit și a susținut în 

cadrul comisiilor locale documentația necesară aprobării următoarelor Hotărâri ale 

Consiliului Local Brașov: 

 HCL nr. 7/28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Poliției Locale Brașov. 
 HCL nr.85/28.02.2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Poliţiei Locale Braşov; 
  HCL nr.251/17.04.2019 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 

Municipiului Braşov; 
 HCL nr.252/17.04.2019 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Poliţiei Locale Braşov; 
 H.C.L. nr. 308/30.05.2019, privind modificarea anexei 2 – statul de funcții la HCL nr. 

85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov; 
 H.C.L. nr. 707/01.11.2019, privind modificarea anexei 2 – statul de funcții la HCL nr. 

85/2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov; 
 H.C.L. nr. 829/10.11.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.37/2011 

privind înființarea Poliției Locale Brașov; 
 H.C.L. nr. 607/30.08.2019 privind  aprobarea  Planului local de acțiune cadru pentru 

creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delicvenței 

juvenile în incinta și locurile adiacente unităților de învățământ preuniversitar 2019-2020 
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, în anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi stabilirea drepturilor 
salariale s-a aprobat H.C.L. nr.7/28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Poliției Locale Braşov. 
 Pe linia perfecţionării profesionale, conform Ordinului A.N.F.P. nr.1952/2010 s-a 
întocmit formatul-standard de transmitere a datelor și informaţiilor privind planul anual de 

perfecţionare anuală a funcţionarilor publici care s-a transmis ordonatorului principal de 
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credit, respectiv Primăriei Municipiului Brașov. În conformitate cu prevederile Legii poliției 

locale, după numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii 

publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, sunt obligați, ca în termen 

de un an de la numirea în funcție, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o 
instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, în anul 

2019, Serviciul Resurse Umane a colaborat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și cu Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Ploiești, unde în 
anul 2019 un număr de nouă polițiști locali au urmat și au promovat programul de formare 

iniţială de 3 luni pe parcursul a două serii. 

 În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, au participat patru funcționari publici la cursuri 

de perfecționare cu tematica - codul administrativ. 

 În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 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. De asemenea, au fost 
formulate plângeri penale în domeniul disciplinei în construcții, acţiuni ce reprezintă o 
obligativitate conform atribuțiilor. Compartimentul juridic a vizat spre legalitate 479 decizii și 
referate emise, a semnat contracte cu diferite instituţii sau societăţi.  
 De asemenea una din atribuții a fost de a urmări în permanenţă modificările survenite în 
cadrul legislativ şi actualizarea permanentă a legislaţiei, precum şi comunicarea către birourile 
interesate de modificările apărute.  
 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 permanentă a agenţilor cu privire la schimbările legislative şi greşelile care apar la 
întocmirea proceselor-verbale. 
Compartimentul juridic are pe rolul Judecătoriei Braşov dosare al căror obiect îl constituie în 
proporție de 90% plângeri contravenţionale cu privire la contravenţii în următoarele domenii: 

 ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 
 circulaţia pe drumurile publice; 
 disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 
 protecţia mediului; 
 activitatea comercială; 
 evidenţa persoanelor; 

De asemenea în ceea ce priveşte activitatea legată de atribuţiile în domeniul disciplina în 
construcţii, au fost formulate 54 plângeri penale pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 
24 lit. a și b din Legea 50/1991. 
 Totodată au fost promovate 13 acţiuni, având ca obiect obligaţia de a face, în domeniul 
disciplinei în construcții, prin care am solicitat instanței să dispună desființarea construcțiilor 
edificate ilegal.  
 Pe rolul Judecătoriei Braşov, au fost înregistrate de la începutul anului trecut 339 de 
dosare noi, obiectul acestor dosare, îl constituie plângeri împotriva proceselor-verbale de 
constatare şi sancţionare contravențională. 
 Pe rolul Tribunalului Brașov au fost înregistrate 96 de apeluri formulate împotriva 
sentinţelor pronunţate de către Judecătoria Braşov cu privire la soluționarea plângerilor 
contravenţionale  
 De asemenea, pe rolul Tribunalului Brașov au fost înregistrate și șapte acţiuni, având ca 
obiect litigiul privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999). Totodată, pe lângă aceste 
dosare, în perioada analizată, au mai fost soluționate șase dosare, ce au fost înregistrate în 
perioada 2017-2018. Pe lângă acestea, au mai fost soluționate alte 197 de dosare înregistrate în 
perioada 2011-2018. Obiectul acestor dosare, îl constituie plângeri împotriva proceselor-verbale 
de constatare şi sancţionare contravenţională.  
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 Din totalul de 634 dosare, având ca obiect plângeri contravenționale, aflate în lucru în 
2019, instanţa s-a pronunţat în 482 de dosare, astfel:  

 în 295 s-a respins plângerea contravențională, menţinându-se sancţiunea amenzii,  
 în 51 s-a dispus înlocuirea cu avertisment  
 în 136 s-a admis plângerea contravențională, anulându-se procesul-verbal contravențonal.  

Ca şi procentaj: 
 61,20 %   plângeri respinse, menţinându-se sancţiunea amenzii 
 10,58 %   sancțiunea amenzii a fost transformată în avertisment 
 28,22 %   procese-verbale respinse,  

Astfel că: 
 în 346 de dosare, reprezentând un procent de 71,78 %, instanța a acordat soluţii 

favorabile instituţiei noastre, menținând procesul verbal-contravențional. 
 în 136 de dosare, reprezentând un procent de 28,2 %, 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; 

 Au instruit, personalul nou încadrat, pe linie de legislație și cu privire la modul de 
întocmire a proceselor verbale contravenționale. 
 
 Precizezăm faptul că în cursul anului 2019 în cadrul compartimentului juridic au fost 
înregistrate și gestionate 2355 documente. 
În perioada analizată, în cadrul Comisiei De Disciplină a Poliţiei Locale Braşov au fost 
finalizate patru sesizări, referitoare la abaterea disciplinară a trei poliţişti locali. Măsurile luate  
ca urmare a cercetărilor efectuate au constat în: 
 O clasare; 

 trei, cu diminuarea drepturilor salariale  
 

1.1. COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MUNCII 

 În domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență, în anul 2019 s-
au desfășurat următoarele activități principale: 

 Elaborarea Planului de instruire-testare în domeniul SSM la nivelul instituției; 
 Elaborarea tematicilor de instruire în domeniul SSM și SU pentru toate fazele de 

instruire; 
 Efectuarea instruirii introductiv-generale SSM și SU noilor angajați în cadrul 

instituției; 
 Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate funcțiile 

din cadrul instituției; 
 Întocmirea Planului de prevenire și protecție la nivelul unității; 
 Elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru toate 

locurile de muncă din cadrul unității; 
 -Asigurarea desfășurării conform prevederilor Legii 319/2006 a ședințelor trimestriale 

CSSM și a punerii în aplicare a măsurilor stabilite în urma acestora; 
 Cercetarea evenimentelor care au avut loc în cadrul instituției în anul 2019;  
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 Planificarea personalului instituției la examinarea psihologică anuală și la controlul 

medical periodic de medicina muncii; 
 -Elaborarea Planului de intervenție în caz de incendiu pentru sediul principal al 

instituției și avizarea sa la ISU Brașov; 
 -Elaborarea Planului de alarmare al instituției în caz de situații de urgență în vederea 

avizării de către ISU Brașov. 
 
2. ACTIVITATE SECTOR EVIDENȚĂ PROCESE VERBALE, REGISTRATURĂ 
 

În 2019, pe linia aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 – privind regimul juridic 
al contravenţiilor, în cadrul Compartimentului Evidență Procese Verbale, Registratură, au 

fost întocmite şi expediate 3.489 comunicări de plată-procese verbale nesemnate. 

Totodată, în anul 2019, au fost înregistrate 23.192 de documente, din care, pe fluxul de 
intrare 11.033 documente, după cum urmează: 507 solicitări, 2039 sesizări, 57 reclamaţii, 

8430 alte documente. 

TABEL 4: FLUXUL DE DOCUMENTE ÎNTEGISTRATE 

An Nr. Doc. Solicitări Sesizări Reclamații Alte doc. 

2018 24.250 677 1.732 87 9.251 

2019 23.192 507 2039 57 8430 

 

 

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 2019. 
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Din punct de vedere statistic, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, agenţii Poliţiei 

Locale Braşov au aplicat 12.759 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 
4.212.323,49 lei, din care 7.952 amenzi, 4.502 avertismente și 305 pv anulate. 

În zona de activitate privind evidența proceselor verbale și registratură, 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. (218 adrese pentru 4060 procese-verbale). 
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SERVICII OPERATIVE 

 

3. SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ/BIROUL ORDINE PUBLICĂ 

ZONA TURISTICĂ 

SOLP/BOPZT a avut ca principal obiectiv în anul 2019, 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 în Centrul Istoric am municipiului cât și în stațiunea Poiana 

Brașov. 
Activitatea s-a desfășurat, atât în mod independent, cât și în regim mixt, zilnic, 

împreună cu lucrători ai Biroul Poliție Stațiunea Poiana Brașov, Serviciul Public Salvamont 
și Administrație Domeniu Schiabil. 

Ca efect al misiunilor desfășurate, observam la nivelul anului 2019, o diversificare a 
paletei de misiuni și activități desfășurate în comun în dispozitivele de “patrule siguranță 

publică”, aspect concretizat și în cele trei infracțiuni constatate în special, în spectrul 
stradal, în cele patru persoane depistate și predate în vederea cercetărilor și stabilirii cu 
exactitate a faptelor, după cum urmează: 
Infracțiuni de furt (inclusiv societăți comerciale) trei. 

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 

contravenționala sau chiar infractională; 

 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; 

Întreaga activitate a avut la baza sesizările din partea cetățenilor, ca și datele și 

informațiile obținute în teren, transpuse în planuri de acțiune și măsuri, cu privire la: 
combaterea activitățiilor comerciale cu caracter ilicit, asigurarea climatului de ordine și 

liniște publică, modul de respectare a prevederilor legale stabilite prin HCL-uri, 
sancționarea contravențională a persoanelor care încalcă prevederile legale. De asemenea, 
efectivele SOLP/BOPZT, au desfășurat în cursul anului 2019, diferite misiuni având ca 
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obiect măsuri specializate de menținere a ordinii și siguranței publice, cu ocazia 

desfășurării de manifestări sportive, cultural- artistice, cultico-religioase. 

TABEL 5: ACTIVITATEA SOLP/BOPZT 

Nr 

crt 

Indicatori/activitate Cantitatea Observaţii 

1  Planuri de 

măsuri/acţiune  

127 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 

2  Procese verbale de 

sancţionare 

contravenţională 

întocmite  

2455  

3  Valoare totală 

amenzi  

982.830 lei  

4  Altele: activități 

desfășurate 

împreună cu 

instituții și entități 

juridice 

 

 

292 ZILNIC: - în cadrul 

patrulelor, împreună 

cu lucrători ai 

Biroului de Poliție 

Poiana Brașov și 

Serviciul Public 

Salvamont 

PERIODIC: - 

Reprezentanți ai 
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Primăriei Brașov 

(SAPUC, Dir. 

Tehnica, Dir. Relații 

Externe, Biroul 

Asociații de 

Proprietari), 

Lucrători ai SIC-DC, 

Personal al Direcției 

de Servicii Sociale, - 

personal specializat 

al operatorilor de 

salubritate, 

Concesionarul P&P - 

sisteme de parcare, 

Personalul de 

specialitate al Regiei 

Kronstadt, RIAL, 

SPAP, SPCLEP, 

Garda de Mediu, 

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Activitățile s-au 

desfășurat cu 

respectarea 

prevederilor legale 

în vigoare, dându-se 

dovadă de 

solicitudinea 

necesară în acest 

sens. 

