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INTRODUCERE 

RAPORT ACTIVITATE POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV 

PERIOADA 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 

2020 

 

Activitatea Poliţiei Locale Braşov s-a desfăşurat în 2020, 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. Anul 

trecut, organigrama şi statul de funcţii pentru Poliţia Locală Braşov au fost aprobate 

prin H.C.L. nr. 85/2019. Poliţia Locală Braşov a fost 

înfiinţată prin H.C.L. nr. 37/28.01.2011 ca instituţie 

publică, având personalitate juridică și fiind 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; 

 circulația pe drumurile publice; 

 disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

 protecţia mediului; 

 activitatea comercială; 

 evidenţa persoanelor; 

 alte domenii stabilite prin lege. 

Polițiștii locali care deservesc comunitatea prin această structură organizațională, pot 

fi remarcați în intersecții, dirijând circulația pentru evitarea blocajelor rutiere și 

fluidizarea traficului, dar și în târgurile agro-alimentare, în centru ori la periferie, la 

întâlnirile asociațiilor de proprietari, la mitinguri sau ceremonii oficiale.  
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Așadar, Poliția Locală Brașov a funcționat anul trecut în economia 

administrației publice, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei 

Locale Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 252/17.04.2019. Potrivit acestui regulament, 

conform organigramei şi statului de funcţii votate prin H.C.L. nr. 85/2019, instituția a 

dezvoltat următoarele structuri: 

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV - STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 

NR. 

CRT. 

SERVICII/BIROURI/COMPARTIMENTE 

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 Constructi 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 

 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, polițiștii locali au întreprins o serie de 

activități și acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, pentru menținerea ordinii și 

liniștii publice, dar mai ales pentru diminuarea răspândirii virusului SARS-COV-2. 

Polițiștii locali alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniul menținerii ordinii 

și liniștii publice au acționat în scopul diminuării răspândirii virusului SARS-COV-2, 
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astfel s-au efectuat o serie de verificări printre călătorii din autobuzele de transport în 

comun, cu privire la necesitatea și obligativitatea purtării corespunzătoare a măștii de 

protecție, au colaborat cu lucrătorii din cadrul Serviciului Piețe. 

Pe lângă aceste activități, lucrătorii instituției au răspus în termen sesizărilor, 

reclamațiilor, petițiilor ce au venit din partea cetățenilor, fie în formă scrisă, fie 

telefonic prin dispecerate. Vorbim despre un număr de 8.364 de cetățeni, care au 

apelat în 2020 la dispeceratele Poliției Locale Brașov, iar alți 3.176 au preferat să 

adreseze în scris reclamațiile, solicitările, petițiile pentru a primi răspuns. Așadar, în 

perioada analizată, prin intermediul Dispeceratului Poliției Locale Brașov, polițiștii 

locali au fost dirijați la o serie de spețe și adrese pentru rezolvarea unor probleme 

reclamate de cetățeni, astfel:  

Nr. Crt. Luna  Nr. sesizări scrise Nr. apeluri dispecerat 

1.  Ianuarie 156 877 

2.  Februarie  206 894 

3.  Martie 233 653 

4.  Aprilie  142 206 

5.  Mai  171 445 

6.  Iunie  254 712 

7.  Iulie  290 754 

8.  August  378 821 

9.  Septembrie  344 867 

10.  Octombrie  386 891 

11.  Noiembrie 309 591 

12.  Decembrie  307 653 

TOTAL 3.176 8.364 
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În urma activităților specifice desfășurate, 

polițiștii locali au constatat și întocmit 15.302 

procese-verbale de constatare a contravenției, 

iar la stabilirea sancțiunii au avut în vedere 

aplicarea acestora în mod gradual, valoarea 

amenzilor fiind în cuantum de 4.760.428,50 lei. 

De remarcat este faptul că, aproximativ 

jumătate din procesele verbale au fost 

avertismente, ținând cont de activitatea de 

prevenție privind diminuarea răspândirii virusului SARS-COV-2.  

Astfel au fost întocmite: 

 748 procese-verbale de constatare a contravenției, conform normativelor locale și a 

legislației specifice de protecție a mediului, în cuantum de 480.650 lei 

 1.610 procese-verbale de constatare a contravenției, conform Legii nr. 61/1991 

pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii 

și liniștii publice, în valoare totală de 736.040 lei; 

 670 procese-verbale de constatare a contravenției, conform Legii nr. 12/1990 

privind protejarea populației împotriva comerțului ilicit, și a altor acte normative 

emise de Consiliul Local Brașov pentru desfășurarea de activități comerciale în bune 

condiții; valoarea acestora fiind de 255.962,5 lei 

 4.573 de procese-verbale de constatare a contravenției, conform O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice, și a altor regulamente locale ce 

reglementeză opririle/staționările neregulamentare pe locurile persoanelor cu 

dizabilități ori stații RAT Bv, precum și alte decizii locale legate de circulația pe 

drumurile publice pe bază de LT; valoare totală de 1.179.020 de lei 

 63 procese-verbale de constatare a contravenției, conform Legii 50/1991 privind 

construcțiile și autorizațiile, legislație în domeniui disciplinei în construcții, valoare 

239.500 lei 

 3.881 procese-verbale de constatare a contravenției, conform Hotărârilor de 



Page 5 of 70 
 

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

P
O

L
I
Ț

I
A

 
L

O
C

A
L

Ă
 
B

R
A

Ș
O

V
 

Consiliu Local Brașov; valoare 1.537.762,5 lei 

 5.738 procese-verbale de constatare a contravenției, conform altor acte normative, 

în valoare de 1.750.506 de lei;  

 5.397 procese-verbale de constatare a contravenției, conform OUG 1/1999 și Legea 

55/2020 privind măsurile anticovid, valoare de 1.471.160 de lei. 
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TABEL: NUMĂRUL SANCȚIUNILOR – 2020 
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2019  12.759 4.414 4.212.323,49 

2020 15.302 7.880 4.760.428,50 
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1. SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC 

Pe linie de resurse umane: 

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

2020 s-a acționat pentru realizarea obiectivelor specifice în domeniul resurselor 

umane, respectiv: planificarea și organizarea eficientă a resurselor umane, 

administrarea și gestionarea resurselor umane prin aplicarea reglementărilor legale 

specifice. 

Un obiectiv suplimentar al activității, în perioada de referință, l-a constituit stabilirea și 

aplicarea de măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și asigurarea desfășurării 

optime a activității, în acest context. S-au întocmit, astfel, la nivelul structurii, situații 

și alte documente pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor stabilite de autoritățile 

cu atribuții în domeniu (decalarea programului de lucru, reducerea programului de 

lucru, acordarea de zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, 

respectarea regulilor de disciplină sanitară, etc.) 

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 Poliția Locală Brașov a funcționat conform 

structurii aprobate prin HCL nr. 85/2019, republicată.  

Statul de funcții prevedea 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, șapte funcții 

contractuale TESA). 

La data de 01.01.2020 Poliția Locală Brașov funcționa cu un efectiv de 251 de 

persoane, dintre care 214 polițiști locali (204 de execuție și 10 de conducere), nouă 

personal contractual cu atribuții de pază și 28 persoane TESA, fiind vacante 34 de 

posturi.  

La data de 31.12.2020 instituția avea un efectiv de 246 de persoane, dintre care 211 

polițiști locali (200 execuție și 11 de conducere), opt personal contractual cu atribuții 

de pază și 27 persoane cu atribuții TESA, fiind vacante 39 de posturi. 

În anul 2020 instituția nu a organizat concursuri în vederea ocupării posturilor vacante. 

Până în luna aprilie bugetul nu era aprobat, iar pe durata stării de alertă, s-au aplicat 



Page 9 of 70 
 

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

P
O

L
I
Ț

I
A

 
L

O
C

A
L

Ă
 
B

R
A

Ș
O

V
 

dispozițiile articolului 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora în 

instituţiile şi autorităţile publice s-a suspendat orice tip de concurs pentru ocuparea 

posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante. 

În cursul anului 2020 şi-au încetat raporturile de serviciu/muncă încheiate cu instituţia 

șase persoane, dintre care cinci 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: 

 149 referate; 

 165 decizii; 

 1120 cereri de concediu de odihnă, fără plată și de recuperare a orelor suplimentare; 

 429 adeverințe de diferite tipuri; 

 493 adrese, cereri, solicitări; 

 238 de declarații de avere și interese; 

 transmiterea datelor personalului contractual la ITM Brașov prin completarea 

Registrului de evidenţă al salariaţilor REVISAL; 

 transmiterea datelor cu privire la 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 2020; 

 gestionarea evaluărilor parțiale/anuale ale întregului personal (334 de raporturi de 

evaluare - 97 raporturi de evaluare parțiale și 237 de raporturi de evaluare finale); 

 actualizarea și gestionarea fișelor de post pentru 250 de angajați.  

Pe linie medicală, în perioada analizată s-au înregistrat 363 de certificate de concediu 

medical, ceea ce reprezintă un număr total de 3135 de zile de concediu medical.  

În 2020, Serviciul Resurse Umane, Juridic a întocmit și a susținut în cadrul comisiilor 

locale documentația necesară aprobării Hotărârii Consiliului Local Brașov, privind 
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stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul Poliției Locale Brașov și 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. În perioada de referință, la solicitarea primarului 

municipiului Brașov, s-au făcut propuneri pentru modificarea Legii 155/2010 a poliției 

locale, proiect care se află în dezbatere la Camera Deputaților. 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 a fost predat ordonatorului principal de 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 2020, Serviciul resurse umane a colaborat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Pe linie de control intern, s-au 

desfășurat următoarele activități: pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de 

control intern managerial la nivelul serviciului, centralizarea datelor cu privire la 

rezultatul autoevaluării sistemului de control intern managerial la nivel de instituție, 

întocmirea Raportului privind SCIM, revizuirea procedurii PCIM 01 - ”Etică și 

integritate” și a procedurii PLS 10 ”Consiliere etică”, desfășurarea de activități de 

informare a personalului, elaborarea procedurii privind funcțiile sensibile, actualizarea 

și completarea registrului riscurilor la nivelul serviciului, întocmirea registrului 

riscurilor la nivel centralizat, elaborarea procedurii de raportare și gestionare a 

abaterilor, elaborarea procedurii privind prevenirea și gestionarea cazurilor de 

coronavirus, testarea rapidă antigen SARS Cov-2. 

Activitate pe linie juridică: 
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În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 compartimentul juridic a desfăşurat activităţi 

având ca scop urmărirea respectării prevederilor legale şi în principal pentru obținerea 

de soluții favorabile instituţiei, a plângerilor formulate împotriva proceselor-verbale, 

acţiuni având ca obiect obligaţia de a face și plângeri penale în domeniul disciplinei în 

construcții. 

Compartimentul juridic a vizat spre legalitate 165 decizii cu referatele aferente de 

aprobare, a întocmit decizii și a semnat pentru legalitate protocoale, contracte de 

furnizare, prestări de servicii, cu diferite instituţii sau societăţi. 

De asemenea, una din atribuții a fost de a urmări în permanenţă modificările survenite 

în cadrul legislativ în vederea comunicării către personalul instituției a noilor 

normative de intere. În perioada analizată au fost foarte multe revizuiri și schimbări, în 

general cu privire la legislația privind virusul Covid și modalitatea de protecție 

împotriva lui.  

S-a colaborat permanent cu şefii de birouri pentru o mai bună întocmire a proceselor-

verbale şi pregătirea apărării în dosarele aflate pe rolul Judecătoriei și Tribunalului 

Braşov, precum şi informarea permanentă a agenţilor cu privire la schimbările 

survenite în legislaţie 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: 

 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 74 plângeri penale pentru săvârşirea infracţiunii 

prevăzute la art. 24 lit. a și b din Legea 50/1991. Totodată, au fost promovate șase 

acţiuni, având ca obiect obligaţia de a face, în domeniul disciplinei în construcții, 
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acțiuni prin care am solicitat instanței să dispună desființarea construcțiilor edificate 

ilegal.  

Pe rolul Judecătoriei Braşov, Zărnești, Constanța, Drobeta Turnu Severin și Călărași 

au fost înregistrate în cursul anului trecut, 266 de dosare noi, obiectul acestora, îl 

constituie plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei. 

Pe rolul Tribunalului Brașov au fost înregistrate 86 de apeluri formulate împotriva 

sentinţelor pronunţate de către Judecătoria Braşov cu privire la soluționarea 

plângerilor contravenţionale. 

Pe rolul Curții de Apel Brașov au fost înregistrate de la începutul anului 2020 și trei 

apeluri, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) și 

anulare act administrativ. Totodată pe lângă aceste dosare, în perioada analizată, au 

mai fost soluționate opt dosare, documente înregistrate în perioada 2018-2020. 

Din dosarele aflate în lucru din anii anteriori, au fost soluționate 260, acte înregistrate 

în perioada 2015-2019. Obiectul acestor dosare, îl constituie plângeri împotriva 

proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei.  

Din totalul de 612 dosare, având ca obiect plângere contravențională, aflate în lucru în 

anul 2020, instanţa s-a pronunţat în 368 de dosare, astfel: 

 în 221 s-a respins plângerea contravențională, menţinându-se sancţiunea amenzii,  

 în 33 s-a dispus înlocuirea cu avertisment,  

 în 114 s-a admis plângerea contravențională, anulându-se procesul - verbal 

contravențional.  

Ca şi procentaj: 

 60,05 % - plângeri respinse, menţinându-se sancţiunea amenzii, 

 8,97 % - sancțiunea amenzii a fost transformată în avertisment,  

 30,98 % - s-a anulat procesul- verbal. 

Astfel că: 

 în 254 de dosare, reprezentând un procent de 69,02 %, instanța a acordat soluţii 

favorabile Poliției Locale Brașov, menținând procesul verbal - contravențional, 
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 în 114 de dosare, reprezentând un procent de 30,98 %, instanța a dispus, anularea 

procesului verbal - contravențional. 

Pentru o parte din dosarele pentru care instanța a dispus, anularea procesului verbal - 

contravențional, Poliția Locală Brașov a solicitat admiterea acțiunii, având în vedere 

probele pe care petentul le-a depus la dosar, în principal contractul de înstrăinare a 

autovehiculului găsit în stare de contravenție și decizia Curții Constituționale prin care 

legislația în baza căreia au fost sancționate persoane, la începutul stării de urgență au 

fost declarate neconstituționale. 

Consilierii juridici au avut de îndeplinit și alte atribuții pe linie juridică precum: 

 întocmirea acțiunilor, întâmpinărilor, notelor scrise, concluziilor în dosare; 

 prezentarea la termenele în instanță; 

 redactarea înscrisurilor solicitate de conducerea instituției; 

 formularea răspunsurilor la sesizările repartizate spre soluționare;  

 acordarea de consultanță juridică, atât personalului instituției cât și persoanelor care 

au venit cu solicitări privind activitatea Poliției Locale;  

 semnarea de legalitate a înscrisurilor repartizate;  

 prezența la comisiile înființate la nivelul instituției etc.; 

 întocmirea de puncte de vedere pe diferite teme; 

 formularea de propuneri pentru modificarea HCL-urilor, care privesc activitatea 

desfășurată de Poliția Locală Brașov. 

Precizăm faptul că, în cursul anului 2020, în cadrul compartimentului juridic au fost 

înregistrate și gestionate 2487 documente. În acest moment, juriștii instituției 

gestionează 267 de dosare. Nu au fost dosare instrumentate de cabinete de avocatură. 

Anul trecut, în cadrul Poliţiei Locale Braşov au fost sancționați disciplinar șase 

funcționari publici.  

Pe linie de protecția muncii 

În domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență, în anul 2020 s-

au desfășurat următoarele activități principale: 
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 Elaborarea tematicilor şi graficelor de instruire în domeniul securității și sănătății în 

muncă şi ale situațiilor de urgență; 

 Întocmirea a șase dosare de cercetare în care au fost implicați polițiștii locali din 

cadrul instituției care au fost înaintate spre avizare Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Brașov. Acesta a avizat două evenimente ca accidente de muncă, ce au generat 

incapacitate temporară de muncă și patru ca accidente în afara muncii, produse din 

motive de patologie; 

 Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de salariații instituției; 

 Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul 

vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

 Reevaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate 

funcțiile din cadrul instituției, în contextul apariției pandemiei cu noul coronavirus; 

 Revizuirea tematicilor de instruire în domeniul SSM, având în vedere necesitatea 

prevenirii infectării cu COVID - 19 a salariaților instituției; 

 Revizuirea Planului de prevenire și protecție la nivelul unității pe baza reevaluării 

riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și ca urmare a identificării de noi 

riscuri în activitatea curentă a polițiștilor locali; 

 Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în 

Planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le 

revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului; 

 Elaborarea a opt instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, șase având 

ca scop adoptarea celor mai eficiente măsuri de prevenire a infectării salariaților cu 

noul coronavirus și de răspândire în rândul acestora; 

 Asigurarea desfășurării, conform prevederilor Legii nr. 319/2006, a două ședințe 

extraordinare și trei trimestriale ale CSSM, elaborarea materialelor puse în dezbaterea 

comitetului și punerea în aplicare a măsurilor stabilite. Transmiterea către ITM Brașov 

a proceselor verbale întocmite la finalul ședințelor CSSM; 
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 Colaborarea cu lucrătorii, cu reprezentanţii lucrătorilor și cu medicul de medicina 

muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire a infectării cu noul coronavirus 

şi de răspândire a acestuia în cadrul instituției; 

 Asigurarea ritmică cu materiale de protecție (mănuși și măști de protecție) 

împotriva infectării cu COVID - 19 a salariaților instituției pe perioada stărilor de 

urgență și alertă; 

 Efectuarea de demersuri către autoritățile competente, în vederea dezinfecției 

spațiilor aparținând Poliției Locale Brașov, pentru prevenirea infectării cu COVID - 19 

a salariaților unității; 

 Întocmirea documentațiilor specifice și înaintarea acestora la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Brașov în cazul a trei polițiste locale, care și-au declarat starea de 

graviditate în scopul asigurării protecției maternității la locul de muncă; 

 Planificarea personalului instituției la examinarea psihologică anuală și la controlul 

periodic de medicina muncii; 

 Verificarea însușirii cunoștințelor acumulate de salariați în domeniul SSM, în urma 

efectuării instruirilor periodice; 

 Elaborarea unei instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru 

prevenirea accidentelor de muncă și a infectării cu COVID - 19 cu ocazia tragerii cu 

armamentul din dotare în poligonul de la Măgurele (IPSSM nr.16); 

 Efectuarea instruirii introductiv-generale SSM și SU pentru un nou angajat în 

cadrul instituției, în luna ianuarie 2020; 

 Organizarea și desfășurarea testării anuale a polițiștilor locali în domeniul 

securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență; 

 Efectuarea verificării periodice a celor 19 stingătoare cu pulbere tip P6 din dotarea 

sediului social şi a sediilor secundare ale instituţiei; 

 Efectuarea verificării periodice a rezistenţei de dispersie a prizelor generale de 

protecţie şi a continuităţii nulului de protecţie a prizelor şi echipamentelor electrice 

aferente spaţiilor din folosinţa instituţiei, în scopul prevenirii accidentelor de muncă de 

natură electrică; 
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 Demararea procedurilor necesare în vederea achiziționării unui sistem de alarmă 

antiincediu și a unui hidrant interior la sediul principal al instituției; 

 Achiziționarea lămpilor destinate iluminatului de siguranță și a indicatoarelor de 

sens a fluxurilor de evacuare și instalarea acestora la sediile Birourilor Ordine Publică 

- zonele 1, 2 și 3, precum și la sediul secundar al instituției din str. Iuliu Maniu nr.52; 

 Asigurarea cantității necesare de apă minerală și ceai, în vederea distribuirii către 

lucrătorii care își desfășoară misiunile preponderent în aer liber, în cazul înregistrării 

temperaturilor extreme; 

 Eliberarea permisului de lucru cu foc, echipei de muncitori din cadrul SC RIAL 

S.R.L. pentru reabilitarea scării de acces în clădirea sediului social al instituției. 

 
 

2. EVIDENȚA PROCESELOR VERBALE/REGISTRATURĂ 

 

În 2020, pe linia aplicării prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 – privind regimul juridic 

al contravenţiilor, în cadrul compartimentului ce procesează procesele 

verbale/registratură, au fost întocmite şi expediate 5.005 comunicări de plată-procese 

verbale nesemnate. 

Totodată, în anul 2020, au fost înregistrate 25.278 de documente, din care, pe fluxul de 

intrare 11.805, astfel: 485 solicitări, 3.176 sesizări/reclamații/petiții, 6.069 de alte 

documente. 

 

TABEL: FLUXUL DE DOCUMENTE ÎNTEGISTRATE 

An Nr. 

documente 

Documente 

flux intrare 

Solicitări Sesizări, 

Reclamații, 

Petiții 

Alte doc. 

2020 25.278 11.805 2.560 3.176 6.069 

 

De asemenea, a fost asigurată evidenţa electronică a tuturor proceselor-verbale de 

constatare a contravenţiilor, încheiate de către poliţiştii locali. 
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Din punct de vedere statistic, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, agenţii Poliţiei 

Locale Braşov au aplicat 15.302 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 

4.760.428,50 lei, din care 7.139 amenzi, 7.880 avertismente și 283 procese verbale au 

fost anulate. 

De remarcat este faptul că, au fost introduse distinct, procesele-verbale aplicate de 

polițiștii locali 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, Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Braşov zilnic i-a fost transmisă 

situaţia penalizărilor pentru includerea în baza naţională de date 228 de adrese pentru 

3.698 de procese-verbale. 

 

 

 

SERVICII OPERATIVE 

 

3. SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICA: 

Serviciul Ordine și Liniște Publică, a avut ca principal obiectiv în perioada 01.01-

31.12.2020, realizarea siguranţei publice, prevenirea şi descoperirea faptelor 

antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire 

socială, stabilite prin legi și hotărâri ale Consiliului Local 

Brașov, prin intermediul elementelor de dispozitiv ale 

birourilor de ordine publică, ce au efectuat misiuni specifice, 

atât în mod independent, cât și în regim integrat, zilnic, 

împreună cu lucrători ai Biroului Poliție Stațiunea Poiana 

Brașov și Secțiile 1-5 Poliție. 

Ca efect al misiunilor desfășurate, observăm în 2020, o 

diversificare a paletei de misiuni și activități derulate în 

comun, în dispozitivele de “patrule siguranță publică”. Au fost 
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cinci infracțiuni constatate, în special în stradă, când 11 persoane au fost depistate și 

predate în vederea cercetărilor și stabilirii cu exactitate a faptelor, după cum urmează: 

 Infracțiuni de furt (inclusiv societăți comerciale) 

 Infracțiuni la regimul subtanțelor interzise, psihotrope sau halucinogene 

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

informațiile obținute în teren, transpuse în Planuri de acțiune și măsuri, cu privire la: 

combaterea activităților comerciale cu caracter ilicit, asigurarea climatului de ordine și 

liniște publică, modul de respectare a prevederilor legale stabilite prin H.C.L.-uri, 

sancționarea contravențională a persoanelor care încalcă prevederile legale. 

De asemenea, efectivele SOLP, au desfășurat în 2020, o diversitate de misiuni având 

ca obiect implementarea de măsuri specializate de menținere a ordinii și siguranței 

publice, cu ocazia desfășurării de manifestări oficiale. 

Activitatea SOLP, la nivelul perioadei analizate, se reflectă în următorii indicatori: 

TABEL: ACTIVITATEA SOLP 

Nr 

crt 
Indicatori/activitate Cantitatea Observaţii 

1  Planuri de măsuri/acţiune  137 

Numărul relativ mic, 

este dat de 

amploarea Planurilor 

de măsuri, derulate 

pe fenomen, zonă și 

perioada de timp, 

care, în subsidiar, au 

avut planuri 

punctuale de acțiune, 

note de constatare și 

mape de tematică  

2  

Altele: activități 

desfășurate împreună cu 

instituții și entități 

juridice 

 

 

90 

ZILNIC: în cadrul 

patrulelor, împreună 

cu lucrători ai 

Biroului de Poliție 

Poiana Brașov și 

Serviciul Public 

Salvamont 

PERIODIC: 

Reprezentanți ai 

Primăriei Brașov 
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(SAPUC, Dir. 

Tehnică, Dir. Relații 

Externe, Biroul 

Asociații de 

Proprietari), 

lucrători ai BDC, 

DAS, personal 

specializat al 

operatorilor de 

salubritate, RegiA 

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 

solicitudine  

3  

Petiţii, reclamaţii, 

solicitări, sesizări, 

informări 

1.127 Soluţionate favorabil  

4  

Paticipări la măsuri 

specifice cu ocazia 

manifestarilor oficiale  

62 
 

5. 

Activități și misiuni de 

reprezentare 

instituțională la 

ceremonii oficiale 

7 
 

6 

Activități procesare 

documente SPCLEP 

Brașov 

2.500 
 

7 

Misiuni de însoțire 

transporturi valori 

monetare 

200 
 

8 
Misiuni însoțire transport 

școlar 
80 

14 polițiști 

locali/zilnic 

 

Acțiuni proprii/sub comanda IPJ Brașov, în perioada stării de urgență și de alertă:  



Page 20 of 70 
 

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

P
O

L
I
Ț

I
A

 
L

O
C

A
L

Ă
 
B

R
A

Ș
O

V
 

1. Protecție/însoțire/sprijin convoaie de persoane în tranzit prin județul Brașov către 

centrele de carantinare 

2. Activități de pază și protecție a șase centre de carantină organizate pentru izolarea 

celor infectați cu SARS-Cov-2 și trei azile persoane în risc de excluziune socială 

3. Verificare persoane aflate în izolare/autoizolare la domiciliu. La începutul 

pandemiei, polițiștii locali verificau zilnic, în medie, 150-180 de persoare, iar sfârșitul 

anului s-a ajuns să fie verificate peste 700 de persoane la domiciliu, zilnic  

4. Misiuni de distribuire materiale de protecție către 

asociațiile de proprietari cu sprijinul Primăriei și a SVSU 

5. Verificarea respectării măsurilor pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID: 

a. în autobuze și stațiile RAT Bv sau ale 

transportatorilor privați (în medie 60 de autovehicule și 

stații verificate/zi) 

b. zonele stabilite pentru purtarea obligatorie a 

măștii:  

 Centrul Istoric  

 centre comerciale, mall-uri, spații 

deschise/închise aglomerate, piețe  

 locașuri de cult 

 parcuri, locuri de joacă 

 zone de picnic și agrement 

ȘEF S.O.L.P./BOP ZONA TURISTICĂ, FLORIN PLOPEANU  

 

3.1 BIROUL ORDINE PUBLICĂ – ZONA TURISTICĂ 

În anul 2020, Biroul nr. 1 – Ordine Publică Zona Turistică, a desfăşurat activităţi 

specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zona centrală și Poiana Brașov, 

prin care s-a urmărit creşterea gradului de siguranţă publică, prevenirea şi descoperirea 

faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind 
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încălcarea normelor de convieţuire socială, a normelor privind comerţul stradal, 

stabilite prin legi sau HCL. 