5 Număr infracţiuni  3  

6  Autori infracţiuni 

predaţi/conduşi la 

4  
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secţii  

7  Bunuri găsite şi 

predate păgubiţilor  

27  

8  Petiţii, reclamaţii, 

solicitari, sesizări, 

informări 

2087 Modul de 

soluţionare a 

acestora, favorabil  

9  Paticipări la măsuri 

specifice cu ocazia 

manifestarilor 

cultural-artistice, 

cultico-religioase, 

civice, sportive, etc  

132  

10  Interogări baze de 

date autovehicule 

1308  

11  Interogări baze de 

date persoane 

2617  

12 Probleme 

edilitare- 

Indicatoare rutiere 

instalate, acoperite 

de zăpadă, 

deteriorate, gropi în 

asfalt, marcaje 

rutiere deteriorate, 

iluminat public 

nefuncțional, toate 

identificate și 

constatate în teren 

716  

13 Activități și misiuni 

de reprezentare 

instituțională cu 

32  
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ocazia ceremoniilor 

oficiale 

14 Activități procesare 

documente 

SPCLEP Brașov 

6.100  

15 Solicitări ale 

organelor de 

cercetare penală 

pentru capturi 

suport tehnic 

8  

16 Misiuni de însoțire - 

transporturi valori 

monetare 

190  

 

 
4. BIROU 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 autovehicul 

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 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; 
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 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 
pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 
 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de 

agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul 

internaţional pentru persoanele cu handicap. 
OBIECTIVE 
 Ţinând cont de specificul activitaţii desfăşurate de către agenţii Biroului Rutier, am 
acționat, astfel:  

 efectuarea de pregătire teoretică şi practică în cadrul institutiei noastre. 
 fluidizarea traficului rutier în zona centrală şi cu ocazia manifestărilor sportive, 

cultural – artistice. 
 acţiuni comune cu lucrători ai Biroului Rutier din cadrul I.P.J.BV pentru :Poiana 

Brasov si activitatea de ridicare autovehicule staționate neregulamentar. 
 fluidizarea traficului în principalele intersecţii din municipiu. 
 realizarea unor acţiuni tematice; 
 continuarea activităţii de ridicare auto abandonate 
 cresterea activităților de prevenire 
 creșterea încrederii populației în Poliția Locală Brașov 
 asigurarea unui climat de ordine și siguranță rutieră pe raza municipiului Brașov 
 asigurarea fluenței traficului rutier în raza teritorială de competență 
 sprijinirea autorităților la desfășurare evenimentelor sportive și a evenimentelor 

cultural artistice desfășurate în municipiul Brașov. 
 asigurarea  unui mediu curat în vederea creșterii calității vieții cetățenilor municipiului 

Brașov. 
 începerea activității specifice de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar. 

 
STRUCTURA 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. 
 
Activitatea biroului: 
S-a acţionat pentru fluidizarea traficului rutier, în 
2500 de situatii, astfel:  
 Cu trei 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 Mureşenilor - în 
dreptul Pieței Sfatului, la intersecția cu str. Sf. Ioan, pe str. G.Barițiu şi pe str. Poarta 
Schei-zona Reduta 
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 Cu doi agenți, zilnic, pe timpul deplasării elevilor spre instituţiile de învăţământ în 

intersecţia străzilor 13 Decembrie - Aurel Vlaicu (girație Făget) și în girație Lidl-strada 
13 Decembrie, la trecerile pentru pietoni  

 Fluidizarea traficului rutier cu ocazia manifestărilor cultural sportive, religioase, sociale 
din municipiu, cu doi pȃnă la zece agenți rutieri, în 30 situații specifice 

 doi agenți zilnic în Poiana Braşov, pe durata sezonului de iarnă. 
 un agent a fluidizat traficul rutier zilnic în zona str. Nicolae Bălcescu - A.Hirscher-

Castelului. 
 1—2 agenți, zilnic, în zona cartierului Tractorul pe linia combaterii deplasărilor 

autovehiculelor de tonaj fără a poseda permise de liberă trecere sau cu nerespectarea 
acestora. 

 S-a acționat în dispozitiv integrat al Poliției Municipiului Braşov pentru fluidizarea 
traficului rutier în vederea bunei desfăşurări a evenimentelor în cazul a 30 manifestări 

culturale, sportive , religioase, sociale. 
 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.  
 S-a răspuns la solicitările telefonice venite din partea cetățenilor, astfel fiind soluționate 

4745 sesizări. 
 Au fost constatate contravenții şi s-au aplicat 5491 sancțiuni contravenționale în valoare 

de 1.082.523,49 lei si 6780 puncte penalizare la permisele de conducere auto. 
 S-au soluționat 581 sesizări în scris, din partea cetățenilor şi a unor instituții. 
 S-au întreprins măsurile legale în cazul a 55 autovehicule abandonate sau fără stăpȃn 

aflate pe domeniul public. 
 Au fost depistate 15 infracțiuni, 15 la regimul circulației, cu 15 făptuitori. 
 S-au organizat 15 acțiuni specifice, pe linia opririlor şi staționărilor neregulamentare, a 

permiselor de liberă trecere, a respectării locurilor de parcare pentru persoanele cu 
dizabilități, a respectării normelor legale referitoare la parcările publice şi a celor de 

reşedință concesionate. 
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TABEL 6: ACTIVITATEA BIROULUI RUTIER 
NR 
CRT  

INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  OBSERVAŢII  

1  Planuri de măsuri/acţiune  37 acţiuni 

specifice tip 
taxi, tonaj, 
staţii RAT, 

raliuri, crosuri, 
manifestări 

cultural-
sportive ce au 
necesitat plan 
de măsuri şi 

dizpozitive de 
rutieră  

2  Procese verbale de sancţionare 

contravenţională întocmite  
5491 5056 puncte 

penalizare la 
permisele de 
conducere auto 

3  Valoare totală amenzi  1.082.523,49  

4 Activitati de fluidizare a 
traficului rutier  

2500 - zilnic, pe 
durata 
întregului an 
şcolar 

- ocazional, în 
cazul lucrărilor 

în carosabil sau 
accidente 
rutiere 
- ocazional, la 
diferite 
manifestații 

culturale, 
sportive 

65 Număr infracţiuni  15 15 de tip rutier  

6 Autori infracţiuni 

predaţi/conduşi la secţii  
15  

7  Bunuri găsite şi predate 

păgubiţilor  
5  

8  Persoane bolnave psihic 
predate unităţilor medicale  

2  
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9  Petiţii, reclamaţii, sesizări, 

răspunsuri și adrese către alte 

instituții 

581 Modul de 
soluţionare a 

acestora, 
favorabil.  

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

130  

11.  Sesizări telefonice  4745 Modul de 
soluţionare a 

acestora, 
favorabil 

12.  Auto/ persoane verificate  5000  

13.  Indicatoare rutiere instalate, 
acoperite de zăpadă, gropi în 
asfalt, marcaje deteriorate, 
iluminat public nefuncțional, 
toate constatate în urma 
verificărilor din teren  

700   

14 Activități educație rutieră 14 în gradinițe și 

școli și două 
emisiuni TV 

15 Activități auto abandonate 55 Din municipiu 

 

Un alt proiect important desfășurat de către Poliția locală Brașov în asociere cu R.A.T. 

Brașov a fost acela de a oferi siguranță pentru elevii de la școlile din zona centrală care se 

deplasează cu autobuzele speciale, vizănd 

ideea de scădere a valorilor de trafic la 
orele dimineții. Proiectul se bucură de un 

real succes și datorită agenților care 

însoțesc elevii și a dispozitivelor de 

fluidizare ale traficului așezate de-a lungul 
traseului. 

Pe parcursul anului 2019 polițiștii 

locali din cadrul Biroului Rutier au 
desfășurat acțiuni cu privire la respectarea 

normelor rutiere aflate în vigoare, în limita competențelor conferite de legea de organizare și 

funcționare a instituției, (opriri, staționări, acces interzis, etc.), dar au luat parte și la acțiuni 

comune, venind în sprijinul altor autorități (IPJ Brașov, IJJ Brașov, ISU, ISCTR, ș.a.m.d.). 
O altă activitate importantă desfășurată în anul 2019 a fost asigurarea unui climat de 

siguranță și curățenie pentru creșterea calității vieții pe raza municipiului.  
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În anul 2019 polițiștii locali au desfășurat și o serie de activități educative în mai multe 

școli din municipiu, explicându-le astfel elevilor regulile elementare de circulație într-un cadru 
distractiv bazat pe jocuri și povestioare. 

Evenimente importante din municipiu la care biroul rutier din cadrul poliției locale 

Brașov a fost cooptat de către IPJ Brașov: Cros-ul universitar, Maratonul Internațional Brașov, 
Cros-ul 15 Noiembrie, Semi-maraton Brașov Intersport, Maratonul Telekom, Raliu trofeul 
TOTAL Brașov, Raliu Trofeul Opel, Raliu TESS Rally Brașov, Raliul Brașovului, Cerbul de 
Aur, Parada Junilor, Parada Zilei Naționale, Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea 

bradului, Retragerea cu torțe (Brigada 2 vânători de munte ,,Sarmizegetusa”), Anul nou 2020 
 

4.1. ACTIVITATEA DE RIDICARE A MAȘINILOR ABANDONATE  
PE DOMENIUL PUBLIC 

 
Poliţia Locală Brașov a declarat război maşinilor abandonate pe domeniul public!  

2017 este anul în care a debutat Campania Primăriei de ridicare a „rablelor“ de pe 

domeniul public. Vorbim despre identificarea mașinilor care au fost „uitate“ de proprietar în 

diverse locuri din oraș, pentru perioade mai lungi de timp.  
Potrivit evidențelor, Poliția Locală, a identificat în 2019 pe domeniul public 657 de 

mașini abandonate, dintre care 427 au fost mutate chiar de proprietar, după ce au primit primele 

somații. Conform dosarelor rezolvate, au fost ridicate de Primărie 230 de rable, după ce au 

parcurs toate etapele procedurale,.  
La acest moment, februarie 2020, polițiștii locali au trimis 25 de dosare către Primărie 

pentru emiterea celei de-a doua somații, iar în privința mașinilor abandonare putem spune că deja 

au fost ridicate de pe domeniul public 55 de rable,  
Această activitate reprezintă pentru instituție una dintre priorități, astfel că proprietarii de 

rable trebuie să știe că odată indentificată în teren, polițiștii locali aplică o somație pe mașina în 

cauză. Potrivit procedurilor în vigoare, în 
maximum 10 zile de la afişarea pe maşină a 

somaţiei, proprietarul trebuie să îşi ridice 

vehiculul de pe domeniul public. În cazul în care 
proprietarul este identificat, termenul pe care îl 
are la dispoziţie pentru a-şi ridica maşina de pe 

domeniul public este de cinci zile de la 
comunicarea somaţiei. Refuzul de a-şi ridica 

rabla de pe domeniul public consituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei, conform Legii nr. 

421/2002 cu modificările şi completările ulterioare.  
Potrivit HCL nr.337/2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind identificarea, ridicarea, 
transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Braşov, se consideră vehicul fără stăpân vehiculul de orice categorie, 

fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al 
municipiului Braşov de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinătorul legal este necunoscut. 

De asemenea, se consideră vehicul abandonat vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul 

public sau privat al municipiului Braşov de cel puţin un an, al cărui proprietar legal este 

cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe 
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drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal 
de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. 