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 structurii au participat periodic la acţiuni 

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

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de publicitate, reclamă şi afişaj pe raza 

Municipiului Braşov. 

Totodată, poliţiştii locali au desfășurat alături de efectivele celorlalte structuri de 

ordine publică, activităţi specifice stabilite în baza planurilor de măsuri, ținându-se 

cont că fiecare zi a săptămânii, are un anumit specific, (de exemplu, în fiecare luni, ne 

axăm în mod special pe salubritate, desfăşurând activităţi specifice privind respectarea 

prevederilor H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul de organizare și funcționare a 

serviciilor publice de salubrizare și deszăpezire în Municipiul Brașov. 

Periodic, s-au desfăşurat activităţi de supraveghere şi verificare, (sâmbătă, duminică şi 

sărbătorile legale), a zonelor de agrement special amenajate, cum ar fi Pietrele lui 

Solomon 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. 

În plus, poliţiştii locali din cadrul biroului au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă 

publică pe timpul desfăşurării acţiunilor de protest care au avut loc în cursul anului. 
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Odată cu intrarea în vigoare a H.C.L. nr. 337/2017, privind identificarea, ridicarea, 

transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, poliţiştii locali alături de efectivele 

celorlalte structuri, au procedat în consecință, pentru ridicarea acestora. 

În perioada de iarnă, când temperaturile au scăzut şi pănă la – 15˚C, au fost 

interceptate, identificate şi conduse la C.P.F.A. opt persoane fără adăpost, care se aflau 

în zona centrală în căutarea unui adăpost şi riscau să îşi piardă viaţa din cauza 

hipotermiei. 

De asemenea, agenţii de poliţie din structură au asigurat pe perioada Sărbătorilor de 

iarnă, integritatea braziloe din Piaţa Sfatului, Piaţa George Enescu, Piaţeta Sfîntul Ioan 

şi Piaţa Unirii, a instalaţiilor de iluminat, inclusiv cele de pe str. Republicii şi străzile 

adiacente, precum şi mobilierul stradal din zona de competenţă. 

În toată această perioadă, au fost monitorizate şi verificate zilnic, toți agenții 

economici din Centrul Istoric al Municipiului Braşov, care desfăşurau activităţi 

comerciale cu produse tradiţionale de sezon, pentru asigurarea respectării H.C.L. nr. 

201/2006 privind utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate aparţinând 

domeniului public.  

În fiecare zi, s-a acţionat pe linia prevenirii şi combaterii cerşetoriei pe raza Centrului 

Istoric al Braşovului, iar prin acţiunile întreprinse, s-a reuşit interceptarea, 

identificarea, sancţionarea şi îndepărtarea din zonă a acestora, după caz, conducerea şi 

predarea la Secția nr. 1 Poliţie, rezultatele concrete ale acestor activităţi sunt 

evidenţiate în tabelul de mai jos, ce cuprinde o serie de indicatori de evaluare. 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional 

stradal, de menţinere a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali din cadrul acestui 

birou au realizat sute de intervenţii, în urma unor sesizări făcute la nr. de telefon – 

0268/954, inclusiv în urma apelurilor la S.N.U.A.U. – 112 şi au desfăşurat multe 

acţiuni, misiuni şi verificări, concretizate prin aplicarea a 2.618 de sancţiuni 

contravenţionale împotriva celor care au încălcat actele normative date în competenţă, 
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respectiv predarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni la secţiile de 

poliţie pe raza căreia s-au produs eventualele infracţiuni. 

 Acţiuni regulate pe linia prevenirii absenteismului şcolar, respectiv verificarea 

periodică a localurilor publice aflate în proximitatea unităţilor şcolare. 

Acţiuni tematice organizate: 

 Acţiuni având ca scop verificarea modului de respectare a programului de 

funcţionare a unităţilor comerciale; 

 Acţiuni organizate pe linia combaterii comerţului stradal ilicit. 

TABEL: ACTIVITATEA BIROULUI ORDINE 

PUBLICĂ ZONA TURISTICĂ 

Nr.Crt. Indicatori/activităţi Cantitate

a 

1.  Persoane legitimate 4.666 

2.  Procese verbale de 

sancţionare 

contravenţională 

întocmite 

2.618 

3.  Valoare totală amenzi 913.786 lei 

4.  Număr infracţiuni 11 

5.  Autori infracţiuni 

predaţi/conduşi la secţii 

14 

6.  Bunuri găsite şi predate 

păgubiţilor 

18 

7.  Persoane bolnave psihic 

predate unităţilor 

medicale 

6 

8.  Verificări persoane în 

baza de date 

627 

9.  Verificări auto în baza 

de date 

202 

10.  Sesizări/petiții/reclamații 135 
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4. BIROUL ORDINE PUBLICĂ ZONA 1 

Biroul Ordine Publică Zona nr 1, având ca principal obiectiv asigurarea ordinii și 

liniștii publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, constatarea şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale privind 

încălcarea normelor de convieţuire 

socială, stabilite prin Legi sau Hotărâri 

ale Consiliului Local, în zona 

cartierelor Bartolomeu, Bartolomeu 

Nord, 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 celor care se pretează la 

fapte de natură a încălca prevederile legale. 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, polițiști locali din cadrul biroului, pentru 

îndeplinirea activităților de serviciu, au întocmit 2322 Note de Constatare privind 

probleme edilitare, salubritate, auto posibil abandonate sau fără stăpân, etc. Au 

legitimat 3962 persoane și au aplicat 2.147 sancțiuni contravenționale în valoare de 

510.575 lei  

Tot în această perioadă, au fost soluționate 927 de sesizări telefonice formulate de 

către cetățeni precum și 131 de petiții. De asemenea, în timpul activității în zona de 

responsabilitate au fost identificate 126 autovehicule abandonate sau fără stăpân. În 

urma verificărilor şi îndeplinirii procedurilor legale: 

 76 auto ridicate la somarea proprietarilor 

 36 auto ridicate de Primărie 

 14 dosare în lucru 
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În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, 

efectivele din cadrul biroului au desfășurat zilnic, din 15.03.2020 acțiuni specifice 

privind aplicarea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei: 

 Verificări persoane izolate/carantinate la domiciliu – 32.007 

 Verificarea mijloacelor de transport în comun, a stațiilor R.A.T 

 Verificarea agenților economici și a producătorilor agricoli din piețe 

De asemenea, polițiștii locali din cadrul biroului au participat și la acțiunile organizate 

de alte instituții (Poliție, ISU, DSP, etc.), defășurate în zona centrală a municipiului și 

la marile magazine din zona de competență a biroului. 

În perioada 13.03.2020 – 22.05.2020, polițiștii locali au asigurat paza Centrelor de 

Carantină aflate pe raza de competență a biroului: Liceul Economic, Long Street, City 

Center. Cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile locale s-au desfășurat activități 

specifice privind asigurare integrității panourilor electorale amplasate în cinci locații. 

Totodată, agenții din cadrul biroului au desfășurat 251 misiuni de securitate a 

transporturilor de valori în condițiile legii, aparținând urmatoarelor instituții: 

 Direcția Fiscală  

 Serviciu Public Administrare Piețe 

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

 Parcare amenajată, Spitalul Regina Maria 

 Poiana Brașov – în perioada sezonului rece 

 Gradina Zoologică 

 D.A.S. 

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.  
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Activitatea BOP Zona nr.1, la nivelul anului 2020, se reflecta în următorii indicatori: 

NR 

CRT  

INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  

1 Procese verbale de sancţionare 

contravenţională întocmite  

2147 

2 Valoare totală amenzi  510.575 lei 

3 Note de Constatare privind probleme 

edilitare, salubritate,auto posibil abandonate 

sau fără stăpân 

2.322 

4 Număr infracţiuni  2 

5 Autori infracţiuni predaţi/conduşi la secţii  3 

6 Bunuri găsite şi predate păgubiţilor  16 

7 Petiţii/reclamaţii/solicitări/sesizări/informări 1.058 

8 Paticipări la măsuri specifice  170 

9 Persoane Legitimate 3.962 

10 Verificări la domiciliu a persoanelor 

carantinate sau izolate 

32.007 

11 Misiuni de însoțire-transporturi valori 

monetare 

251 

12 Paza Centre de Carantină 71 zile 

13 Auto abandonate sau fără stăpân identificate 126 

 

ȘEF BOP ZONA 1, CRISTIAN BRAȘOVEANU 

 

 

5. BIROUL ORDINE PUBLICĂ 2 

Biroul de Ordine Publică Zona nr. 2, a avut ca principal obiectiv în anul 2020, 

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 mod 

independent activitățile cu stucturile respective fiind organizate în cartierele 

municipiului Brașov pe raza de competență (Tractorul, Tractorul VII, Griviței, 

Gării/Regiuni, Hărmanului,Triaj, Craiter), cât și în restul municipiului Brașov. 
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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. 

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. 

Efectiv birou: 25 

 un șef birou 

 trei polițiști locali, creștere copil 

 21 polițiști locali operativi 

Posturi acoperite: 

 Gară-Dacia-Victoriei - permanent; 

 Patrula auto BOP zona 2 - permanent; 

 Patrula Tractorul VII - Triaj – Craiter – permanent;  

 Griviței -C. Cosminului-T. Vladimirescu temporar Z/N; 

 paza și protecția centrelor de carantină. 

Activități desfășurate: 



Page 28 of 70 
 

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

P
O

L
I
Ț

I
A

 
L

O
C

A
L

Ă
 
B

R
A

Ș
O

V
 

 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 locale. 

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

caracter ilicit și ambulant în zonele piețe și nu numai. 

 Asigurare măsuri de respectare de către persoane fizice sau juridice a normelor de 

curățenie stradală, salubrității, depozitare a deșeurilor de orice fel 

 Asigurare măsuri de respectare de către persoane fizice, a normelor de prevenire a 

răspândirii virusului SARS-COv-2. 

 Sesizarea operatorilor de salubritate, referitor la situația boxelor de depozitare a 

gunoiului menajer de pe raza biroului și nu numai; 

 Verificare zilnică a Haldei (Rampei de gunoi) – Narciselor - H.Coandă 

 verificări la domiciliu ale persoanelor izoate/catantinate la domiciliu. 

 Activități zilnice de identificare și transmitere a problemelor edilitare constatate în 

teren. 

Activități trasate: 

 verificare, identificare auto abandonate pe domeniul public al municipiului; 

 identificare aspecte referitoare la activitatea taxi pe raza de competență; 

 problematica cerșetoriei; 

 identificarea și sancționarea persoanelor care deteriorază locurile de joacă; 

 identificarea și sancționarea persoanelor care murdăresc clădiri/garduri (graffiti); 

 identificarea coducătorilor auto de transport marfă și călători din parcările reședință 

de abonament; 

 verificarea și sancționarea coducătorilor auto de transport marfă, care nu posedă 

permise LT, dar și respectarea traseelor care au fost înscrise în LT-uri; 

 problematica murdăririi carosabilului; 



Page 29 of 70 
 

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

P
O

L
I
Ț

I
A

 
L

O
C

A
L

Ă
 
B

R
A

Ș
O

V
 

 identificarea persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile referitoare la 

curățenia localității (depozitări, scormoniri în platforme); 

 însoțire elevi dimineața pe autobuzele școlare RAT; 

 identificarea persoanelor fără adăpost, 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; 

 identificarea persoanelor fizice care încalcă prevederile referitoare la măsurile de 

protecție a populației pentru limitarea răspândirii virusului SARS-COV 2; 

 verificări zilnice la domiciliu a persoanelor carantinate/izolate. 

Efectivele de ordine publică, au desfășurat activități specifice, stabilite de conducerea 

Politiei Municipiului Brașov, cu angrenarea mai multor forțe participante care 

urmăreau: 

 identificarea unor grupuri seminomade de persoane care nu justificau prezența pe 

raza localității, cunoscute cu predispoziție pentru săvârșirea de fapte de natură 

contravențională sau chiar infracțională; 

 desfășurarea de activități cu caracter comercial, cu încălcarea reglementărilor în 

vigoare; 

 acțiuni cu privire la identificarea și depistarea persoanelor care comercializează sau 

utilizează materiale pirotehnice din cls. II-IV, cu încălcarea prevederilor legislației 

incidente în domeniu. 

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

informațiile obținute în teren, transpuse în Planuri de acțiune și măsuri, cu privire la: 

combaterea activităților comerciale cu caracter ilicit, asigurarea climatului de ordine și 

liniște publică, modul de respectare a prevederilor legale stabilite prin HCL-uri, 

sancționarea contravențională a persoanelor care încalcă prevederile legale. 
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De asemenea, efectivele Biroului Ordine Publică Zona nr. 2 au desfășurat în cursul 

anului 2020, diverse misiuni având ca obiect implementarea de măsuri specializate 

pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cu ocazia mitingurilor. 

Totodată, s-au desfășurat acțiuni specifice în Poiana Brașov, cu precădere pentru 

fluidizarea traficului rutier în sezonul rece, dar și pentru respectarea prevederilor 

legale referitoare la oprire, staționare sau acces interzis. S-a avut în vedere 

identificarea problemelor edilitare, cum ar fi gropi, lipsă iluminat public, starea 

locurilor de joacă, distrugere mobilier urban, precum și inventarierea indicatoarelor 

rutiere și starea acestora, pe raza de competență a biroului. 

Situație sancțiuni constatate de către agenții BOP Zona 2 în perioada 01.01-

31.12.2020: 

Total 

P.V  

A.V Anulate SUMĂ 

(LEI) 

3.520 1.749 79 1.054.712,5 

 

În intervalul 01.01 - 31.12.2020, conform Legii nr. 12/1990 au fost confiscate și 

predate la Fundația Bucuria Darului produse vegetale, legume și fructe, în greutate de 

941,500 kg, provenite din comerțul stradal ilicit identificat în zonele de competență ale 

Biroului Ordine Publică Zona 2. 

Situație bunuri confiscate/abandonate de către agenții BOP Zona 2: 

 Total cantitate bunuri abandonate/confiscate – 1.465,500 kg 

 Total cantitate bunuri  distruse - 523,600 kg (ciuperci) 

 Total cantitate bunuri predate la Fundația Bucuria Darului 941,500 kg 

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

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

procedurilor legale.  

I. RIDICATE DE PROPRIETARI LA SOMATIE                        54 

II. RECONDITIONATA SI FACUT ITP                                         2 

III. RIDICATE DE PRIMARIE LA ADRESA                                   4 

IV. CU LOC DE PARCARE PLATIT 2020                                      22 
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V. DOSAR LA PRIMĂRIE                                                              2 

VI. ADRESA SPCRPCIVB                                                                7 

VII. CU PROBLEME PROCES  PARTAJ                                          1 

VIII. FĂRĂ NUMAR INMATRICULARE/SERIE SASIU                 1 

IX. ÎN LITIGIU CU PRIMĂRIA PE TEREN                                           1 

TOTAL AUTO ABANDONATE                                                            94 

Pe raza de competență a biroului au fost identificate 

23 de persoane fără adăpost din localități unde nu 

mai domiciliază, cum ar fi: Măieruș, Codlea, 

Prejmer, Rupea, Racoș, Holbav, Teliu, Săcele și 

chiar Brașov, care colectau și depozitau diferite 

deșeuri textile și cartoane, improvizând adăposturi 

pentru timp de noapte, pe zonele verzi din 

vecinătatea imobilelor sau la subsoluri de centrale de 

blocuri dezafectate, creând disconfort locatarilor 

prin mizeria pe care o produceau și gălăgia pe care o 

făceau. Totodată au fost identificate și îndrumate 

spre localitățile de domiciliu minori cu vărste cuprinse între 16-18 ani, care inhalau 

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 acesteia, se acționează frecvent pentru 

menționerea unui climat de siguranță urbană. 

Activitate perioada martie - decembrie 2020, în lupta anticovid 

 17-03.2020 - 22.05.2020 s-a asigurat paza permanentă la șapte centre de carantină: 

Panselelor, Long Street (str. Lungă), Monterai (Poiana Brașov), CPFA str. Gladiolelor, 

Colegiul G. Antipa, City Center, CPFA Centrul Civic. 
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 16.03.2020 – 15.05.2020 – Starea de urgență- verificări declarații - 730 

 15-05.2020 – Încetarea stării de urgență, purtarea măștii de protecție devine 

obligatorie, s-a acționat pe Planuri de măsuri cu privire la portul măștii în piețe, 

RATBV, Centrul Istoric, zone aglomerate. 

 din 18.03.2020 – prezent - direcționare sesizări 112 de la secția 3 Poliție - 77. 

Acțiuni Zona Centrală și raza biroului prevenire răspândire SARS-COV 2 - sancțiuni 

 O.G. 1/1999: 27 - 41.300 lei 

 Legea 55/2020: 1.065 – 111.600 lei 

 657 - avertismente scrise 

- verificări persoane la domiciliu – 10.749 

-persoane verificate pe domeniul public – 467 

 

ȘEF BOP ZONA 2, NICOLAE CHISCAN 

 

 

6. BIROUL ORDINE PUBLICĂ ZONA 3 

În 2020, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publică Zona 3, au desfăşurat 

activităţi specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zona de responsabilitate 

a biroului, respectiv, cartierele: Astra, Valea Cetății, Colonia Metrom, Noua, 

Scriitorilor, Florilor, Carfil - Uzina2 și 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 HCL. 

Odată cu declararea stării de urgență, o parte dintre 

polițiștii locali au asigurat paza Centrelor de Carantină 

din zona de responsabilitate a biroului, respectiv, 

C.P.F.A. Zizinului, C.P.F.A. Gladiolelor și Centrul de Carantină, Liceul Sanitar 
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,,Grigore Antipa”, precum și activități de verificare a persoanelor carantinate/izolate la 

domiciliu. 

Totodată, începând cu data de 15.05.2020, când s-a trecut la starea de alertă, am 

participat periodic la acțiunile organizate și desfășurate în baza unui Plan de măsuri 

întocmit şi aprobat anterior având ca scop prevenirea și limitarea răspândirii 

Coronavirus, (verificarea mijloacelor de transport în comun, a stațiilor R.A.T., 

verificarea agenților economici și a producătorilor agricoli din Piața Astra, a 

persoanelor care frecventează piața agroalimentară și locurile aglomerate). În acest 

sens, polițiștii locali din cadrul biroului, au verificat zilnic mijloacele de transport în 

comun și stațiile R.A.T., precum și persoanele carantinate/izolate la domiciliu, de pe 

raza S – 4 și S – 5 Poliție. 

Astfel, în perioada martie/decembrie 2020, au fost verificate 1.959 de 

autobuze/trolebuze, 1.486 de stații R.A.T. și 41.298 de verificări persoane 

carantinate/izolate la domiciliu. De asemenea, polițiștii locali din cadrul structurii au 

participat și la acțiunile organizate de alte instituții (Poliție, I.S.U., D.S.P., etc.), 

defășurate în zona centrală a municipiului și la marile magazine din zona de 

competență a biroului, (Carrefour, Lidl, Kaufland, Profi, Mega Image, Penny, etc.).În 

paralel cu aceste activități prioritare, polițiștii locali au dat curs tuturor sesizărilor 

primite de la cetățeni/alte instituții, inclusiv sesizările la nr. unic de urgență 112 ori s-

au autosesizat, cu privire încălcarea normelor de convețuire socială. În același timp, 

agenții au desfășurat activități de depistare a autovehiculelor fără stăpân/abandonate de 

pe domeniul public și au îndeplinit procedura legală în vederea ridicării acestora, 

întocmind documentele legale (somație, P.V. de constatare, notă de constatare, planșe 

foto, etc), pentru finalizarea dosarului și trimiterea acestuia la serviciul specializat din 

cadrul Primăriei.  

Astfel, în anul 2020, au fost identificate pe raza de competență a biroului 210 

autovehicule abandonate/fără stăpân, dintre acestea, pentru 18 autovehicule 

proprietarii și-au reînnoit I.T.P., 111 au fost ridicate de către proprietari în urma 
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somațiilor, 41 au fost ridicate de către serviciul specializat din cadrul Primăriei, iar 40 

dosare sunt în procedură, din care 19 sunt în atenția Primăriei. 

Periodic, au participat și la acțiuni care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi 

linişte publică, combaterea activităţilor comerciale ilicite, în Piața Agroalimentară 

Astra, unde au fost verificați atât agenții economici, cât și producătorii agricoli care 

desfășoară activități comerciale și s-au luat măsuri inclusiv împotriva comercianților 

ambulanți.  

De asemenea, polițiștii locali din cadrul biroului, au desfășurat activități de menținere 

a ordinii și liniștii publice cu ocazia evenimentelor care au avut loc în Zona de 

Agrement Lacul Noua, (târguri tradiționale), precum și la Grădina Zoologică, 

urmărind respectarea obligațiilor prevăzute în abonamentul de ocupare a domeniului 

public de către organizator și participanții la târg, inclusiv respectarea distanțării 

sociale și portul măștii de protecție, asigurând, de asemenea, fluidizarea traficului auto 

în zonă. 

Totodată, poliţiştii locali au verificat și continuă să verifice zilnic parcurile și locurile 

de joacă pentru copii, lucrările edilitare, șantierele și alte tipuri de construcții din zona 

de competență, precum și platformele de colectare a deșeurilor menajere, urmărind 

respectarea graficului de colectare de către operatorul de salubritate, dar și respectarea 

de către cetățeni a prevederilor H.C.L. nr. 149/2017 privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare și deszăpezire în 

Municipiul Brașov. 

În perioada 24.08.2020 - 28.08.2020, respectiv, 31.08.2020 – 01.09.2020, o parte 

dintre agenți. au desfășurat activități specifice de menținere a ordinii publice în zona 

instituțiilor de învățământ, unde au avut loc examenul de bacalaureat (Colegiul Tehnic 

Energetic ,,Remus Răduleț” și Liceul Tehnologic Silvic ,,Dr. Nicolae Rucăreanu”).  

De asemenea, în perioada 27.08.2020, ora 24.00 și până în data de 26.09.2020, ora 

07.00, polițiștii locali din cadrul biroului, au desfășurat activități specifice privind 

asigurarea integrității panourilor electorale amplasate în 11 locații, cu ocazia 

campaniei electorale pentru alegerile locale. 
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Odată cu începerea anului de învățământ (14.09.2020), o parte dintre polițiștii locali 

însoțesc zilnic autobuzele școlare și verifică periodic unităţile şcolare de învățământ 

aflate pe raza de competență a biroului, în special la terminarea orelor de curs, 

urmărind, respectarea distanțării sociale, portul măștii de protecție și țin legătura 

permanent cu personalul didactic. 

În ultima perioadă a anului, având în vedere numărul tot mai mare de persoane 

infectate cu noul Coronavirus, activitățile prioritare pe care le-am desfășurat zilnic, au 

fost verificările persoanelor izolate/carantinate la domiciliu, ajungându-se la un număr 

de peste 500 verificări pe zi, pe raza celor două secții de Poliție, precum și 

soluționarea sesizărilor venite pe nr. de urgență 112 sau 0268.954. 

Am organizat şi participat la acţiuni specifice, din proprie iniţiativă sau în urma unor 

sesizări venite de la cetăţeni ori în urma unor informaţii culese în interes operativ, 

pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică în zona de competență a 

biroului, pentru combaterea activităţilor comerciale ilicite, precum şi pentru 

conştientizarea cetăţenilor cu privire la respectarea H.C.L. - urilor, respectiv, 

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

în vigoare. 

INDICATORI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII BOP ZONA 3, 01.01.2020 – 31.10.2020 

Nr. 

crt. 

INDICATORI/ACTIVITĂŢI CANTITATEA OBSERVAŢII 

1.  Persoane legitimate          2.989  

2.  Verificări în baza 

de date  

PERSOANE             2.989 Total = 3975 

AUTO             986 

3.  Procese verbale de sancţionare  

contravenţională întocmite 

 

1.171 

AV = 553 

AN = 34 

 

Din care 443 P.V. 

la Legea nr. 55/2020 

4.  Valoare totală amenzi     309.130 lei  

5.  Sesizări primite și soluționate 

favorabil 

       112 = 77  

0268.954 = 

1.395 

6.  Centre de Carantină unde am asigurat  

ordiniea și liniștia publică – 

           3 C.P.F.A. Zizinului, 

C.P.F.A. Gladeolelor,  
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paza/protecție Liceul Sanitar 

,,Grigore Antipa”, 

7.  Persoane carantinate/izolate 

- verificate la domiciliu  

         41.298 Pe raza celor două 

secții 

8.  Autobuze/trolebuze verificate          1.959  

9.  Stații R.A.T. verificate           1.486  

10 Autovehicule  fără stăpân/abandonate 

pe domeniul  public 

           

          210 

99 ridicate de 

proprietari, ca urmare  

a începerii procedurii 

de ridicare; 

14 ridicate de serv.  

specializat din 

primărie 

70 – în procedură. 