 

5 BIROUL ORDINE PUBLICĂ ZONA 1 

Biroul Ordine Publică Zona nr 1, are 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, Mihai 

Viteazul și Stupini. 
Activitatea a avut la bază sesizările venite din partea cetăţenilor, precum și datele și 

informațiile obținute în teren, 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, conştientizarea cetăţenilor cu 

privire la respectarea legislației, 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. 
În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, polițiștii 

locali din cadrul biroului, pentru îndeplinirea activităților de serviciu: 
 au întocmit 1362 Note de Constatare privind probleme edilitare, salubritate, auto posibil 

abandonate sau fără stăpân, etc. 
 au legitimat 3553 persoane și au aplicat un nr. de 1343 sancțiuni contravenționale în 

valoare de 423.390 lei  
 743 sancțiuni contravenționale – Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 
 5 sancțiuni contravenționale – Legea 349/2002 privind prevenirea și combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun 
 11 sancțiuni contravenționale - O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
 86 sancțiuni contravenționale - H.C.L. 201/2006 privind utilizarea temporară a 

locurilor publice 
 81 sancțiuni contravenționale - H.C.L. 243/2005 privind eliberarea și folosirea 

permiselor de liberă trecere, pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov 
 30 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 153/2010 privind stabilirea normelor locale 

unitare de protecție a spațiilor verzi, organizarea, dezvoltarea și întreținerea acestora pe 
teritoriul municipiului Brașov 

 112 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 149/2017 privind REGULAMENTUL – 
CADRU al serviciului de salubrizare și deszăpezire a Municipiului Brașov 

 29 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 152/2006 privind Reglementarea staționării 

și parcării pe domeniul public al municipiului Brașov a vehiculelor de transport marfă și 

călători  
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 14 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 13/2013 privind constatarea și sancționarea 

contravențiilor la transportul public local de persoane în Municipiul Brașov 
 100 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 251/2005 privind organizarea și 

funcționarea sistemului de parcare din municipiul Brașov 
 4 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 635/2006 organizare și desfășurare a 

activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Brașov 
 23 sancțiuni contravenționale – H.C.L. 927/2006 privind folosirea locurilor de 

parcare în parcările de reședință din municipiul Brașov 
 5 sanctiuni contraventionale – H.C.L.735 / 2010 privind organizare și desfășurare a 

actelor de comerț în locurile publice amenajate din Municipiul Brașov 
 3 sancțiuni contravenționale – Legea 54/2012 Legea Picnicului 
 1 sancțiuni contravenționale – Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 
 96 sancțiuni contravenționale – OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

Tot în această perioadă au fost soluționate 1189 de sesizări telefonice formulate de către cetățeni, 
precum și 97 de petiții formulate de către persoane fizice sau juridice. De asemenea, în timpul 
activității în zona de responsabilitate au fost identificate: 
 

 355 probleme edilitare, transmise 
către instituțiile competente, în vederea 
remedierii. 

 149 autovehicule abandonate sau 
fără stăpân.  
În urma verificărilor şi îndeplinirii 
procedurilor legale: 

 56 dosare au fost înaintate către 

Primăria Brașov 
 85 de autoturisme au fost ridicate 

de către proprietari, în urma somației afișate de către polițiștii locali din cadrul biroului.  

În baza datelor obținute și a situației operative din teren s-a constatat că pe timpul 
manifestărilor sportive, cultural – artistice și religioase se produce o mare aglomerare umană, 

situație ce poate duce la producerea de evenimente nedorite. Având în vedere aceste aspecte 
pentru buna desfășurare a evenimentelor s-a acționat cu efective mărite de ordine publică și 

rutieră. 

De asemenea, poliţiştii locali din cadrul biroului, au participat activ alături de toate celelalte 

structuri de ordine 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: Cerbul de aur, Parada 
Junilor, Ziua Naţională a României – Parada Militară, Sărbătorile de iarnă.  

Totodata, agenții din cadrul biroului au desfășurat 251 misiuni de securitate a 
transporturilor de valori în condițiile legii aparținând următoarelor instituții: Direcția Fiscală, 
Serviciul Public Administrare Piețe, S.C. R.I.A.L. S.R.L., Parcare amenajată – Spitalul Militar 
Regina Maria, Poiana Brașov – în perioada sezonului rece, Grădina Zoologică, D.A.S. 
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Misiunile de însoţire și transport valori monetare au fost executate în deplină siguranță și 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. 

TABEL 7: ACTIVITATEA BOP ZONA NR.1 

NR 
CRT 

INDICATORI/ACTIVITATE CANTITATE OBSERVAŢI

I 

1 Procese verbale de 
sancţionare contravenţională 

întocmite 

1343  

2 Valoare totală amenzi 423.390 lei  

3 Note de Constatare privind 
probleme edilitare, 
salubritate, auto posibil 
abandonate sau fără stăpân 

1362 . 

 

4 Număr infracţiuni 2 Autori 
infracţiuni 

predaţi/cond

uşi la secţii 

5 Bunuri găsite şi predate 

păgubiţilor 
22  

6 Petiţii, reclamaţii, solicitări, 
sesizări, informări 

1286 97 petiții- 
Modul de 
soluţionare 

a acestora 
favorabil 

7 Paticipări la măsuri 
specifice cu ocazia 
manifestărilor cultural-
artistice, cultico-religioase, 
civice, sportive,etc 

132  

8 Persoane legitimate 3553  

9 Probleme edilitare 355  

10 Misiuni de însoțire-
transporturi valori monetare 

251  
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6. BIROUL ORDINE PUBLICĂ ZONA 2 

Biroul de Ordine Publică Zona nr. 2, a avut ca principal obiectiv în anul 2019, 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 Brasov, prin intermediul elementelor de 

dispozitiv ce au efectuat misiuni specifice, în mod independent activitățile cu stucturile 
respective, fiind organizate în cartierele municipiului Brașov pe raza de competență 

(Tractorul, Griviței, Gării Regiuni, Hărmanului, Triaj, Craiter) cât și în restul municipiului 

Brașov  
Misiunea: Realizarea siguranței publice, prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, 

constatarea și aplicarea sancțiunilor 

contravenționale privind încălcarea normelor 

de conviețuire socială, stabilite prin legi sau 

hotărâri ale Consiliului Local Brașov, prin 

intermediul elementelor de dispozitiv ce au 
efectuat misiuni specifice, în mod independent 
pe raza Biroului Ordine Publică Zona nr.2 cât 

și pe raza municipiului Brașov.  
Întreaga activitate a avut la bază sesizările 

din partea cetățenilor, ca și datele și informațiile obținute în teren, transpuse în misiuni 

zilnice și săptămânale, 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. Posturi acoperite: 
 Gară-Dacia-Victoriei - permanent; 
 Patrula auto BOP zona 2 - permanent; 
 Patrula Triaj – Craiter – permanent; 
 Tractorul VII – pemanent; 
 Griviței - C. Cosminului-T. Vladimirescu permanent Z/N 

Activități desfășurate: 
 Asigurare măsuri de ordine și liniște publică în vecinătatea instituțiilor de 

învățământ din zona de competență, la școlile 13, 19, 30, 31 precum și la colegii 

sau grădinițe. 
 Măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice precum și de asigurare a integrității 

materialelor electorale cu ocazia desfășurării alegerilor europarlamentare și 

prezidențiale. 
 Asigurare măsuri de ordine și liniște publică, combaterea activităților comerciale cu 

caracter ilicit și ambulant în zonele piețelor agroalimentare. 
 Asigurare măsuri de respectare de către persoane fizice sau juridice a normelor de 

curățenie stradală, salubrității, depozitare a deșeurilor de orice fel. 
 Sesizarea operatorilor de salubritate referitor la situația boxelor de depozitare a 

gunoiului menajer de pe raza biroului. 
 Verificare zilnică a Haldei (Rampei de gunoi) – Narciselor - H. Coandă. 
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 Activități zilnice de identificare și transmitere a problemelor edilitare constatate în 

timpul serviciului. 
Activități trasate: 
 verificare, identificare auto abandonate pe domeniul public al mun. Brașov; 
 identificare aspecte referitoare la activitatea taxi pe raza de competență; 
 problematica cerșetoriei; 
 identificarea și sancționarea persoanelor care deteriorază parcurile și locurile de 

joacă; 
 identificarea coducătorilor auto de transport marfă și călători care parchează în 

parcările reședință de abonament și nu numai. 
 identificarea persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile referitoare la 

curățenia localității; 
 identificarea persoanelor fără adăpost și a minorilor nesupravegheați, precum și a 

persoanelor care inhalează substanțe cu efect halucinogen; 
 verificare agenți economici (orar, prețuri); 
 verificare piețe agroalimentare, activități de comerț ambulant în jurul piețelor; 
 verificare afișaj stradal, reclame, etc. 
 Verificare zilnică a Haldei (Rampei de gunoi) – Narciselor - Ciobanului - 

H.Coandă. 
Efectivele de ordine publică, au desfășurat activități specifice, stabilite de conducerea 

Poliției mun. 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 natura 
contravențională sau chiar infracțională; 

 desfășurarea de activități cu caracter comercial, cu încălcarea reglementărilor în 
vigoare; 

 actiuni 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 obtinute în teren, transpuse în Planuri de acțiune și măsuri, cu privire la: 
combaterea activităților comerciale cu caracter ilicit, asigurarea climatului de ordine și 

liniște publică, modul de respectare a prevederilor legale stabilite prin HCL-uri, 
sancționarea contravențională a persoanelor care încalcă prevederile legale. 

De asemenea, efectivele Biroului Ordine Publica Zona nr.2 au desfășurat în cursul 
anului 2019, diverse de misiuni, având ca obiect măsuri specializate de menținere a ordinii 

și siguranței publice, cu ocazia desfășurării de manifestări sportive, cultural - artistice, 
cultico-religioase și cu caracter civico- cetățenesc, cu ocazia mitingurilor desfășurate la 
nivel local. Totodată, s-au desfășurat acțiuni specifice în Poiana Brașov, cu precădere 

pentru fluidizarea traficului rutier în sezonul rece. S-a avut în vedere identificarea 
problemelor edilitare, cum ar fi gropi, lipsă iluminat public, distrugere mobilier urban, 
precum și inventarierea indicatoarelor rutiere și starea acestora pe raza de competență a 

biroului. 
În intervalul 01.01.2019 - 31.12.2019, conform Legii nr. 12/1990 au fost confiscate și 

predate la Fundația Bucuria Darului – str. Gospodarilor nr. 5 produse provenite din 
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comerțul stradal, sancționat de normativele în vigoare. Vorbim despre 600 de kilograme de 

legume. 
De asemenea în timpul activității în zona de responsabilitate au fost identificate și le-a 

fost clarificată siutația mai multor autovehicule abandonate sau fără stăpân, conform 

procedurilor legale.  
TABEL 8: ACTIVITATEA SOLP/BOPZT 

nr 
crt  

INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  OBSERVAŢII  

1  Planuri de măsuri/acţiune  19 Numarul relativ mic, este 
dat de amploarea 
planurilor de măsuri, 
derulate pe fenomen, 
zona și perioada lungă de 
timp, care, în subsidiar, 
au avut planuri punctuale 
de acțiune, note de 
constatare și mape de 

tematică  

2  Procese verbale de 
sancţionare contravenţională 

întocmite  

2.217 Din care:  
1398 - amenzi  
636 - Av  
  58 - anulate  

3  Valoare totală amenzi  644.675 LEI 

4  Altele: activități desfășurate 
împreună cu instituții și 

entități juridice 

 

 

 - sporadic: 
în cadrul patrulelor 
împreună cu lucrători ai 

Secțiilor 1 și 3 de Poliție 

și Biroul de Poliție 

Poiana Brașov 
- Reprezentanți ai 

Primăriei Brașov  
(SAPUC, Dir. Tehnica, 
Dir. Relații Externe, 
Biroul Asociații de 
Proprietari) 

- Personal al Direcției 
de Asistență Socială 
-  personal specializat 
al operatorilor de 
salubritate  
- Concesionarul P&P 
- sisteme de parcare  
- Personalul de 
specialitate al Regiei 
Kronstadt 
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- RIAL, SPAP, 
SPCLEP, Garda de 
Mediu, Comisariatul 
Județean pentru Protecția 
Consumatorilor 
Activitățile s-au 
desfășurat cu respectarea 
prevederilor legale în 
vigoare, dându-se 
dovada de solicitudinea 
necesară în acest sens. 