11  

Infracţiuni constatate  

Autori infracţiuni 

predaţi/conduşi la  

secţile de poliție (B.I.C 

              

             9 

Furt săvârșit în 

paguba 

 avutului obștesc, etc 

Loviri şi alte violenţe;  

Ultraj. 

) 

12 Confiscări/bunuri 

abandonate  

pe domeniul public 

Legume, fructe, verdețuri, ciuperci, alte produse  

abandonate pe domeniul  

public sau comercializate  

ambulant fără acte de proveniență.  

13 Bunuri găsite 

şi predate păgubiţilor 

          

           13 

Portmonee cu sume 

de bani, acte de 

identitate, 

carduri de sănătate, 

chei de autovehicule, 

 carduri bancare, etc. 

14 Persoane transportate la spital            19 Sp. Județean 

Sp. Psihiatrie 

15 Planuri de măsuri/acţiune            37  

16 Petiții/reclamații           141 Soluționate favorabil 

17 Participări la măsuri specifice cu 

ocazia manifestărilor cultural-

artistice, civice, etc. 

 

            4 

Târguri tradiționale 

desfășurate 

 la Lacul Noua 

18  

Participări la măsuri specifice pe 

timpul 

stării de urgență și a stării de alertă 

           

 

         68 

Verificarea ag. 

economici, a 

producătorilor  

agricoli  

 

ȘEF BOP ZONA 3, ION PÂNTEA 
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7. BIROUL RUTIER 

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Poliţia Locală Braşov are următoarele 

atribuţii.principale: 

 asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, 

având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 

autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de 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; 

 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. 
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Misiunea: Menţinerea unui climat civilizat în traficul rutier, în conformitate cu legile 

existente şi HCL. Totodată s-a acţionat şi pe linia menţinerii liniştii şi ordinii publice 

în zonele de patrulare. 

Activitatea biroului: S-a acţionat cu efective ale structurilor Circulaţie Rutieră pentru 

fluidizarea traficului rutier, în 700 de situații, astfel  

 Cu șase agenți, zilnic, pe timpul deplasării elevilor spre instituţiile de învăţământ; 

în intersecţia străzilor G .Bariţiu/C.Brancoveanu (Maternitate), girație Poarta Șchei, la 

trecerile pentru pietoni de pe strada Mureșenilor - în dreptul Pieței Sfatului, la 

intersecția cu str. Sf. Ioan, pe str. G. Barițiu și pe str. Poarta Șchei-zona Reduta 

 Cu patru agenți, zilnic, pe timpul deplasării elevilor spre instituţiile de învăţământ;  

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

o girație Lidl - strada 13 Decembrie, la trecerile pentru pietoni  

 fluidizarea traficului rutier cu ocazia manifestărilor cultural sportive, religioase, 

sociale din municipiu, dar mai ales în cazul lucrărilor edilitare, cu doi până la șase 

agenți rutieri, în 200 de situații specifice. 

 doi agenți zilnic în Poiana Braşov, pe durata sezonului de iarnă (ianuarie, februarie) 

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.  

 Au fost constatate contravenții și s-au aplicat 4.760 sancțiuni contravenționale și 

7.554 puncte penalizare la permisele de conducere auto 

 S-au soluționat 420 sesizări în scris din partea cetățenilor 

 Acțiuni specifice zilnice pe linia Covid, în auto transport călători, stații RAT Bv 

 S-a asigurat paza centrelor de carantină 

 Au fost intreprinse acțiuni specifice în zona piețelor 

 Acțiuni pe auto școlare pentru păstrarea distanței sociale și portul măștii. 

 S-a răspuns la sesizări telefonice din partea cetatenilor, astfel fiind soluționate 5760  

 S-au întreprins măsurile legale în cazul autovehiculeor abandonate sau fără stăpân 

aflate pe domeniul public 
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nr 

crt  

INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATE OBSERVAŢII  

1  Planuri de măsuri/acţiune  10 acţiuni specifice tip 

taxi, tonaj, staţii 

RAT, raliuri, 

manifestări oficiale, 

măsuri anticovid,ce 

au necesitat Plan de 

măsuri şi 

dizpozitive de 

rutieră  

2  Procese verbale de 

sancţionare 

contravenţională întocmite  

4.760 puncte penalizare 

aferente la 

permisele de 

conducere auto 

3  Valoare totală amenzi  1.207.450 lei 

4 Activități de fluidizare a 

traficului rutier  

700 -zilnic pe durata an 

şcolar 

-ocazional in cazul 

lucrarilor in 

carosabil sau 

accidente rutiere 

-ocazional la 

diferite 

manifestații 

culturale, 

sportive 

5 Număr infracţiuni  4 una, pentru 

nerespectarea stării 

de carantină 

trei circulație 

rutieră 

predaţi/conduşi la 

secţii 

6 Persoane bolnave psihic  2 predate unităţilor 

medicale 

7 Petiţii/reclamaţii  420 soluţionare, 

favorabil 

8  Participări la măsuri 

specifice cu ocazia unor 

lucrări, modernizări, 

semaforizari. 

200 2 luni fluidizări 

zilnice pentru 

instalarea spitalului 

modular 

o lună cu ocazia 

deschiderii mall-

ului AFI 
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9  Nereguli depistate pe 

carosabil și trotuare pe 

timpul patrularilor 

100 indicatoare rutiere 

instalate, acoperite 

de zăpadă, gropi în 

asfalt, marcaje 

deteriorate, 

iluminat public 

nefuncțional, toate 

constate în urma 

verificărilor din 

teren  

10 Activități educație rutieră 1 gradiniță din 

municipiu 

 
 
ȘEF BIROU RUTIER, VALENTIN BOBOIA 

 

8.  BIROUL PETIȚII, INTERVENŢII  

Activitatea acestei structuri s-a axat, în principal, pe prevenirea infracţionalităţii şi 

întărirea gradului de siguranţă în cadrul comunităţii. Pentru prevenirea şi combaterea 

fenomenului infracţional, de menţinere a ordinii şi liniştii publice, efectivul acestei 

structuri a realizat zeci de intervenţii, inclusiv la apelurile de urgenţă 112, respectiv 

0268.954, iar în baza unor planuri de măsuri și acțiune a desfăşurat un număr de peste 

350 de misiuni specifice şi verificări. 

Componența biroului petiții intervenții 

 Patru polițiști locali au avut ca activitate de bază soluționarea petițiilor repartizate 

conform O.G. 27/2002, astfel în perioada 01.01.2020 – 05.11.2020 au fost soluționate 

favorabil 1.270 de sesizări scrise 

 Cinci polițiști locali au avut ca atribuție principală în fișa postului activitatea de 

îndrumare și control, în calitate de ofițeri la continuitatea conducerii 

 Zece polițiști locali împărțiți în patru grupe au format echipa de intervenție. Aceștia 

au răspua la misiunile cu un grad de risc ridicat, au intervenit la evenimente, au 

asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, precum și din 

instituțiile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acțiuni specifice.  
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ACTIVITĂȚI DE LIMITARE A RĂSPÂNDIRII COVID-19 

Începând cu data de 16 martie 2020, polițiștii locali din cadrul acestui birou au 

acționat în vederea respectării restricțiilor impuse de către autoritățile centrale prin 

ordonanțele militare, desfășurând activitățile specifice împreună cu structurile de 

menținere a ordinii publice din celelalte instituții. În același timp, am avut în 

vedere ajutorarea celor care se înscriu în categoria persoanelor vulnerabile. Spre 

exemplu, în data de 27.03.2020 echipajul de intervenție al Poliției Locale Brașov 

s-a deplasat la domiciliul unei persoane în vârstă din Centrul Istoric, pentru a-i 

duce de mâncare, hrană oferită de un restaurant din zonă. Împreună cu Direcția de 

Asistență Socială Brașov a fost monitorizată situația persoanei aflată în dificultate. 

În data de 24.04.2020, în plină stare de urgență, am intervenit pentru mutarea unui 

bărbat care se adăpostea într-un cort pe 

Dealul Melcilor la Căminul pentru persoane 

vârstnice, pentru a primi îngrijiri medicale, 

adăpost și hrană. Ulterior a fost ajutat de 

către polițiștii locali pentru reînnoirea actului 

de identitate în vederea facilitării obținerii 

pensiei la care avea dreptul.  

Au fost aplicate 422 de sancțiuni 

contravenționale în baza Legii 55/2020 în 

valoare de 54.000 de lei. Lucrătorii biroului au asigurat paza centrelor de 

carantina instituționalizată din diferite locații de pe raza municipiului. De 

asemenea, au fost facute zilnic aproximativ 120 de verificări la domiciliul 

persoanelor carantinate sau izolate. Au fost monitorizate zonele de agrement de la 

Pietrele lui Solomon, La Iepure, Lacul Noua, Drumul Poienii, precum și zona 

drumului de legătură între ocolitoarea municipiului Brașov și cartierul Noua. 

RIDICAREA AUTOVEHICULELOR ABANDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN 

Având în vedere necesitatea locurilor de parcare accesibile pe raza municipiului 

nostru, ocupate în mare parte de autovehicule abandonate/fără stăpân, această 
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structură a acționat în vederea ridicării de pe domeniul public a acestor rable. 

Astfel, au fost ridicate 301 de autovehicule, iar alte 83 de dosare ai fost trimise 

către Primăria Municipiului Brașov în vederea emiterii dispozițiilor de primar. De 

asemenea, în 2020 au fost aplicate 185 de sancțiuni contravenționale în baza Legii 

61/1991 în valoare de 65.350 lei. 

NR 

CRT  

INDICATORI/ACTIVITATE  CANTITATEA  OBSERVAŢII  

1  Planuri de măsuri/acţiune  30 20 Planuri de 

acțiune; 

10 Planuri de 

măsuri. 

2  Sancţiuni contravenţionale  1.036 Întocmite cu AV = 

627 

3  Valoare totală amenzi  339.045 lei  

4  Acțiuni desfășurate împreună 

cu alte instituții  

30 

 

lucrătorii secţiilor 

de poliţie naţională; 

reprezentanţi 

R.I.A.L. Braşov; ai 

Primăriei 

Municipiului 

Braşov; 

reprezentanţi ai 

operatorilor de 

salubritate, 

S.P.G.A., Garda de 

Mediu;  

5  Comunicări P.V.C.C.   1.250  

6 Persoane cu afecțiuni psihice  30 

 

Predate la 

Spitalul de 

neuropsihiatrie 

7 Petiţii/reclamaţii  1.270 Soluţionare, 

favorabil 

8  Citații emise de către 

Judecătoria Brașov/Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Brașov  

29  

 

ȘEF BPI, IONIȚĂ DRAGOȘ  
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9. BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL 

În anul 2020, având în vedere specificul Biroului Disciplina în Construcții și 

Afișaj Stradal, cu un efectiv de șapte polițiști locali, au fost efectuate verificări pe 

raza Municipiului Brașov, respectiv s-au efectuat controale pentru respectarea 

normelor legale specifice conform Legii nr. 50/1991 Republicată, HCL 635/2006 

și Legii nr. 185/2013 Republicată. De asemenea, Biroul Disciplina în Construcții 

și Afișaj Stradal a înregistrat 828 de petiții/adrese, 807 documente transmise și 

331 documente interne, însumând un total de 1966 documente. Totodată, au fost 

înregistrate și soluționate 367 sesizări telefonice venite prin Dispeceratul Poliției 

Locale și Dispeceratul Primăriei Municipiului Brașov, precum și 57 autosesizări. 

În 2020, activitatea Biroului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal s-a 

concretizat astfel: 

 Au fost întocmite 71 de referate către oficiul 

juridic în vederea sesizării organelor de urmărire penală, 

conform art.24 lit. a din Legea nr. 50/1991 republicată. 

 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. 

 În perioada 27.08.2020 - 27.09.2020 s-au 

desfășurat controale în vederea identificării sistemelor 

publicitare pentru promovarea campaniei electorale locale 

în vederea respectării normelor legislației în vigoare. 

 S-au întocmit 32 Dispoziții de Primar pentru desființarea construcțiilor neautorizate 

sau executate pe domeniul public sau privat al Municipiului, conform Legii nr. 

50/1991 (r). 

 În urma controalelor efectuate privind respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 și 

Legii nr.185/2013 (r) au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 

169.500 lei. 
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 Au fost inventariate și verificate 107 șantiere în Municipiul Brașov. 

 Au fost efectuate patru Planuri de măsuri pe raza Municipiului Brașov, privind 

respectarea Legii nr. 50/1991 (r), HCL.635/2006 și Legii nr. 185/2013 (r). 

 Au fost efectuate acțiuni comune cu Direcția Fiscală Brașov în vederea verificării 

construcțiilor de pe raza municipiului pentru impozitarea acestora și totodată pentru 

supraimpozitarea construcțiilor aflate în stare avansată de degradare. 

 În baza Hotărârii de Consiliu Local nr.486/2004 au fost întreprinse acțiuni de 

identificare a rețelelor aeriene aflate pe raza Municipiului Brașov, având ca obiect 

desființarea rețelelor edilitare aeriene și pozarea acestora în subteran. 

 În perioada martie - mai 2020, având în vedere starea de urgență declarată pe 

teritoriul României, au fost efectuate acțiuni de prevenție, împotriva răspândirii 

COVID-19 constând în verificări la domiciliu a persoanelor aflate în izolare, acțiuni de 

prevenție în piețele agroalimentare și în parcuri.  

Totodată, în perioada 22.06.2020 – 02.07.2020 polițiști locali din cadrul Biroului 

Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal s-au aflat în izolare la domiciliu. 

COORDONATOR BDCAS, DANIEL BALATE 

 

10. BIROUL ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Având în vedere specificul biroului şi specificul anului 2020, au fost efectuate 

acţiuni şi verificări pe mai multe direcții, respectiv, s-au efectuat controale pentru 

respectarea normelor legale specifice privind activitățile comerciale și protecția 

mediului şi actiuni generate de contextul actual privind pandemia provocată de 

coronavirus, respectiv, acţiuni de prevenire a infectării cu COVID 19. 

În cursul anului 2020 pe cele două domenii de activitate (control comercial și 

protecția mediului) au fost înregistrate și soluționate 1731 acte, care au fost 

generate de sesizări și reclamații scrise în număr de 553, la care se adaugă 37 

reclamații prin dispecerat și 126 documente interne de tipul planuri de măsuri, 

rapoarte, procese verbale, etc. 
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Numărul total de sancțiuni contravenționale este de 193, iar valoarea totală a 

amenzilor aplicate: 142.000 lei. 

Din cauza situaţiei actuale privind pandemia provocată de coronavirus, care a generat 

măsuri de restricţionare a circulaţiei, 

de suspendare sau de interzicere a 

desfăşurării anumitor activităţi 

comerciale, ȋn această perioadă au 

fost efectuate mai puţine activităţi ȋn 

acest domeniu. În afara sesizărilor ce 

au avut ca obiect agenţi economici, 

am desfăşurat un singur Plan de măsuri pe linie comercială. 

Activitățile desfășurate în cadrul biroului au presupus colaborări cu instituții din 

Municipiul Brașov, respectiv, Primăria Municipiului Brașov, Directia Fiscală, Direcţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, Secţia nr.1 Poliţie, Secţia nr.3 Poliţie, 

Jandarmeria Braşov, Garda Națională de Mediu, etc.  

Astfel activitatea biroului s-a concretizat în: 

I) Control comercial și pentru protecția mediului: 

Pe raza Municipiului Brașov au fost desfășurate zece Planuri de măsuri și acţiuni care 

au avut ca scop verificări pe cele două domenii de activitate. 

1. În perioada 03.01 - 15.02.2020 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 curăţaseră zăpada. Ulterior s-au conformat. 

2. Între 12.11.2019 și 25.09.2020 s-a desfăşurat Planul de măsuri nr. 20133 din 

06.11.2019 prin care s-au efectuat controale la persoanele fizice/persoanele juridice, 

agenţi economici din cartierul Bartolomeu Nord, zona care cuprinde străzile: Dimitrie 

Anghel, Defileul Cascadei, Dihamului, Plugarilor, Coştila, Brădetului, Aleea Cioplea, 

Aron Pumnul, Căliman, Plugarilor, Calea Feldioarei, Morarului, Fluieraşului, 

N.Orghidan, Candid Muslea, Hans Eder, o zonă ȋn care s-a construit mult ȋn ultimii 
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ani, ȋn vederea verificării existenţei contractelor de salubritate. Acest plan nu s-a 

ȋncheiat la sfârşitul anului 2019, fiind ȋn desfăşurare, obiectul unui astfel de plan 

presupunând un volum mare de muncă, deplasări repetate ȋn teren şi un număr mare de 

documente ce se ȋntocmesc la birou. 

Toate activităţile s-au prelungit ȋn timp din cauza măsurilor şi interdicţiilor generate 

de starea de urgenţă şi apoi de starea de alertă. 

Au fost verificate 898 imobile, s-au transmis 213 de somaţii scrise către persoanele 

fizice/juridice. Dintr-un număr de 838 de contracte de salubritate, 114 au fost 

ȋncheiate ȋncepând cu data de 03.01.2020 până la sfârșitul anului. 

3. În perioada 20.01 - 31.01.2020 conform Planului de măsuri nr. 991 din 16.01.2020 au 

fost efectuate controale ȋn Complexul Comercial Brintex, Complexul Met Chim S.A., 

Centrul Comercial Eliana Mall, Centrul Comercial Lego, Auchan, Cos 2000, Albif, 

Complexul Comercial Orizont 3000 şi la 

cei cu puncte de lucru pe str. Al. I. Cuza 

şi pe str. Avram Iancu, ȋn vederea 

aducerii la cunoştinţă a prevederilor OG 

nr.99/2000, republicată şi a prevederilor 

HCL nr.587/2019, prin care s-a aprobat 

Regulamentul pentru comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă ȋn 

Municipiul Braşov. Acţiunea s-a derulat pe parcursul a două săptămâni şi a avut ca 

scop informarea agenţilor economici privind faptul că exercitarea de activităţi de 

comercializare fără acord sau autorizaţie de funcţionare emisă de Primarul 

Municipiului Braşov constituie contravenţie şi se sancţionează cu suspendarea 

activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă conform OG nr.99/2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Acţiunea de prevenţie s-a 

desfăşurat sub sloganul "EVITĂ SUSPENDAREA, ALEGE AUTORIZAREA!" 

4. În perioada 20.02 - 28.02.2020 conform Planului de măsuri nr. 2843 din 19.02.2020 

au fost efectuate controale ȋn următoarele zone: Bd. Griviţei, str. Mihai Viteazu, 
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Centru Vechi pe străzile N. Bălcescu, Republicii, Castelului, Mureşenilor, zona Centru 

Civic - str. Iuliu Maniu, M. Kogălniceanu, Traian Grozăvescu, Bd. Victoriei, pentru 

informarea, depistarea şi sancţionarea cetăţenilor cu privire la ȋncălcarea art.117, lit.d 

din HCL nr.149/2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de salubrizare şi deszăpezire 

ȋn municipiul Braşov şi ȋncălcarea art.50 pct.9, 20 din HCL nr.153/2010, republicată, 

prin care s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de 

protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi ȋntreţinerea acestora pe teritoriul 

Municipiului Braşov. Acţiunea s-a derulat pe parcursul a două săptămâni şi a avut ca 

scop informarea cetăţenilor prin ȋmpărţirea de flyere, cu privire la respectarea spaţiului 

public al Municipiului Braşov şi strângerea dejecţiilor animalelor de companie şi 

totodată, depistarea şi sancţionarea persoanelor care nu respectă legislaţia menţionată 

anterior.Urmare a problemelor depistate ȋn teren şi a discuţiilor purtate cu cetăţenii, s-a 

ȋntocmit o adresă către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Braşov ȋn care s-a solicitat suplimentarea coşurilor stradale pe zona centrală a 

municipiului, şi instalarea unor coşuri speciale pentru colectarea dejecţiilor animaliere 

dotate cu dispenser pungi plastic, ȋn primă fază pe străzile şi aleile pietonale din 

centrul istoric şi ȋn zonele de agrement sau parcurile publice ȋn care este permis 

accesul animalelor de companie. 

5. În perioada 13.02 - 02.11.2020 conform Planului de măsuri nr. 2521 din 12.02.2020 

s-au desfășurat controale ȋn cartierul Stupini pentru verificarea deţinerii pentru fiecare 

imobil ȋn parte, a unui contract de salubritate ȋncheiat cu operatorul acreditat să-şi 

desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Braşov, conform HCL nr.149/2017 

republicată. Timp de aproximativ două luni, cu o stagnare pe perioada stării de 

urgenţă, s-au efectuat controale pe teren, la fiecare imobil din zona cartierului Stupini. 

Au fost verificate 1349 imobile, s-au trimis 336 somaţii scrise către persoane 

fizice/juridice. Dintr-un număr de 1312 contracte de salubritate, au fost ȋncheiate 138, 

ȋncepând cu data de 15.02.2020 şi până la data ȋntocmirii buletinului de evenimente. 

Toate activităţile s-au prelungit ȋn timp din cauza măsurilor şi interdicţiilor generate de 

starea de urgenţă şi apoi de starea de alertă. 
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6. În perioada 08.10 - 16.10.2020 conform Planului de măsuri nr. 18209 din 

07.10.2020 s-au desfășurat acţiuni de prevenire a infectării cu COVID 19 ȋn piaţa 

agroalimentară Dacia. S-a urmărit respectarea măsurilor instituite ȋn acest sens, 

respectiv, purtarea măştii de protecţie, respectarea unei distanţări fizice 

corespunzătoare, etc. pentru toate persoanele fizice/juridice care desfăşoară activitate 

comercială ȋn zonă şi persoanele fizice care frecventează piaţa agroalimentară, 

respectiv, sancţionarea celor care nu respectă prevederile Legii nr.55/2020. Au fost 

aplicate 47 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment scris conform art.65 lit.h din 

Legea nr. 55/2020 şi zeci de avertismente verbale. S-a desfăşurat activitatea de 

informare a populaţiei privind prevederile Legii nr. 55/2020. Odată cu această acţiune, 

au fost verificate şi aspecte specifice controlului comercial privind respectarea 

prevederilor HCL nr.735/2010 (Regulament de organizare şi desfăşurare a actelor de 

comerţ ȋn locurile publice 

amenajate din Municipiul Braşov), 

fiind aplicate două sancţiuni 

contravenţionale ȋn valoare de 300 

lei, agenţilor economici care nu 

aveau afişate corect sau vizibil 

datele de identificare. 

7. Cu ocazia Festivalului Amural desfășurat pe perioada 27 - 30 august, s-au efectuat 

controale privind salubritatea în cadrul festivalului, pe toată perioada desfăşurării 

evenimentului, fiind respectate prevederile legale pe linie de mediu. Pe linie 

comercială nu au fost efectuate verificări, nefiind desfăşurate activităţi comerciale din 

cauza restricţiilor impuse de pandemie. 

8. Acţiuni de identificare a zonelor insalubre şi rezolvare a acestor situaţii ce 

constituie risc pentru sănătatea publică a locuitorilor municipiului Braşov. 

Au fost efectuate frecvent verificări ȋn Municipiul Braşov pentru a identifica zonele 

contaminate cu diverse reziduuri, dar și pentru a monitoriza terenurile acum salubre, 

dar care au istoric ȋn privinţa depozitelor acumulate ȋn timp. Astfel, ȋn urma 
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controalelor ȋn teren au fost identificate o serie de terenuri pline de gunoaie menajere 

sau deşeuri provenite din construcţii, suprafeţe care au fost salubrizate de către 

proprietari urmare a demersurilor iniţiate de către poliţiştii locali din cadrul biroului 

nostru. În această situaţie au fost identificate areale situate ȋn proximitatea zonelor de 

locuit, respectiv, zona cimitirului Triaj, str. Molidului, str. Ciceu, str. Pictor Luchian, 

str. Plopilor, str. Laminoarelor, str. 13 Decembrie, Șoseaua Cristianului, str. Plevnei, 

zona pieţei de gros Stupini, etc. Au fost ȋnchise (rezolvate) 54 de astfel de speţe. Au 

fost emise 138 somaţii pentru salubrizarea terenurilor lăsate ȋn paragină din municipiu, 

terenuri invadate de buruieni, pe care s-au constituit şi depozite de deşeuri. Proprietarii 

care nu s-au conformat notificărilor, au fost sanctionaţi contravenţional conform OUG 

nr.195/2005 privind protecţia mediului dându-se cinci amenzi ȋn valoare totală de 

84.000 lei. În acest moment pe agenda noastră de lucru se află alte 12 de dosare pentru 

soluţionare cu terenuri identificate cu depozitări de diferite deşeuri.  

9. Acţiuni de identificare a terenurilor pentru care am primit numeroase sesizări 

telefonice că sunt invadate de ambrozie. Urmare a verificărilor poliţistilor locali din 

cadrul biroului, s-a constatat faptul că pe foarte puţine terenuri există ambrozie. 

Plantele cu flori galbene, pe care oamenii le consideră ca fiind ambrozie, sunt plante 

din familia sânzienelor, denumite ştiinţific Solidago Canadensis, care nu sunt 

periculoase pentru sănătatea oamenilor. Deţinătorilor terenurilor li s-a pus ȋn vedere să 

igienizeze zonele pline de bălării, chiar dacă nu este ambrozie. 

10. Cu ocazia Campaniei de Curățenie de Toamnă s-au efectuat controale pe raza 

municipiului Brașov privind monitorizarea depozitelor de deșeuri, a arderii vegetației 

și a reziduurilor rezultate în urma activităților de salubrizare. Cu această ocazie, s-au 

aplicat patru sancțiuni contravenționale.  