5  Bunuri găsite şi predate 

păgubiţilor  
 Poșete ( rucsac ) – 2 

Portofel – 5 
Telefon – 6 
Documente- 14 
Carduri (bancare, CAS,)-
51 
C.I. – 5 
Legături chei - 2 
Sume bani - 340 lei 

6 Persoane bolnave psihic 
predate unităţilor medicale  

1  

7 Persoane decedate identificate 1 Str. Olteț 20 

8 Petiţii, reclamaţii, solicitări, 

sesizări, informări 
1120 96 petiții - Modul de 

soluţionare a acestora 

favorabil  

9 Paticipări la măsuri specifice 
cu ocazia manifestărilor 
cultural-artistice, cultico-
religioase, civice, etc  

1 Medie: - 4 la 
manifestațiile de mică 

amploare și 10 la cele de 
mare amploare 

10 Participări la măsuri specifice 
cu ocazia manifestărilor 
sportive  

 Medie de 6 polițiști 

locali/eveniment 

11  Persoane verificate 5877  

12 Auto abandonate 90  
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TABEL 9: Sancțiuni aplicate BOP ZONA 2, 2019 

Nr. Crt. Cadrul legal P.V-uri A.V.-uri Suma (lei) 

1. Legea 61 476 16 134.890 

2. Legea 12 99 1 77.000 

3, Legea 15 3 7 500 

4. HCL 201 78 18 40.300 

5. HCL 251 92 132 31.900 

6. HCL 927 57 99 13.400 

7. HCL 735 96 18 20.700 

8. HCL 149 179 33 143.200 

9. HCL 153 36 44 12.850 

10. HCL 152 93 156 69.900 

11. HCL 897 1 14 200 

12. HCL 13 70 72 22.300 

13. HCL 635 4 6 2.500 

14. HCL 243 60 18 67.400 

15. OUG 97 39 2 2.240 

16. OUG 195 15 47 5.365 

TOTAL 1.398 683 644.675 

 

 Pe raza de competența a biroului au fost identificate 23 de persoane fără adăpost din localităti 

la care nu mai domiciliază cum ar fi: Măieruș, Codlea, Prejmer, Rupea, Racoș, Holbav, Teliu, 

Săcele și chiar Brașov, care cu diverse materiale pe care le iau de la boxele de colectare a 
deșeurilor, (pături plăpumi, articole de îmbrăcăminte, cartoane), improvizeaza tot felul de 

adăposturi pentru timp de noapte, pe zonele verzi din vecinătatea imobilelor sau la subsoluri de 

centrale de blocuri dezafectate , creând disconfort locatarilor prin mizeria provocată și gălăgia pe 

care o fac. Totodată au fost identificați și îndrumați spre localitățile de domiciliu minori cu vărste 

cuprinse între 16-18 ani care foloseau substanțe cu efect halucinogen (prenandez) în special în 

zona Gării Brașov. 
 Conform planurilor de măsuri aprobate și urmare a apelurilor telefonice primite de la cetățeni, 

au fost executate misiuni de identificare și sancționare a acestora, au fost întocmite fișe de 

cunoaștere și planșe foto, precum și activitați de dezafectare a adăposturilor improvizate 

împreună cu operatorul de salubrizare. 
În zona Gării Brașov și în zona adiacentă Gării Brașov, se acționează frecvent pentru 

menținerea unui climat de siguranță urbană pentru a nu se crea o imagine distorsionată a 

municipiului Brașov în ochii cetățenilor care tranzitează zona. 
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7. BIROUL ORDINE PUBLICĂ ZONA 3 
 

În anul 2019, Biroul Ordine Publică Zona 3, a desfăşurat activităţi specifice de menţinere a 

ordinii şi liniştii publice în zona de responsabilitate a biroului: Cartierul Astra, Valea Cetății,  

Noua, Scriitorilor, Florilor, Carfil-Uzina 2, Colonia Metrom, Fundătura Hărmanului, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodic, au fost organizate acţiuni, în baza unui plan întocmit şi aprobat anterior, acestea 
fiind planificate, fie în urma unor sesizări venite din partea cetăţenilor, fie în urma 

autosesizării organelor de Poliţie Locală, cu privire la aspecte şi fapte ce contravin legislaţiei 

în vigoare, dar şi în urma unor solicitări venite din partea altor instituţii ale statului. 
 
În acest sens, au fost desfăşurate acţiuni, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi 

linişte publică, combaterea activităţilor comerciale ilicite, conştientizarea cetăţenilor cu privire 

la respectarea H.C.L.- urilor, dar şi verificarea respectării acestora de către cetăţeni, precum 

şi sancţionarea persoanelor care se pretează la fapte de natură a încălca prevederile legale în 

vigoare. 
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul biroului au participat periodic la acţiuni specifice 

cu privire la aspecte şi fapte de încălcare a legislaţiei în vigoare privind desfăşuraea 

activităţilor comerciale în Piața agro-alimentară Astra, unde au fost verificați atât agenții 

economici, cât și producătorii agricoli care desfășoară activități comerciale. 
 
S-a urmărit în mod special, dacă agenții economici și producătorii agricoli, respectă 

prevederile legale ale H.C.L. nr. 735/2017, privind Regulamentul de organizare și desfășurare 

a actelor de comerț în locuri publice amenajate din Municipiul Brașov, precum și respectarea 

semnificației indicatoarelor rutiere amplasate în zonă de către conducătorii auto, polițiștii 

locali care au competență pe circulație rutieră, reușind să fluidizeze traficul, astfel încît, 

circulația auto să se desfășoare în condiții normale. 
Totodată, poliţiştii locali din cadrul biroului au verificat zilnic la intrarea în serviciu 

platformele de colectare a deșeurilor menajer, urmărind respectarea graficului de colectare de 

către operatorul de salubritate, iar periodic au desfășoarat activităţi specifice stabilite în baza 

unui plan de măsuri privind respectarea de către cetățeni a prevederilor H.C.L. nr. 149/2017 
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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 (sâmbătă, duminică şi 

sărbătorile legale), a zonelor de agrement special amenajate, cum ar fi: Lacul Noua și La 

Iepure - Răcădău, 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 la măsuri de 

menţinere a ordinii şi liniştii publice, cu ocazia desfășurării unor evenimente care au avut loc 

în Zona de Agrement Lacul Noua (ex. târguri tradiţionale.), precum și la deschiderea oficială a 
Planetariului de la Grădina Zoologică, asigurând buna organizare și desfăşurare a acestora, 
inclusiv asigurarea fluenței traficului în zonă. 

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 
Internaţional ,,Cerbul de Aur’’, Ziua Naţională a 

României – Parada Militară, comemorarea a 30 

de ani de la Revoluţia din decembrie 1989 şi 

multe alte activităţi. 
 
Începănd cu luna septembrie 2019, polițiștii 

locali din cadrul biroului, au desfășurat activități 

specifice conform Legii nr. 421/2002 și H.C.L. nr. 337/2017, pentru identificarea, vehiculelor 

fără stăpân/abandonate pe domeniul public şi au luat măsurile legale, în vederea ridicării 

acestora. Astfel, au fost identificate pe zona de competență a biroului 198 de autovehicule, 

dintre acestea, ca urmare a începerii procedurii de ridicare, 62 auto au fost ridicate de către 

proprietari, au fost înaintate către primărie 66 de dosare, dintre acestea, 22 de autovehicule au 

fost ridicate de operatorul specializat, 10 autovehicule au fost scoase din procedură ca urmare 

a dobândirii I.T.P.. Totodată, agenţii de poliţie din cadrul biroului alături de colegii lor din 

cadrul biroului nr. 1 O.P., au asigurat pe timpul sărbătorilor de iarnă, integritatea brazilor de 
iarnă din Piaţa Sfatului, Piaţa George Enescu, Piaţeta Sfântul Ioan, a instalaţiilor de iluminat 

din zona centrală.  
Periodic, polițiștii locali din cadrul biroului, au acționat alături de agenții de poliție locală 

din cadrul biroului O.P. nr. 1, 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 Secția nr. 1 Poliţie.  
 
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 numerele de telefon 0268/954, 0368430430, 
inclusiv în urma apelurilor la S.N.U.A.U. – 112, şi au desfăşurat multe acţiuni, misiuni şi 
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verificări, concretizate prin aplicarea a 346 de sancţiuni contravenţionale împotriva celor care 
au încălcat actele normative date în competenţă, respectiv predarea persoanelor suspecte de 
comiterea unor infracţiuni la secţiile de poliţie pe raza cărora s-au produs posibilele 
infracţiuni. De asemenea, în cursul anului 2019 la solicitarea reprezentanţilor serviciului 
specializat din cadrul Primăriei Braşov, poliţiştii locali au însoţit şi asigurat protecţia acestora 

la sedinţele asociaţiilor de proprietari din cartiere aflate în zona de competență a biroului. 
Activităţi desfăşurate în unităţile de învăţământ: 

Patrularea zilnică pe raza unităţilor şcolare aflate pe raza de competență a biroului conform 

protocolului şi contact permanent cu personalul didactic.  
Acţiuni tematice organizate: 

 Acţiuni organizate în comun cu polițiștii locali din cadrul biroului Control Comercial 

având ca scop verificarea agenților economici care desfăşoară activități comerciale în 

baruri, restaurante, chioșcuri, etc. Acţiunile au avut ca scop verificarea modului de 
respectare a programului de funcţionare a unităţilor comerciale, dar și acţiuni 

organizate pe linia combaterii comerţului stradal ilicit. 
 

8. BIROUL PETIȚII, INTERVENȚII 

 Activitatea acestei structuri nou înființate, alcătuită din două grupe de lucrători separați 

în două subgrupe, din punct de vedere al liniilor de muncă, are la bază indicatori luați în calcul 

de la data reorganizării aprobate în cursul anului trecut, respectiv 01.05.2019 și privește 

îndeosebi sesizările venite din partea cetăţenilor, precum și datele și informațiile obținute în 

teren cu privire la aspecte şi fapte ce contravin legislaţiei în vigoare, dar şi în urma unor 
solicitări venite din partea altor instituţii ale statului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biroul Petiții, Intervenții are în structura sa și componenta OCC, acești lucrători având sarcini 

specifice, ei trebuind să se documenteaze asupra tuturor evenimentelor petrecute pe raza 
municipiului şi misiunilor desfășurate de polițiștii locali, asupra modului cum au fost sau urmează 

să fie rezolvate/îndeplinite ori aflate în curs de desfăşurare, situaţia efectivului instituţiei, 

organizarea/repartizarea în patrule mixte/independente, repartizarea autoturismelor în dispozitive, 
având deseori calitatea de factori decizionali. Totodată, ei au sarcina de a îndruma operativ 

efectivele de poliţişti locali în zonele în care observă nereguli. 
 În acest sens, au fost desfăşurate acţiuni care au vizat asigurarea unui climat de ordine 
şi linişte publică, conştientizarea cetăţenilor cu privire la respectarea legislației, 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, prevenirea şi descoperirea 
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faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea 

normelor de convieţuire socială, stabilite prin Legi sau Hotărâri ale Consiliului Local, având și 

misiunea de a acorda sprijin tuturor patrulelor de la toate birourile, care acționează în toate 

zonele municipiului pe linia menținerii ordinii și liniștii publice, rutieră sau pe linia 

soluționării de petiții. 

În baza datelor obținute și a situației operative din teren, s-a constatat că, pe timpul 

manifestărilor sportive, cultural–artistice și religioase, se produce o mare aglomerare umană, 

situație ce poate duce la producerea de evenimente 
nedorite. Având în vedere aceste aspecte pentru buna 
desfășurare a evenimentelor s-a acționat cu efective 
mărite de ordine publică și rutieră. De asemenea, 

poliţiştii locali din cadrul biroului, au participat activ 

alături de toate celelalte structuri de ordine 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: Cerbul de aur, Parada Junilor, 
Ziua Naţională a României – Parada Militară, 
Sărbătorile de iarnă. 