11. În data de 26.11.2020, conform Planului de acţiune nr. 22886 din 26.11.2020, s-au 

desfășurat acţiuni de prevenire a infectării cu COVID 19 ȋn piaţa agroalimentară 

Dacia. S-a urmărit respectarea măsurilor instituite ȋn acest sens, respectiv, purtarea 

măştii de protecţie, respectarea unei distanţări fizice corespunzătoare, etc. pentru toate 

persoanele fizice/juridice care desfăşoară activitate comercială ȋn zonă şi persoanele 



Page 50 of 70 
 

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

P
O

L
I
Ț

I
A

 
L

O
C

A
L

Ă
 
B

R
A

Ș
O

V
 

fizice care frecventează piaţa agroalimentară, respectiv, sancţionarea celor care nu 

respectă prevederile Legii nr.55/2020. Au fost aplicate patru sancţiuni 

contravenţionale cu avertisment conform art.65 lit.h din Legea nr. 55/2020 şi zeci de 

avertismente verbale. S-a desfăşurat activitatea de informare a populaţiei privind 

prevederile Legii nr. 55/2020. Odată cu această acţiune, au fost verificate şi aspecte 

specifice controlului comercial privind respectarea prevederilor HCL nr.735/2010 

(Regulament de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ ȋn locurile publice 

amenajate din Municipiul Braşov), fiind aplicată o sancţiune contravenţională ȋn 

valoare de 100 lei unui agent economic care nu avea afişate corect/vizibil datele de 

identificare. 

11. Au fost aplicate 193 sancțiuni, respectiv:  

 patru sancțiuni pentru nerespectarea HCL nr.201/2006 privind aprobarea procedurii 

de utilizare temporară a locurilor publice aparținând domeniului public al Municipiului 

Brașov. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 2000 lei. 

 56 sancțiuni pentru nerespectarea HCL nr.149/2017 privind Regulamentul de 

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

Cuantumul sancțiunilor aplicate: 28.900 lei. 

 cinci sancțiuni pentru nerespectarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului. 

Cuantumul sancțiunilor aplicate: 84.000 lei.  

 23 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 153/2013 (Regulamentul 

privind stabilirea normelor locale unitare de protecția spațiilor verzi, organizarea, 

dezvoltarea și întreținerea acestora pe teritoriul municipiului Brașov). Cuantumul 

sancțiunilor aplicate: 7.500 lei. 

 două sancțiuni cu avertisment pentru nerespectarea Legii nr. 62/2018 privind 

combaterea buruienii ambrozia. 

 26 sancțiuni pentru nerespectarea O.G.nr.99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, cu sancțiune complementară de suspendarea 

activității. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 11.200 lei. 
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 57 sancțiuni pentru nerespectarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Cuantumul sancțiunilor 

aplicate: 4.000 lei. 

 trei sancțiuni pentru nerespectarea HCL nr.735/2010-Regulament de organizare și 

desfasurare a actelor de comert in locurile publice amenajate din Municipiul Brasov, 

in valoare de 400 lei. 

 două sancțiuni pentru nerespectarea HCL nr.432/2007 privind obligativitatea 

afişării programului de funcţionare a firmelor. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 1.000 

lei. 

 o sancțiune pentru nerespectarea Legii nr.252/2003 privind registrul unic de 

control. Cuantumul sancțiunilor aplicate: 1.000 lei. 

12. De asemenea, au fost verificați 42 de agenți economici care au notificat procedura 

de soldare. 

13. Pentru doi agenţi economici, care desfăşurau activitate comercială pe perioada 

suspendării au fost stabilite veniturile realizate ilicit, au fost sancţionate 

contravenţional conform OG nr.99/2000 republicată şi a fost ȋnaintat către D.G.F.P. 

Brasov procesul verbal de contravenţie ȋn vederea confiscării veniturilor realizate. 

II) Acţiuni generate de contextul actual privind pandemia provocată de coronavirus 

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială şi Protecţia Mediului au 

desfăşurat pe lângă activităţile specifice celor două domenii de activitate, şi acţiuni 

generate de contextul actual privind pandemia provocată de coronavirus, respectiv, 

acţiuni de prevenire a infectării cu COVID 19. 

Astfel, poliţistii locali din cadrul biroului, ȋmpreună cu serviciul de specialitate din 

cadrul primăriei, au distribuit dezinfectanţi asociaţiilor de proprietari din municipiu, au 

verificat persoanele aflate ȋn izolare la domiciliu, pe raza Secţiei de poliţie nr. 2. 

Împreună cu efective din Jandarmerie şi din cadrul Secţiei de poliție nr. 3, am efectuat 

acţiuni de control ȋn piaţa Dacia, ȋn săptămâna premergătoare Sărbătorilor Pascale, ȋn 

vederea aplicării măsurilor de prevenire a infectării cu COVID 19. 
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Urmare a emiterii hotărârii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Braşov 

privind interzicerea activităţilor de picnic ȋn zonele amenajate ȋn acest scop şi 

interzicerea activităţilor din locurile de joacă, ȋn cursul lunii mai, poliţistii locali din 

cadrul biroului au desfăşurat acţiuni pentru punerea ȋn aplicare a acestor prevederi. 

Am desfăşurat, de asemenea, acţiuni ce au facut obiectul unui Plan de măsuri, ce a 

vizat conştientizarea necesităţii respectării măsurilor de prevenire a infectării cu noul 

coronavirus de către persoanele fizice care frecventează piaţa Dacia şi persoanele 

fizice/juridice care desfăşoară activitate comercială ȋn zonă, respectiv, sancţionarea 

celor care nu respectă prevederile Legii nr.55/2020. Cu această ocazie au fost aplicate 

47 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi două sancţiuni contravenţionale ȋn 

valoare totală de 4000 lei, toate cele 49 sancţiuni conform Legii nr.55/2020, precum şi 

două sancţiuni contravenţionale conform HCL nr.735/2010 - Regulament de 

organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ ȋn locurile publice amenajate din 

Municipiul Braşov, ȋn valoare de 300 lei pentru doi agenţi economici, care nu aveau 

afişate corect sau vizibil datele de identificare.  

Numărul total de sancțiuni contravenționale este de 193, iar valoarea totală a 

amenzilor aplicate: 142.000 lei.  

Tabel activitate birou 2019 vs. 2020 

TIP 

ACȚIUNE 

2019 2020 

Număr acte 1859 1731 

Planuri de 

măsuri/acţiune 

14 10 

Durată ȋn timp 422 zile 612 zile 

Somaţii scrise 499 687 

Număr 

sancţiuni 

209 193 

Sumă 

sancţiuni 

112.600 lei 142.000 lei 

Materiale 

presa 

5 14 
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Fig: numărul actelor înregistrate și soluționate ȋn cursul anului 2020 este aproximativ similar 

celui din anul 2019. 

 
 

Fig: Dacă numărul planurilor a scăzut ȋn cursul anului 2020, din cauza interdicţiilor de 

deplasare, durata acestora a crescut ȋn timp din cauza aceloraşi limitări. 

 

 
 

Fig: Numărul sancțiunilor aplicate ȋn cursul anului 2020 este aproximativ similar celui 

din anul 2019. În schimb, a crescut cuantumul amenzilor date ȋn cursul anului 2020, în 

baza sancțiunilor date pe OUG nr.195/2005, sancțiuni cu valoare mare. 
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ȘEF BACPM, VIOLETA LUPULESCU 

 

 

 

11. BIROUL DISPECERAT 

 

Biroul Dispecerat Monitorizare are în componență cinci dispecerate, două principale și 

alte trei care deservesc birourile zonale de ordine publică, cu un efectiv de 22 agenți și 

un șef birou. În cadrul Biroului sunt și compartimentele de Învățământ și IT. 

Principalele atribuții ale Biroului Dispecerat Monitorizare sunt : 

1. la intrarea în serviciu ia în primire pe bază de semnătură: armamentul, muniţia, 

documentele şi materialele din dotarea dispeceratului, conform opisului şi a 

inventarului din încăperi; 

2. se documentează asupra evenimentelor şi misiunilor care au avut loc în ultimele 24 

de ore, asupra modului cum au fost rezolvate/îndeplinite, a celor în curs de 

desfăşurare, situaţia efectivului instituţiei, organizarea/repartizarea în patrule 

mixte/independente, repartizarea autoturismelor în dispozitive, funcţionalitatea 

sistemului de supraveghere video a municipiului, funcţionarea S.M.E.C. şi a 

conexiunii cu bazele de date ale M.A.I. la care instituţia are acces; 

3. supraveghează în permanenţă sistemul video astfel încât să poată îndruma operativ 

efectivele de poliţişti locali în zonele în care observă nereguli; în caz de nefuncţionare, 

conform procedurii stabilite, telefonează şi transmite de îndată prin e-mail defecţiunile 

constatate; 

0

50000

100000

150000

Cuantum 
amenzi(lei)

2019

2020
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4. supraveghează în permanenţă sistemul ,,Monitorizare R.A.T.’’ şi sistemul 

,,Monitorizare Transport Valori – G.P.S.’’si orice alt obiectiv prevazut in POSP sau 

prin ordin; urmează procedurile conform instrucţiunilor de accesare a paginii web;  

5. verifică periodic, inclusiv la intrarea în serviciu starea tehnică de întreţinere şi de 

funcţionare a reţelei de telefonie fixă şi informează de îndată ofiţerul la continuitatea 

conducerii şi şeful de birou despre eventualele defecţiuni, avarii, deranjamente - 

notează în caietul ,,notări zilnice”;  

6. coordonează şi acordă asistenţă de specialitate activităţii desfăşurate de poliţiştii 

aflaţi în posturi sau dispozitive, verifică modul de întocmire al proceselor verbale de 

constatare a sancţiunilor şi a tuturor documentelor specifice întocmite de aceştia 

(raport de serviciu, notă de constatare, fişă intervenţie la eveniment, proces verbal de 

depistare, raport privind folosirea forţei şi a mijloacelor din dotare, etc.); 

7. monitorizează sistemul de alarmare pentru obiectivele stabilite și acționeazaă 

conform procedurilor. 

8.  asigură prin compartimentul specializat pregătirea continuă a agenților Poliției 

Locale. 

9. asigură monitorizarea, supravegherea obiectivelor, o comunicare facilă între 

birouri, dispecerate, șefii de structuri și conducerea instituției. 

Ţinând cont de specificul activitaţii desfăşurate, din obiectivele asumate au fost 

indeplinite următoarele: 

 efectuarea de pregătire teoretică şi practică; și a tragerilor periodice cu armamentul 

din dotare. 

 efectuarea de către agenţii Biroului Dispecerat a cursului de pregătire în vederea 

atestării pentru predare –primire armament și muniție la intrarea-ieșirea în/din serviciu 

a agenților 

 efectuarea de către agenţii Biroului Dispecerat a cursului de pregătire în vederea 

atestării pentru desfășurarea activității în dispeceratul de monitorizare 

 realizarea unui dispecerat unic pentru mai bună organizare și coordonare a 

activității instituției (în faza finală, în așteptarea avizării de către IGPR) 
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 îmbunătățirea sistemului informatic și de comunicații. 

 Instalarea sistemului de monitorizare obiective și alarmare (110 școli și grădinițe 

monitorizate prin sistemul de alarmare) 

BIROUL DISPECERAT MONITORIZARE 

 facilitarea activității agenților din teren. 

 Legătura cu cetățenii și transmiterea sesizărilor acestora către agenții operativi și 

către secretariat. 

 Îmbunaătățirea nivelului profesional al agenților prin compartimentul specializat. 

 Îmbunătățirea comunicațiilor și a păstrării documentelor. 

1) Activitățile desfășurate în anul 2020 pe linie de dispecerat 

 s-a asigurat intrarea –iesirea în/din serviciu 

zilnic, pe două ture la Biroul Rutier, zona centru, iar 

la cele trei birouri zonale de ordine publică au fost 

asigurate turele de zi. 

 S-a asigurat transmiterea dispozițiilor operative 

către agenți la intrarea în serviciu. 

 S-a răspuns apelurilor-sesizări din partea 

cetățenilor (sesizari, reclamații) în număr de 8239 

(discuție pe tema sesizării, notare, trimitere patrulă 

- cu feed-back sau printare mail și direcționare către 

mape secretariat în vederea rezoluționării de către 

direcțiune) 

 Au fost efectuate 5052de verificări persoane în bazele de date, contribuind la 

eficientizarea muncii agenților din teren. 

 Au fost efectuate 5971 de verificări auto în bazele de date. 

 S-au luat măsurile specifice în cazul a 136 alarme la obiectivele monitorizate (în 

103 de cazuri a fost trimis echipaj - fără confirmare). 

 Au fost soluționate cu răspuns către cetățeni și instituții 23 sesizări, reclamații, 

solicitări. 
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 Au fost gestionate 1.374 intrări persoane în sediile instituției. 

 S-au asigurat măsurile legale în vederea combaterii covid (scanare temperatură, 

portul măștii, utilizare dezinfectant) 

2) Activitățile desfășurate în anul 2020 pe linie de informatică 

 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 infrastructura noului dispecerat, prin refacerea sistemului de 

alimentare cu energie electrică și a rețelei de calculatoare, dispeceratul fiind dotat cu 

un număr de opt monitoare conectate la sistemul de supraveghere video al 

Municipiului Brașov; 

 au fost asigurate calculatoarele necesare celor 2 dispeceri, precum și pentru 

conectarea la sistemul de monitorizare al școlilor din Municipiul Brașov, pentru 

înregistrarea convorbirilor de pe stațiile radio, pentru conectarea la baza de date a 

Poliției și la Direcția Fiscală Brașov;  

 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 va 

ajuta 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. 
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 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; 

3) Activitățile desfășurate în anul 2020 pe linie de pregatire profesională 

Activitatea de pregătire profesională s-a desfășurat pe parcursul anului în conformitate 

cu Planurile de pregătire continuă pe 2020 a personalului Poliției Locale Brașov.  