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului, atât contravențional, cât și infracţional, 

efectivul acestei structuri a realizat următoarele activități, în decursul celor opt luni de 
funcționare, de la înființare: 
 269 de intervenţii la apelurile telefonice ale cetățenilor, acestea reprezentând apeluri 

directe la nr. 028.954 sau redirecționate prin SNUAU 112; 
 au fost soluționate 513 petiții;  
 au fost efectuate 516 interogări în Bazele de Date pentru identificarea persoanelor sau 

autovehiculelor; 
 au fost întocmite 1030 de rapoarte de activitate, dintre care 802 redactate de patrulele de 

intervenții și 228 de către OCC; 
 Note de constatare întocmite 213; 
 32 de procese verbale întocmite privind persoanele depistate (3), conduse la sediu (8), 

predate altor instituții (9), de predare-primire bunuri (12); 
 intervenții materializate în 38 de fișe de evenimente întocmite pentru scandaluri sau 

tulburarea ordinii și liniștii publice (16), agresiuni (7), amenințări (1), mediu (2), internări 

în unități spitalicești sau C.P.F.A. (5), infracțiuni (2), alarmări (4), refuz de legitimare (1); 
 în baza legii 12/1990 au fost efectuate 30 ridicări în vederea confiscării pentru diferite 

produse comercializate sau folosite în timpul activităților comerciale respective 
 au fost întocmite șase procese-verbale privind controlul bagajelor; 
 patru rapoarte privind folosirea forței în timpul soluționării unor diverse spețe. 

 
A. ACTIVITĂŢI DE COMBATERE A COMERŢULUI ILICIT: 

 
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 
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comerciale, fiind iniţiate, organizate şi desfăşurate mai multe acţiuni la nivelul municipiului, în 
conformitate cu priorităţile stabilite, obţinându-se următoarele rezultate:  

 
1) Comerț ambulant și neautorizat: 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 mai multe bunuri sau produse, dar și în Piața Sfatului, de 

unde au fost confiscate șase mașinuțe cu telecomandă folosite pentru activități comerciale 

(divertisment), în baza H.C.L. 201/2006. 
Bunurile alimentare 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 un 195 sancțiuni contravenționale, astfel: 
- Legea Nr. 12/1990 = 30, în valoare totală de 27.750 lei; 
- H.C.L. nr. 201/2006 = 124, în valoare totală de 59.300 lei; 
- H.C.L. nr. 735/2006 = 39, în valoare totală de 4.950 lei; 
- O.G. nr. 99/2000 = două, în valoare totală de 600 lei. 
***Valoarea totală a amenzilor aplicate, se ridică la suma de : 92.650 lei. 
 
2) Verificări agenți economici: în cursul lunilor mai – decembrie, au fost verificate, dacă deţin 

sau nu Autorizaţie/Acord de funcţionare, în baza prevederilor art. 16 (1) din H.C.L. nr. 116 din 

2007-republicată, cinci societăţi comerciale. Acestea au fost sancţionate contravenţional. 
 
B. PROTECȚIA MEDIULUI : 
I. Salubritate 

Acțiunile au fost desfășurate, atât în vederea prevenirii, reducerii și eliminării impactului 
negativ asupra mediului, asupra stării de sănătate a populației, generate de practicarea inadecvată 

a activităților de picnic, cât și a menținerii curățeniei pe domeniul public ori privat al 
municipiului Brașov, un alt obiectiv al anului 2019, conform prevederilor H.C.L. nr. 149/2017. 

Au fost aplicate 44 de sancțiuni în valoare 
totală de 32.500 lei. 

 
II. Monitorizare halda de gunoi Decathlon 
 În perioada ianuarie-mai 2019, 
în baza unor Planuri de măsuri, cât și a 

Planurilor de acțiuni, efective din cadrul 

acestei structuri au acționat în zona fostei 

halde de deșeuri menajere Timiș-Triaj, 
activităţi care s-au concretizat în depistarea 
și sancționarea contravențională a celor care 

depozitau ilegal deșeuri rezultate din 

materiale de construcții. De asemenea, pe aceeași linie au fost continuate acțiunile și în alte zone 

din municipiul Brașov. De exemplu, în 10 octombrie 2019, în jurul orelor 11:00, în vecinătatea 

magazinului Decathlon Brașov au fost depistate trei persoane în timp ce descărcau dintr-o 
autoutilitară deșeuri rezultate din construcții, aplicându-se sancțiuni contravenționale la OG 

195/2005.  
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D. PARCURI ȘI ZONE DE AGREMENT: 

S-a acționat în vederea identificării atât a elementelor care prin comportamentul lor aduc 
atingere ordinii și liniștii publice, cât și a celor 

care distrug material dendrofloricol, mobilierul 
urban din zona parcurilor de pe raza municipiului 
Brașov, acțiuni care s-au concretizat în 
următoarele rezultate privind sancționarea: 

consumului de băuturi alcoolice, constituirea în 

grupuri în vederea săvârșirii de fapte antisociale, 

contrare normelor de conviețuire socială, 

deranjarea ordinii şi liniştii publice. De asemenea, 
s-a acționat și pe linia protejării spațiilor verzi, 

fiind aplicate sancțiuni astfel: 
 conform prevederilor H.C.L. 153/2010 = 11, în valoare de 2.950 lei; 
 conform prevederilor H.C.L. 137/2016 = două, în valoare de 2.000 lei,  
 valoarea totală a amenzilor ridicându-se la suma de 4.950 lei. 

 
F. 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, începând cu luna iunie 2019 s-a acţionat şi în următoarele 

zone de competenţă: str. 13 Decembrie nr. 9; str. Lalelelor nr. 10; str. Parcul Mic nr. 13; str. 
Calea Bucureşti; str. Octavian Augustus; str. M.Eminescu nr. 34; Colonia Metrom nrr.8; zona 
Livada Poștei-str. După Ziduri. 

 
G. ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ: 

Având în vedere situaţia operativă din teren şi ţinând cont de sesizările primite din partea 

cetăţenilor cu privire dorința acestora de a trăi într-un oraș liniștit, civilizat, Biroul Petiții, 

Intervenții și-a adus aportul său la crearea și menținerea unui climat de ordine și siguranță civică, 

un mediu social liniștit, civilizat, acționând pe linia combaterii și sancționării elementelor ce 
comit acte de tulburare a ordinii și liniștii publice. În acest sens, au fost aplicate 139 sancțiuni la 

Lg. 61/1991, în valoare totală de 39.650 lei. 
 
H. ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 

Pe această linie s-a acționat cel mai frecvent la solicitarea sprijinului cerut de către 

cetățenii Brașovului, care dețin proprietăți și s-au constituit în Asociații de Proprietari, de cele 

mai multe ori aceștia punându-și speranțele în petițiile depuse pe adresa Poliției Locale Brașov. 
Totuși, pentru soluționarea unor spețe din acest domeniu, s-a impus aplicarea de sancțiuni 

contravenționale, respectiv două la Legea 196/2018, în valoare totală de 10.000 lei. 
 

I. DOMENIUL REGLEMENTĂRILOR RUTIERE: 
În funcție de competențele conferite lucrătorilor acestui birou s-a acționat și în acest 

domeniu, lucrătorii Biroului Petiții, Intervenții soluționând diverse spețe care s-au ivit în 
parcările publice sau de reședință, parcarea autoutilitarelor în alte locuri decât cele amenajate ori 
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fapte contravenționale constatate pe timpul acțiunilor ”Park and Ride” sau în parcările din zona 

instanțelor judecătorești. 
Au fost aplicate sancțiuni, astfel: 
Nr. crt Act legislativ Nr. sancțiuni Suma (lei) 
1. H.C.L. 152/2006 4 2.100 
2. H.C.L. 251/2005 4 600 
3. H.C.L.  927/2006 6 - 
4. H.C.L.    99/2019 6 1.885 
5. H.C.L.  370/2004 1 2.500 

TOTAL 21 7.085 
 
J. TRANSPORT VALORI: 

În perioada sezonului de iarnă, în baza Protocolului încheiat cu Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Brașov, a asigurat zilnic securitatea transportului de valori de la 
casieriile colectoare din zona domeniului schiabil din Poiana Braşov. 

 
TABEL 10: ACTIVITATE BIROU PETIȚII, INTERVENȚII 

NR 
CRT  

INDICATORI 
ACTIVITATE  

CANTITATEA  OBSERVAŢII  

1. Planuri de măsuri/acţiune  19 11 Planuri de acțiune; 
8 Planuri de măsuri. 

2. Persoane legitimate 716  

3. Intervenții la spețe prin 

0268.954 ori SNUAU 112 
269  

4.  Altele: acțiuni desfășurate 

împreună cu alte instituții  
10 - comisarii Gărzii 

Naţionale de Mediu; 
reprezentanţii R.I.A.L. 

Braşov; reprezentanţii 

Primăriei Municipiului 

Braşov, reprezentanţii 

operatorilor de 
salubritate, Comprest / 
Urban; reprezentanții 

Gărzii de Mediu; 
S.P.P.G.A; 
reprezentanți din 

cadrul R.A.T. Braşov. 
5.  Număr infracţiuni  2  

6. Autori infracţiuni 

predaţi/conduşi la secţii  
2  În baza unor 

documente operative, 
aceștia au fost predați: 
secțiilor de poliție; 
B.I.C.-Poliția 

Municipiului Brașov; 
7.  Petiţii / reclamaţii  513 Perioada: 01.05.2019-

31.12.2019 
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8.  Participări la măsuri 
specifice cu ocazia 
manifestărilor culturale, 
religioase, civice  

10 Sărbătoarea Floriilor; 

Slujba de Înviere 
(catolică/ortodoxă); 
Sărbătoarea Junilor; 
Sf. Paraschieva; Sf. C-
tin și Elena; concerte. 

9. Activități de patrulare 
- rapoarte întocmite 

1030  

10. Note de constatare 198  

 Procese verbale 
 întocmite 

32 Din care: 
- de depistare = 3 
- pers.cond.la 
pol.loc.= 8 
- pers.pred. alte 
instit.= 9 
- pred.-prim. bunuri = 
12 

11. Fișe de intervenție 

întocmite 
38 Din care: 

tulb.ord.publ.=16 
- agresiuni = 7 
- amenințări = 1 
- mediu = 2 
- internări/C.P.F.A. = 

5 
- infracțiuni = 2 
- alarmări = 4 
- refuz legitimare = 1 

12. Confiscări 6  

13. Rapoarte folosirea forței 4  

14. Procese-verbale de 
constatare a contravenției 

429 Din care: 
- cu avertisment = 40 
- cu amendă = 389 
- anulate = 10 
- val. total = 198.785 
lei 

15. altele 
(anexe p.v., p.v. bagaje) 

6  
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9. BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL 

Având în vedere specificul biroului, în anul 2019 au fost efectuate verificări pe mai 

multe direcții. Astfel, s-au efectuat controale pentru respectarea normelor legale specifice 
privind activitatea B.D.C.-A.S. 

În anul 2019 au fost înregistrate și soluționate 2513 de acte, care au fost generate de 
cele 1199 de sesizări și reclamații scrise, 

la care se adaugă 97 reclamații prin 

dispeceratul tehnic/telefonic, precum și 

cinci planuri de măsuri. Numărul total de 

sancțiuni contravenționale este de 78, iar 
valoarea totală a amenzilor aplicate, 
371.800 lei. 

Activitățile desfășurate în cadrul 

biroului au presupus colaborări cu 

instituții publice, respectiv, Primăria Municipiului Brașov, Directia Fiscală, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență, Sectia nr.3 Poliție, Directia Județeană de Cultură, Inspectoratul 

Județean de Stat în Construcții Brașov, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Brașov etc.  

Astfel, activitatea biroului s-a concretizat în: 

1. Au fost desfășurate acțiuni de identificare și de verificare a șantierelor nou apărute pe 

raza Municipiului Brașov. Au fost verificate 64 de șantiere de pe raza municipiului Brașov. 
2. Până la 30.04.2019 s-a desfășurat un plan de măsuri (PM nr. 6244/08.04.2019) în zona 
cartierului Tractorul, care a avut ca scop verificarea respectării prevederilor Legii 
nr.50/1991, republicată. Cu această ocazie s-au identificat două șantiere noi și construcții 

finalizate, unele dintre ele fiind și locuite, branșate la rețeaua electrică a organizării de 

șantier. A fost înștiințată societatea de distribuție a energiei electrice în vederea luării 

măsurilor care se impun. 
3. Polițiștii locali împreună cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au 

participat la acțiuni de intervenție asupra imobilelor care prezentau risc de accidentare 
pentru trecători. 
4. În perioada 18.11.2019 - 22.11.2019 s-au desfășurat controale în vederea identificării 

sistemelor publicitare pentru campania electorală prezidențială turul 1 și turul 2. 
5. Pe raza Municipiului Brașov au fost desfășurate cinci planuri de măsuri, care au avut 

ca scop verificarea respectării prevederilor Legii 50/199 republicată, Legii 185/2013 

republicată, HCL.635/2006 republicată. Ca urmare a acestor acțiuni au fost identificate și 

verificate 31 de șantiere.  
6. În anul 2019 au fost efectuate controale comune cu Direcția Fiscală, privind achitarea 

taxei de publicitate, în cazul persoanelor fizice și juridice, dar și verificarea existenței 

Certificatului de Atestare a Construcției. 
7.  Au fost întocmite 76 referate către oficiul juridic în vederea sesizării organelor de 

urmărire penală pentru lucrări de construcție fără autorizație de construire la imobile situate 

în zona protejată, conform art.24 lit a din Legea 50/1991 republicată; 
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8.  S-au întocmit 26 Dispoziții de Primar pentru desființarea construcțiilor neautorizate 

situate pe domeniul public al Municipiului Brașov; 
9.  S-au înaintat oficiului juridic 15 dosare în vederea sesizării instanțelor de judecată 

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 28 alin.3 și art.32 alin1 din Legea 50/1991, 
respectiv pentru desființarea construcțiilor/încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației 

de construire; 
10.  În urma controalelor efectuate privind respectarea prevederilor Legii 50/1991 au fost 
aplicate 78 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 371.800 lei. 
 
10. BIROUL ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

În anul 2019, pe cele două domenii de activitate (control comercial și protecția 

mediului) au fost înregistrate și soluționate 1859 de acte, care au fost generate de sesizări și 

reclamații scrise în număr de 667, la care se 

adaugă 37 reclamații prin dispeceratul 
tehnic/telefonic, precum și 14 planuri de măsuri 

și planuri de acțiune. Numărul total de sancțiuni 

contravenționale este de 209 iar valoarea totală 

a amenzilor aplicate: 112.600 lei. 

Activitățile desfășurate în cadrul 

serviciului au presupus colaborări cu instituții 

din Municipiul Brașov, respectiv, Primăria 

Municipiului Brașov, Directia Fiscală, Direcția 
Județeană a Finanțelor Publice Brașov, ANAF, ISU, Secția nr.1 Poliție, S.I.C.E- IPJ 
Brașov, Direcția Județeană de Cultură, I.S.C., Garda Națională de Mediu, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, S.P.L.T., etc.  

Pe raza Municipiului Brașov au fost desfășurate 14 Planuri de măsuri/acțiuni, care au 
avut ca scop verificări pe cele două domenii de activitate. 

1. În perioada 03.01-15.03.2019 s-a desfășurat o acțiune de prevenție privind evitarea 

producerii accidentelor prin îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul 

imobilelor, conform HCL 149/2017, art.107, lit. q. S-au somat verbal persoanele fizice și 

juridice care nu curățaseră zăpada, care ulterior s-au conformat. 
2. În perioada 17.01-20.01.2019 conform Planurilor de actiune nr.751088, 751089, 
751090 din 18.01.2019 au fost efectuate controale în vederea verificării documentelor 
specifice privind funcționarea a 13 agenti economici (cluburi). Cu această ocazie șapte 
agenți economici, care nu dețineau la momentul controlului autorizație de funcționare 

valabilă, au fost sancționați contravențional în baza art.16 din HCL nr.116/2007, actualizat, 
iar un agent economic a fost sancționat contravențional conform HCL nr.432/2007 pentru 
nerespectarea orarului de funcționare aprobat, totalul sancțiunilor fiind de 4800 lei. 
3. În perioada 20.02-21.02.2019 conform Planului de masuri nr.2539/11.02.2019 s-au 
desfășurat controale pe cursurile de apa și zonele adiacente acestora pe raza municipiului 
Brașov (Bârsa, Ghimbășel, Timișul Sec, pârâul Valea Răcădău, Graft, canalul Timiș, zona 
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Timișul Sec-REMAT-RAT, zona CET, podul Zizinului, zonele pod Calea Feldioarei, str. 
Fântănii, str. Plugarilor, str. Fundăturii, zona str. Levanțicăi, str. Laminoarelor), pentru 
depistarea zonelor insalubre și depozitărilor necontrolate de deșeuri, în urma cărora au fost 
întocmite adrese atât către Serviciul de Gospodărire a Apelor, în vederea salubrizării 
zonelor din aria de competență, cât și către Serviciul Urmărire Contracte și Deszăpezire din 
cadrul Primăriei Municipiului Brașov, în vederea includerii zonelor afectate în cadrul 
campaniei de curațenie de primăvară. 
4. În perioada 28.03-12.04.2019 conform Planului de măsuri nr.5311/25.03.2019 s-au 
desfășurat controale la șantierele din zona Tractorul pentru depistarea și sancționarea 

mașinilor care murdăresc carosabilul la ieșirea din șantiere. În perioada în care s-au 
efectuat controale nu s-au identificat mașini care să murdărească partea carosabilă, zona 

fiind salubră. Reprezentanții tuturor șantierelor au fost somați să respecte standardele de 
mediu și să curețe roțile mașinilor la ieșirea din șantiere. 
 
5. În data de 05.03.2019 conform Planului de Acțiune nr.3959/05.03.2019 au fost 
efectuate controale în Piețele Astra, Tractorul, Bartolomeu și zonele adiacente acestora 
pentru verificarea modului în care agenții economici persoane fizice/persoane juridice 
respectă prevederile OG nr.99/2000 
republicată, HCL nr.116/2007 republicată, 
HCL nr.201/2006 republicata, Legii 
nr.12/1990, HCL nr.735/2010, HCL 
nr.149/2017, OUG nr.195/2005 republicată. 
În urma controalelor nu s-au constatat 
agenți care să comercializeze produse 
neautorizate pe căile de acces și alei 

pietonale, comercianții din zonele private 
ale piețelor, fiind somați să respecte salubritatea atât în interiorul piețelor, cât și în 
exteriorul acestora, să nu expună marfa pe domeniul public și să respecte limitele de 
proprietate în care își desfășoară activitatea. 
6. În perioada 30.04-02.06.2019 conform Planului de măsuri nr.7015/18.04.2019 s-au 
desfășurat acțiuni de control pe raza municipiului Brașov, cu precadere în zonele în care se 
practică cel mai des aprinderea focurilor, respectiv zonele cuprinse în fondul forestier 
limitrof cartierului Noua, La Căciulă, la Iepure, Pietrele lui Solomon, zona adiacentă str. 

Plopilor, str. Cireșului zona adiacentă Pantex și zona Europharm și Dealul Melcilor, pentru 
verificarea modului în care sunt respectate prevederile Legii nr. 54/2012 privind 
desfășurarea activităților de picnic. Au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale cu 
avertisment, conform art.7 lit.d din Legea nr. 54/2012, precum și avertismente verbale. S-a 
desfășurat activitatea de informare a populației privind prevederile Legii nr. 54/2012 prin 
discuții, împărțirea de materiale informative referitoare la desfășurarea activității de picnic. 
7. Cu ocazia Junilor Brașovului, în zilele de week-end s-au efectuat controale în Piața 

Sfatului și la Pietrele lui Solomon pentru verificarea agenților economici care și-au 
desfășurat activitatea cu ocazia evenimentului, atât din punct de vedere al comerțului, cât și 

al protecției mediului. 
8. În perioada 15.01-15.07.2019 conform Planului de măsuri nr.476/09.01.2019 s-au 
desfășurat acțiuni de control în zona nou construită a cartierului Tractorul, și anume I. 
Socec, St. Baciu, I. Popasu, I.C. Brătianu, N. Labiș, A.Ciurcu, 1 Decembrie 1918, I. Ursu, 



Page 42 of 53 

 
 

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

E. Bernfeld, C. Pomarius, L. Rebreanu, G. Bacovia, E. Jebeleanu, G. Călinescu, I. 
Teodoreanu privind verificarea deținerii pentru fiecare imobil în parte, a unui contract de 
salubritate încheiat cu un operator acreditat. Au fost verificate 974 imobile (PF/PJ), s-au 
trimis 354 somații scrise către persoanele fizice/persoanele juridice. Dintr-un număr de 894 
contracte de salubritate, 253 au fost încheiate pe perioada desfășurării acestei acțiuni. 
9. Cu ocazia Festivalului Amural desfășurat pe perioada 29 august-1 septembrie s-au 
efectuat controale zilnic privind salubritatea în cadrul evenimentului și desfășurarea 
activităților comerciale, constatându-se că au fost respectate prevederile legale, pe linie 
comercială și pe linie de mediu. 
10. Cu ocazia Oktoberfest-ului Brașov, desfășurat pe perioada 05.09-15.09.2018, s-au 
verificat zilnic agenții economici care își desfășurau activitatea în cadrul festivalului, atât 

din punct de vedere al comerțului, cât și al protecției mediului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. În perioada 29.07-08.08.2019 conform Planului de măsuri nr.13754/29.07.2019 s-au 
desfășurat controale pentru identificarea imobilelor, construcțiilor de orice fel, zonelor care 
pun în pericol sănătatea publică a cetățenilor și care reprezintă o stare de pericol pentru 
siguranța locuitorilor municipiului în 10 locații de pe raza municipiului Brasov. Urmare a 
acestor verificări au fost înaintate adrese către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Brașov, Serviciul Public Local de Termoficare, Sistemul de 
Gospodarire a Apelor și Direcția de Sănătate Publică Brașov, în vederea luării măsurilor 

impuse de legislația în vigoare. Au fost identificați proprietarii imobilelor degradate și 

contaminate cu deșeuri, fiind dispuse măsuri de salubrizare și punere în siguranța a 

proprietăților. A fost identificată ca un real pericol, o balustradă desprinsă complet din 
sistemul de prindere, la podul de pe str. Lânii, serviciul de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Brașov, fiind informat în vederea efectuării lucrărilor de reparație. 
12.  În perioada 30.08-03.09.2019 conform Planului de măsuri nr.15585/29.08.2019 s-au 
desfășurat controale pe raza municipiului Brașov, pentru verificarea modului în care 
persoanele fizice/juridice respectă prevederile HCL nr.149/2017 și OUG nr.195/2005. 
Odată cu acest control au fost identificate și zone cu depozitări necontrolate/accidentale, 
luându-se măsurile care se impun (pe str. Carpatilor nr. 95, str. Cretului nr.57, în dreptul 
podului din Timis-Triaj, în capătul str. Automotoarelor, lângă punctul de lucru al 
Companiei Apa, în zona Crinului) au fost verificate și platformele gospodărești de pe raza 
municipiului Brașov, au fost identificate depozitări accidentale de diferite deșeuri pe str. 
Horea nr. 22 și 85, str. Căprioarei nr. 22, str. I. Heliade Rădulescu, str. Lânii, str. Arțarului, 
str. Someșului etc. S-a aplicat o sancțiune contravențională, conform HCL nr.149/2017 
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republicată și au fost atenționați operatorii de salubritate în vederea respectării graficului de 

ridicare a deșeurilor. 
 
13. În perioada 14.05-14.06.2019 conform Planului de măsuri nr.8367/09.05.2019 s-au 
desfășurat controale în cartierul Gării, respectiv pe un numar de 46 de străzi în aria 
cuprinsa între B-dul Griviței,. Pasaj CF Faget, B-dul M. Kogălniceanu și str. Hărmanului, 
până la limita căii ferate pentru verificarea modului în care agenții economici persoane 
fizice/persoane juridice respectă prevederile OG nr.99/2000 republicată, HCL nr.116/2007 
republicată, HCL nr.201/2006 republicată, Legii nr.12/1990, HCL nr.735/2010, HCL 
nr.149/2017, OUG nr.195/2005 republicată. Au fost verificați 397 de agenți economici, 
dintre care 64 desfășoară, conform certificatului constatator existent la punctul de lucru, 
activități pentru care nu este necesar un acord/autorizație de funcționare emisă de Primăria 

Municipiului Brașov, 239 societăți 

comerciale dețin acord/autorizație 

de funcționare dintre care 132 

agenți economici au obținut acord 

de funcționare după începerea 
controlului nostru. În cadrul 
acțiunii au fost aplicate 11 
sancțiuni contravenționale în 

valoare totală de 4600 lei. Toți 
agenții economici verificați 

dețineau contract de salubritate. 
14. Cu ocazia ʺFestivalului Cultural Maghiar Țara Bârseiʺ desfășurat pe perioada 12-15 
septembrie s-au efectuat controale zilnic privind salubritatea în cadrul festivalului și 
desfășurarea activităților comerciale, au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale în 
valoare totală de 11.000 lei. 
15.  În perioada 30.09 - 25.10.2019 conform Planului de măsuri nr.17353/26.09.2019 s-au 
efectuat controale în cartierul Valea Cetății, pentru verificarea modului în care agenții 
economici persoane fizice/persoane juridice respectă prevederile HCL nr.149/2017 și OUG 
nr.195/2005 republicată. Au fost verificați 107 agenți economici, care la sfârșitul acțiunii, 
toți dețineau contracte de salubritate (17 agenți economici au încheiat un contract de 
salubritate în timpul controlului). În cadrul acțiunii au fost aplicate două sancțiuni 

contravenționale - un avertisment și o amendă contravențională în valoare de 2500 lei. 
16. Cu ocazia Curățeniei de Toamnă s-au efectuat controale pe raza mun. Brașov privind 

monitorizarea depozitelor de deșeuri, a arderii vegetației și a reziduurilor rezultate în urma 
activităților de salubrizare. Cu această ocazie s-au aplicat șapte sancțiuni contravenționale. 
 
17. Cu ocazia evenimentului Cerbul de Aur, s-au efectuat controale privind activitatea 
comercială, respectiv respectarea suprafeței teraselor din Centru Istoric și s-au aplicat 14 
sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare, în valoare totală de 7000 lei. 
18. În perioada 28.10-08.11.2019 conform Planului de măsuri nr. 19360 din 25.10.2019 s-
au desfășurat  actiuni de observare și urmărire (pândă) la diferite platforme din municipiul 
Brașov pentru depistarea și sancționarea persoanelor fizice/juridice care aruncă și/sau 
depozitează pe domeniul public și privat al municipiului deșeuri de orice tip, care 
depozitează deșeuri la alte puncte de colectare decât cele la care au fost arondate conform 
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contractului cu operatorul licențiat sau care depozitează deșeuri generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară, pe domeniul public și/sau la punctele 

de colectare a deșeurilor. Au fost aplicate 
24 sancțiuni contravenționale în valoare 
totală de 10.900 lei. Au fost purtate 
discuții cu cetățenii cărora li s-a adus la 
cunoștință prevederile HCL nr.149/2017. 
19. În perioada 21.10-25.10.2019 
conform Planului de măsuri nr. 18626 

din 14.10.2019 s-au efectuat controale la 
agenții economici care au puncte de 
lucru de o parte și de alta a str. Zizinului, 
de la girația 15 Noiembrie, Calea 
București, Toamnei, Zizinului până la 

girația Zizinului, Al. Vlahuta, Saturn, în vederea depistării și sancționării agenților 

economici care nu respectă prevederile HCL nr.149/2017. Au fost verificați 77 agenți 

economici care la sfârșitul acțiunii, toți dețineau contracte de salubritate (17 agenți 

economici au încheiat un contract de salubritate în timpul controlului). Pe perioada 
efectuării controalelor nu au fost depistate depozitări necontrolate de deșeuri în zona 
adiacentă străzii Zizinului. 
20. Pe data de 21/22.11.2019  conform Planului de acțiune nr. 752018/20.11.2019 în 

colaborare cu Direcția Fiscală Brașov, S.I.C.E.-I.P.J. Brașov și Secția de Poliție nr.1 Brașov 
s-au efectuat controale în vederea verificării legalității activităților desfășurate în cluburi și 

respectarea normelor legale în zona localurilor cu program de noapte. Au fost aplicate două 

sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1200 lei. 
21. În data de 12.11.2019 a fost început Planul de măsuri nr. 20133/06.11.2019 prin care 
s-au efectuat controale la persoanele fizice/persoanele juridice, agenți economici din 
cartierul Bartolomeu Nord, zona care cuprinde străzile: Dimitrie Anghel, Defileul 
Cascadei, Dihamului, Plugarilor, Coștila, Brădetului, Aleea Cioplea, Aron Pumnul, 
Căliman, Plugarilor, Calea Feldioarei, Morarului, Fluierașului, N. Orghidan, Candid 
Muslea, Hans Eder, o zona în care s-a construit 
mult în ultimii ani, în vederea verificării existenței 
contractelor de salubritate. Acest plan nu s-a 
încheiat la data întocmirii acestui raport, fiind în 
desfășurare, obiectul unui astfel de plan presupunâd 
un volum mare de muncă, deplasări repetate în 
teren și un număr mare de documente ce trebuie 
întocmite la birou. 
22. În perioada sărbătorilor de iarnă s-au efectuat 
controale în Piața Sfatului și în Poiana Brașov 

privind activitatea comercială și de protecție a mediului, ocazie cu care s-a aplicat o 
sancțiune contravențională conform legislației în vigoare, în valoare de 1000 lei.  
Au fost verificați 658 de agenți economici  și au fost aplicate 209 sancțiuni, respectiv: 
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 14 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 116/2007 privind 
Regulamentul pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață în 

Municipiul Brașov. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 8500 lei. 
 39 sancțiuni pentru nerespectarea HCL nr.201/2006 privind aprobarea procedurii de 

utilizare temporară a locurilor publice, aparținând domenilului public al 

Municipiului Brașov. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 31.400 lei. 
  66 sancțiuni pentru nerespectarea HCL nr.149/2017 privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Brașov. 

Cuantumul sancțiunilor aplicate: 43.200 lei. 
 19 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 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: 5.500 lei. 
 26 sancțiuni cu avertisment pentru nerespectarea Legii nr. 54/2012 privind 

desfășurarea activităților de picnic. 
 44 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: 21.700 lei. 
23. De asemenea, au fost verificați 62 agenți economici care au notificat procedura de 

soldare. 
24. Pentru doi agenți economici care desfășurau activitate comercială pe perioada 

suspendării au fost stabilite veniturile realizate illicit, au fost sancționate contravențional, 
conform OG nr.99/2000 republicată și a fost înaintat către D.G.F.P. Brașov procesul verbal 
de contravenție în vederea confiscării veniturilor realizate. 
Numărul total de sancțiuni contravenționale este de 209, iar valoarea totală a amenzilor 

aplicate: 112.600 lei. 
 
 
 
11. BIROU DISPECERAT MONITORIZARE 

Biroul Dispecerat Monitorizare are în componență cinci dispecerate, din care două sunt 

principale și alte trei deservesc birourile zonale de ordine publică, efectivul fiind de 22 
agenți și un șef birou. 
Totodată în cadrul Biroului sunt și 

compartimentele de Învatamant și IT. 
Activitatea biroului: Pe linia dispecerat s-
au realizat urmatoarele: 

 s-a asigurat intrarea –iesirea în/din 
serviciu zilnic, pe trei schimburi la 
birourile rutier și centru-și zilnic pe 
două schimburi la cele trei birouri 
zonale de ordine publică. 

 S-a asigurat transmiterea dispozițiilor 
operative către agenți la intrarea în 
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serviciu. 
 S-a răspuns apelurilor-sesizări din partea cetățenilor (sesizări, reclamații) în număr de 

8651.(discuție pe tema sesizării, notare, trimitere patrula - cu feed-back, sau printare mail 
și direcționare către mape secretariat în vederea rezoluționării de către direcțiune.) 

 Au fost efectuate 7927 verificări persoane și auto în bazele de date, contribuind la 
eficientizarea muncii agenților din teren. 

 S-au luat măsurile specifice în cazul a 163 alarme la obiectivele monitorizate. 
Pe linie informatică s-au realizat urmatoarele: 

 în cadrul compartimentului IT au fost desfășurate permanent activități de menținere a 

tehnicii de calcul și imprimantelor utilizate de personal în stare de funcționare, 

intervenindu-se permanent, în timp oportun, pentru remedierea defecțiunilor, în toate 
locațiile instituției; 

 a fost realizată interconectarea tuturor structurilor Poliției Locale aflate în Municipiul 
Brașov, pentru o mai bună transmitere de informații, pentru utilizarea bazelor de date și 

pentru o mai bună comunicare telefonică. 
 a fost realizată o bază de date pentru 

gestionarea evenimentelor pe linie de 
ordine publică, a evenimentelor pe linie 

de disciplină în construcții, control 

comercial și mediu și a autoturismelor 

abandonate din municipiul Brașov, bază 

de date care ajută la ținerea evidenței 

tuturor evenimentelor pentru o mai bună 

informare a structurilor specializate din 
cadrul Primăriei Brașov, precum și a modului de remediere a acestora; 

 a fost realizată o bază de date pentru gestionarea sesizărilor primite de către dispeceri și 

pentru ținerea evidenței verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Naționale. 
 au fost organizate activități de pregătire a personalului privind utilizarea bazelor de date; 
 permanent au fost luate măsurile necesare pentru funcționarea în bune condiţii a 

sistemelor de monitorizare video din cadrul instituţiei, remediindu-se defecțiunile 

apărute; 
 la solicitările organelor de cercetare penale au fost realizate înregistrări preluate de camerele 

de supraveghere aflate în utilizarea Poliției Locale Brașov; 
 au fost întocmite referate de necesitate pentru achiziționarea de materiale și componente de 

tehnică de calcul necesare pentru buna desfăşurare a activităţii pe linie de informatică; 
 au fost desfășurate activități specifice de administrare a rețelelor de calculatoare și de 

conectare la acestea a personalului nou angajat; 
 au fost desfășurate activități de pregătire și arhivare a corespondenței și a documentelor 

întocmite în anul 2018 în cadrul SDIOM; 
 au fost întocmite permanent documentele interne necesare funcționării pe linie de 

informatică și au fost întocmite adrese de răspuns către structurile au solicitat diverse 

situații Poliției Locale Brașov; 
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TABEL 11: ACTIVITATE BIROU DISPECERAT MONITORIZARE 
NR 
CRT  

INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  OBSERVAŢII  

1  Sesizări telefonice din partea 
cetățenilor 

8651 Discuție pe tema 
sesizarii, notare, 
trimitere patrulă - 
cu feed-back sau 
printare mail și 
direcționare către 
mape secretariat 
pt rezoluție 
conducere  

2  Verificări persoane și auto în 
bazele de date 

7927  

3 Măsuri specifice acces 
persoane în institutie 

3260  

4 Intrare – ieșire serviciu agenți  365 pe 3 
schimburi  

Zilnic, 
permanent, 
schimburile 1,2,3. 

5 Măsuri situații alarme 
obiective 

163 Nu s-au 
confirmat 

 

 

 

SERVICII NEOPERATIVE 

12 ACTIVITATE RELAȚII PUBLICE  

Anul 2019 a reprezentat o schimbare la nivelui întregii entități, dacă este să vorbim 

despre modificarea structurală operată la începutul anului. Conform noii organigrame 

aprobată de Consiliul Local în aprilie 2019, 

Compatimentul de Comunicare Publică s-a 
comasat cu cel de evidență procese verbale, 

transformându-se în Compartimentul Relații 

Publice, Evidența proceselor locale.  
Cu toate aceste procese de reformare 

structural, misiunea instituției cu privire la 

comunicare și relații publice a rămas o 

prioritate a întregii echipe. Mai mult decât 
atât, la nivelul compartimentului s-a 
dezvoltat și o gândire cu privire la 

introducerea unui sistem de comunicare 
internă organizațională. Astfel, în zona de acces în instituție a fost amplasat un panou de 
informare pentru personalul angajat.  
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În ceea ce privește conexiunea cu cetațeanul s-au utilizat căi diferite de comunicare. 

Astfel, Poliția Locală Brașov a beneficiat în continuare de tradiționala legătură cu 

instituțiile de presă locale și naționale. Se poate spune că acest mod de comunicare publică 

a reprezentat un câștig atât pentru instituție, care funcționează în economia sectorului de 

administrație public aflată în slujba cetățeanului, dar a însemnat un real beneficiu mai ales 

pentru acesta din urmă.  

La o scanare rapidă a activității Compartimentului de Relatii Publice, anul 2019 poate 

fi catalogat drept anul prevenției și 

informării publice cu privire la modificările 

legislative aflate vizorul polițiștilor locali 

brașoveni, care au menirea de a urmări 
aplicarea normelor și regulilor, conform 

atributților lor conferite de lege. Așadar, în 

cele mai multe cazuri, Poliția Locală Brașov 
prin structura de specialitate a oferit 
cetățeanului sfaturi și informații cu privire la 

consecințele încălcării unor reguli și norme. 

Spre exemplu a fost realizată o campanie publică adresată proprietarilor de mașini de 

serviciu, care ocupau ilegal locurile de parcare plătite de rezidenți (AU DREPTUL SĂ 

PARCHEZI AICI? RESPECTĂ LEGEA!). de asemenea, la debutul programului derulat de 
Primăria Brașov în partereriat cu RATBV și Poliția Locală, privind transportul elevilor, s-a 
elaborat și derulat o campanie de informare și conștientizare a elevilor, care au intrat in 

dialog cu polițiștii locali care i-au însoțit până la școală. Astfel, micuții au aflat în scurta 

călătorie cu autobuzul regulile de circulație și au primit sfaturi cu privire la 

comportamentul pe stradă pentru a nu deveni victime. Pe lângă aceste campanii de 
informare și prevenție, elaborate și derulate pe zona de Relații Publice, cu ajutorul 
polițiștilor locali au fost reluate și celelalte, în funcție de necesitățile din teren 

(“FOLOSEȘTE ZEBRA!”, „FĂRĂ NOROC PE STRADĂ!!” “PĂSTREAZĂ PARCUL 

CURAT PENTRU COPII!”, „PĂSTREAZĂ-ȚI ORAȘUL CURAT!”, “DECALOGUL 

SCHIORULUI”, NU VREI SĂ AJUNGI LA ORTOPEDIE? - CURĂȚĂ ZĂPADA ȘI 

GHEAȚA DIN FAȚA CASEI TALE!, “RESPECTĂ-ȚI APROAPELE!”). 

În virtutea rolului pe care și l-a 
asumat Poliția Locală Brașov, alături 

de alte instituții de profil, în ceea ce 

privește educarea tinerei generații, 

specialistii din cadrul 
Compartimentului de Relații Publice i-
au secondat pe agenții de la Serviciul 

Rutieră la clasă. Aceștia au susținut 

cursuri de educație rutieră la câteva 

grădinițe din municipiu. Acesta a fost și 

motivul pentru care compartimentul a demarat procedurile de realizare a unui protocol de 
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județan, cu sprijinul căruia prezentele noastre la clasă se 

vor extinde. 
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Specialiștii în comunicare publică au fost și în 2019 alături de Serviciul Ordine și 

Liniște Publică atunci când li s-a solicitat implicarea în proiectul „Academia seniorilor”, 

proiect deja cu tradiție, aparținând de Direcția 

de Asistență Socială 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. În acest an “școlar”, seniorii brașoveni 

chiar s-au implicat, alături de polițiștii locali în 
promovarea campaniilor de prevenție și 

informare. Un motiv în plus pentru care 
cursanții au primit din partea instituției diploma 

de participare la festivitatea de absolvire.  
De departe, cel mai important moment din 2019 legat de dezvoltarea sistemului de 

comunicare publică a fost cel în care a fost creată pagina oficială de Facebook a Poliției 

Locale Brașov. În nouă luni de la apariție, acest canal de socializare a reprezentat un 

important vector de informare și conștientizare a cetățeanului cu privire la acțiunile și 

activitatea instituției aflate în slujba cetățeanului. De asemenea, acest suport a devenit și o 

cale de comunicare de prin care oamenii sesizează tot felul de situații, care sunt apoi 

preluate de structurile specializate pentru rezolvare, dacă este cazul (504 solicitări, sesizări, 

dialog). Cele mai accesate postări s-au referit la următoarele aspecte: 
DATA ACȚIUNE IMPACT 

02.04.2019 Poliția Locală, poliția brașovenilor (film de prezentare) 4,2K 

09.04.2019 Un tânăr student din Covasna a fost surprins  12,8K 

10.04.2019 Vă amendez sau preferați să măturați cojile de semințe? 91,5K 

03.06.2019 Polițiștii locali brașoveni de la Biroul Activitate Comercială și 14,9K 

14.07.2019 M.A.I. este un tânăr brașovean care, zilele trecute a recidivat, primind cea de-a 
treia (SFORII) 

34,4K 
 

05.08.2019 
Doi tineri brașoveni au fost amendați, surprinși în timp ce făceau baie în fântâna  
arteziană din Piața Sfatului, iar trecătorii s-au declarat ofensați (...)  

 

42,5K 

10.09.2019 Poliția locală brașov - maximă siguranță pentru elevi  17,2K 

26.09.2019 Zona gării brașov, în atenția polițiștilor 13,2K 

23.12.2019 Raul Pușcă, polițistul local cu o misiune 15,5K 

 
În cursul anului 2019, pe zona de relații publice au fost desfășurate activități specifice 

pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, gestionând și soluționând 

cererile și petițiile cetățenilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001, 
actualizată, prevederile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, preluarea documentelor de la registratură și pregătirea corespondenței pentru 

expedierea poștală. În 2019, au fost elaborate și emise răspunsuri, cinci la număr, 
solicitanților de date cu caracter public, în termen și în temeiul Legii nr. 544/2001, 

actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public.  
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 trei cereri au fost soluționate favorabil; 
 două cereri au fost soluționate nefavorabil; 

 

13 COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABILITATE 

1. Organizarea activității compartimentului financiar contabilitate:  
Activitatea compartimentului a fost condusă în anul 2019, în cadrul unui compartiment, 

având în componență patru posturi de execuție.  
2. Planificarea activității:  

Bugetul de venituri și cheltuieli este unul din documentele principale de planificare, prin 

care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile ce urmează a fi realizate pe 

anul respectiv.  
 3. Realizarea activității:  

Activitatea desfășurată în cadrul compartimentului a vizat în primul rând respectarea 

riguroasă a disciplinei financiar bugetare privind utilizarea creditelor, legalitatea operaţiunilor de 
încasări şi plăți, restricţionarea cheltuielilor de 

personal şi materiale. 
Toate documentele transmise la plată au 

îndeplinit condiţiile de legalitate, nefiind cazuri 
de refuzuri de viză. 

Au fost întocmite şi achitate la timp 

drepturile salariale şi obligaţiile aferente, 

conform statelor de funcţii aprobate de 

ordonatorul principal de credite şi actelor 

normative în vigoare. 
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 statistica 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 2019, au fost în sumă de 20.175.730 lei, iar 

plățile efectuate au fost în sumă de 19.462.188 lei, rezultând astfel o execuție de 96,46%.  
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TABEL 12: Detalierea cheltuielilor pe subdiviziunile bugetare la 31.12.2019 
Denumirea 
indicatorilor 

C
o
d 

Credite 
bugetare 

definitive 

Plăți 

efectuate 

Cheltuielile 
efective 

TOTAL 
CHELTUIELI  

 20.175.730 19.462.188 19.056.088 

Cheltuieli 
curente  

0
1 

19.937.730 19.294.283 18.838.896 

Titlu I. 
Cheltuieli de 
personal  

1
0 

18.792.000 18.399.465 18.083.354 

Titlu  II. Bunuri  

și servicii  

2
0 

1.143.730 894.710 755.492 

Titlu XI. Alte 
cheltuieli  

5
9 

2.000 163 163 

Titlu XII. Active 
nefinanciare 

7
1 

238.000 167.849 217.078 

 
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.  
 

13.1  BIROUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE 
Obiectivele principale ale Biroului Administrativ-Aprovizionare au fost: 

 Au fost primite și prelucrate documentele generate de către compartimentele creatoare 

din cadrul instituției din perioada 2009- 2017 
 A fost elaborat și avizat, de către S.J.A.N. Brașov, noul Nomenclator Arhivistic urmare a 

modificării organigramei instituției din primăvara anului 2019 
 S-au luat măsuri pentru centralizarea, aprovizionarea și distribuirea echipamentului 

necesar personalului Poliției Locale precum și retragerea echipamentului uzat sau cu 

termenul de folosință expirat 
 S-a menținut relația cu birourile, nou înființate,  (B.O.P. nr.2, B.O.P. nr.3, B.O.P.I. nr. 4, 

Birou Șefi Structuri, Administrativ, S.I.C.+ D.C.), cu materialele necesare bunei 
desfășurări a acrivității ( papetărie, consumabile I.T., curățenie)  

 S-a centralizat, aprovizionat și distribuit necesarul instituției cu articole de  birotică și 

papetarie 
 S-a asigurat primirea și eliberarea deconturilor în bani precum și a drepturilor salariale 

ale personalului cu retribuții prin casierie,  de asemenea întocmirea și verificarea 

documentelor specifice, comune, compartimentelor Contabilitate și Achiziții,  
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 S-au organizat, programat, reparații tehnice la autoturisme aflate în: 
a) garanție 
b) cu norma de km. îndeplinită pentru efectuarea reviziilor și a inspectiilor tehnice 

periodice 
c) efectuarea și urmărirea documentației specifice accidentelor apărute în decursul 

anului 
 Asigurarea necesarului de B.V.C.-uri, piese de schimb, echipare cu anvelope de sezon, 

spălătorie auto 
 Au fost repuse în circulație 2 (două) scutere împereună cu documentația aferentă (I.T.P., 

R.C.A.) precum și achiziționarea a 2 (două ) autovehicule ( Logan +, Duster ) 
 S-a elaborat Decizia 366/2019 cu privire la acordarea dreptului de a conduce 

autoturismele instituției, efectuarea testării și verificarea aptitudinilor agenților numiți în 

patrulele auto 
 S-au efectuat lucrări de întreținere și reparații la nivelul instituției ( reparatia si verificarea 

centralelor termice, reparatia gresiei pe scarile exterioare, reparatii instalatii sanitare) 
 S-a asigurat, în mod centralizat, întreg necesarul pentru buna desfășurare a activitătilor 

specifice Poliției Locale Brașov 
 
13.2 COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

În domeniul achizițiilor publice în anul 2019, 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 

au fost proceduri anulate. 

 