 În lunile ianuarie și februarie au avut loc două convocări lunare centralizate de 

pregătire 

 Începând cu luna martie, ca urmare a măsurilor de prevenire a infectării cu Covid 

19 impuse de instituirea stării de urgență și ulterior a stării de alertă, pregătirea 

polițiștilor locali s-a desfășurat preponderent prin studiul individual, evitându-se 

aglomerarea de persoane ce ar fi avut loc cu ocazia prezenței în sala de pregătire  

 Cu toate acestea, în luna septembrie 2020, pe parcursul mai multor zile, s-au 

desfășurat ședințe de pregătire, la care a participat un număr restrâns de persoane (câte 

5-6 polițiști locali). Cu aceste ocazii s-au prezentat teme de legislație și activități 
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practice referitoare la modul de întocmire și completare a proceselor verbale de 

contravenție. S-au prelucrat unele aspecte de interes comun, unele aspecte concrete cu 

care sau confruntat efectivele instituției noastre, urmărindu-se înlăturarea neajunsurilor 

și evitarea pe viitor a unor astfel de situații. Au fost prezentate și aspecte negative, 

reieșite din activitatea lucrătorilor, precum și măsuri ce se impun a fi luate pentru 

remedierea acestora. Celor prezenți le-au fost aplicate și teste de verificare a 

cunoștințelor legislației în vigoare care le reglementează activitatea, precum și 

verificarea deprinderilor practice de întocmire și completare a documentelor operative. 

 În luna octombrie, s-au executat în poligon două ședințe de tragere, una de 

antrenament și una de verificare a deprinderilor de tragători a participanților, sedință 

ce va conta la stabilirea calificativului cu ocazia întocmirii evaluării anuale a fiecărui 

polițist local. 

 În lunile iulie-august, 10 polițiști locali au urmat și absolvit cursurile de dispeceri 

centru de alarmă 

 În luna ianuarie 2020, a fost obținut avizul pentru camerele unde poate fi depozitată 

muniția, respectiv pentru cele patru dispecerate de la sediile secundare ale instituției 

 În luna noiembrie, a fost actualizat registrul de mișcare a armamentului, registru 

completat cu ocazia intrării în serviciu a polițiștilor locali. 

 În cursul anului 2020, au fost întocmite documente și s-a obținut avizul privind 

dotarea cu arme și muniții pentru 35 de polițiști locali. 

Menționăm că toate aceste activități de pregătire, la care au participat polițiști locali, s-

au desfășurat cu respectarea măsurilor de prevenire a infectării și răspândirii 

coronavirusului, astfel că nu s-a semnalat nici un caz de îmbolnăvire din aceast motiv. 

NR 

CRT 

INDICATORI/ACTIVITATE CANTITATEA OBSERVAŢII 

1  Sesizări telefonice din partea 

cetățenilor 

8.239 Discuție pe tema 

sesizării, notare, 

trimitere patrula - cu 

feed-back sau 

printare mail și 

direcționare către 
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mape secretariat în 

vederea 

rezoluționării de 

către direcțiune  

2  Verificări persoane, baze date 5.032 Verificare date, 

transmitere către 

agentul care a 

solicitat 

3 Verificări auto, baze de date 5.971 Verificare date, 

transmitere către 

agentul care a 

solicitat 

4 Măsuri specifice acces 

persoane în instituție 

1.374 Legitimare, notare în 

registru, discuție 

scurtă preliminară 

privind scopul, 

motivul vizitei, 

predare cheie casetă 

stocare telefon. 

5 Intrare –ieșire serviciu agenți  365-pe 2 ture 

07.00 - 19.00 

și 

19.00 - 07.00 

Zilnic, permanent, 

turele de zi și noapte  

6 Măsuri situații alarme obiective 136/103 Nu s-au confirmat. 

La 58 a fost trimis 

echipaj 

7 Trageri cu armamentul din 

dotare 

2 Ședințe tragere 

antrenament și 

notare, în luna 

octombrie 

8 Pregătire profesională 

 

24 Cu tot efectivul în 

grupuri de 5 

persoane 

9 Examinări pregatire 

profesională teoretică 

 

2 Cu tot efectivul 

cf.planificării 

10 IT – în vederea îmbunătățirii 

comunicării și verificărilor 

30 Intervenții, reparații, 

îmbunătățiri 

11 Cursuri pregătire profesională 1 10 agenți 

 
ȘEF BD, ION CĂTĂLIN  
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SERVICII NEOPERATIVE 

 

12. RELAȚII PUBLICE/COMUNICARE 

Planul de comunicare pentru anul 2020 a fost elaborat la sfârșitul anului 2019 în baza 

activităților și problemelor cu care s-au confruntat agenții în teren. Activitățile Poliției 

Locale Brașov în sfera comunicării publice se bazează în principal pe prevenție. 

Acesta este și motivul pentru care au fost promovate și dezvoltate campanii de 

prevenire a situațiilor care se înscriu în zona contravențională. Aceste campanii s-au 

desfășurat, cu cel puțin o săptămână înainte de organizarea unor Planuri de măsuri, 

care să vizeze subiectul/tema tratată de campanie pentru a-i informa pe cetățeni cu 

privire la drepturile și obligațiile lor ca locuitori ai acestui oraș. Poliția Locală Brașov 

nu marșează neapărat pe principiul aplicării sancțiunilor, ci pentru implementarea și 

respectarea legii, în condițiile în care cetățenii își cunosc drepturile, dar și obligațiile. 

De multe ori, campaniile derulate și inițiate de Poliția Locală Brașov au fost susținute 

de parteneriatele cu alte instituții (ex. Garda Națională de Mediu, RAT Brașov, 

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului, DAS, Inspectoratul Județean 

Școlar, etc.). 

În tabelul următor sunt prezentate campaniile, conținutul acestora, publicul țintă și 

mijloacele de informare, conform planului de comunicate elaborat la sfârșitul anului 

2019. Important este faptul că, toate campaniile au fost susținute și de oamenii din 

teren (polițiștii locali). Astfel, în cele mai multe dintre cazuri, în perioada campaniei, 

polițiștii locali împreună cu purtătorul de cuvânt au fost în stradă pentru a vorbi cu 

oamenii despre campanie, dar și să distribuie cetățenilor flyerele realizate de 

compartimentul de comunicare și adaptate noilor prevederi, materiale care au prezentat 

publicului atât conținutul legislativ informativ, cât și denumirea/subiectul campaniei. 

În teren, purtătorul de cuvânt a realizat materiale foto-video pentru a le pune la 

dispoziția reprezentanților mass-media, la pachet cu informațiile de presă. De 

asemenea, toate aceste date împreună cu produsele media au fost postate pe site, dar și 

pe rețelele de socializare ale instituției (Facebook și Instagram) 
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DENUMIRE 

CAMPANIE 

CONȚINUT/ 

MESAJ 

PERIOADĂ MIJLOACE DE 

COMUNICARE 

GRUPURI 

ȚINTĂ 

Ai dreptul să 

parchezi aici? 

Respectă legea! 

Auto de marfă nu 

au voie să 

parcheze oriunde 

trimestrial mass-media; 

direct prin 

agenți 

șoferi; manageri, 

agenți economici 

Academia 

seniorilor 

(parteneraiat 

DAS) 

Dialog cu seniorii 

pe teme de 

legislație locală și 

discuții pe baza 

unor situații 

ipotetice/reale 

aprilie- 

august 

mass-media; 

orele de curs 

seniorii înscriși la 

cursuri 

Păstrați parcul 

curat pentru 

copii! 

Protecția 

mediului/salubriza

re/menținere curat 

în locurile de joacă 

mai-

august 

mass-media; 

direct prin 

agenți la 

locurile de 

joacă 

Părinți/bunici/tiner

i/persoane care 

frecventează 

parcurile 

Păstrează-ți 

orașul curat! 

(parteneriat 

Garda de 

Mediu) 

Salubrizare/mențin

ere curățenie la 

platforme gunoi 

trimestrial 

- cu 

intensitate 

în lunile 

de vară 

mass-media; 

prin agenții 

de la 

serviciul de 

specialitate 

locuitorii din 

cartiere, în special 

în zonele afectate 

de fenomen 

Păstrează-ți 

orașul curat! 

Strada și 

trotuarul nu 

sunt pubele de 

gunoi! 

(parteneriat 

Garda de 

Mediu) 

Salubrizare/mențin

ere curățenie la 

platforme gunoi 

Trimestria

l - cu 

intensitate 

în lunile 

de vară 

mass-media; 

prin agenții 

de la 

serviciul de 

specialitate 

locuitorii din 

cartierele de la 

marginea orașului, 

persoane din 

localități din 

proximitatea 

orașului, care 

aruncă gunoiul în 

Brașov 

Fără NOROC 

pe stradă! 

Menținerea 

zonelor verzi, 

parcurilor, 

străzilor curate 

de două 

ori pe an 

mass-media; 

prin agenți, 

pe stradă 

deținătorii de 

animale de 

companie, 

locuitorii din 

cartiere 

Spune NU 

cerșetoriei! 

(parteneriat cu 

RATBv) 

Descurajarea 

cerșetoriei 

mai-

august 

mass-media; 

în autobuze 

afișe pe 

LED-uri 

(permanent) 

călătorii pe 

transportul în 

comun; publicul 

larg 

Respectă-ți 

aproapele! 

Păstrarea locurilor 

de parcare speciale 

doar pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

trimestrial mass-media; 

agenții de la 

biroul rutier 

șoferii care 

parchează în 

zonele speciale, 

deși nu au dreptul; 

alți șoferi 

Folosește 

zebra! 

Reamintirea 

drepturilor și 

trimestrial mass-media,  

agenții de la 

elevii școlilor 

brașovene, 
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obligațiilor 

pietonilor 

rutieră, în 

autobuze afișe pe 

LED-uri 

(permanent) 

seniorii, publicul 

larg 

Liber la 

grătare! Doar 

în locurile 

special 

amenajate!! 

(parteneriat 

Garda de 

Mediu) 

Grătarele se fac 

doar în locuri 

special amenajate 

iunie-

august 

mass-media; 

agenții de la 

serviciul de 

specialitate 

oamenii care merg 

la picnic, 

publicul larg 

Nu vrei să 

ajungi la 

ortopedie? 

Curăță zăpada 

și gheața din 

fața casei tale! 

Obligativitatea 

curățării zăpezii 

din fața casei, 

blocului 

decembrie

-februarie 

mass-media, 

agenții din 

teren 

publicul larg, 

agenții economici 

Decalogul 

schiorului 

(parteneriat cu 

Salvamont) 

Regulamentul 

privind conduita 

pe domeniul 

schiabil 

sezonul 

de iarnă 

mass-media; 

agenții de la 

Poliția 

montană 

turiști, brașoveni, 

publicul larg 

consumator al 

sporturilor de 

iarnă 

Apariția pandemiei a schimbat modul de acțiune pe această linie de muncă, ținând cont 

de faptul că Poliția Locală se subordonează operațional Inspectoratului de Poliție 

Județean, iar activitățile prioritare ale instituției au vizat cu precădere implementarea 

măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2. De aceea, au 

fost derulate doar câteva dintre campanii, cele care s-au referit cu precădere, la 

salubritate și menținerea curățeniei pe străzi și la platformele de gunoi. În plus, față de 

planul de comunicare, stabilit în 2019 pentru 2020, au fost derulate alte două 

campanii: Pista de biciclete nu e parcare! și Reguli pentru un Brașov curat și civilizat! 

Unul dintre proiectele de referință, care a avut succes în rândul școlilor brașovene - 

Folosește zebra! – destinat cu prioritate școlarilor din ciclurile primare și gimnaziale, 

nu a putut fi derulat în 2020, din cauza faptului că școala s-a desfășurat în on-line, iar 

prezența polițiștilor la clasă nu a mai putut fi posibilă, motiv pentru care suntem în 

căutarea unei soluții pentru ca elevii să beneficieze totuși de aceste informații, ținând 

cont de faptul că reprezintă o categorie importantă a participanților la trafic. 
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Producția tuturor materialelor (grafică, print, filmare-montaj) este realizată în regim 

propriu. Materialele video sunt postate pe pagina de Facebook a instituției, pe 

Instagram, dar și pe pagina youTube a instituției. De asemenea, s-a lucrat și la pagina 

de Google business alocată Poliției Locale Brașov. 

Bugetul aferent activităţilor: 

Activitate Mijloace Cantitate Cost efectiv 

Publicitate vizuală, 

diseminare 

informații 

Panou - LED 100 buc. Fără costuri – pe baza 

protocolului cu RATBv 

Apariții în ziare, presă 

locală/națională, radio 

şi televiziune 

locală/națională 

52 ştiri şi 

comunicate/ 

interviuri 

Fără costuri ca interviuri 

şi ca ştiri ori materiale 

de presă 

Materiale publicitare 

pentru pentru 

campaniile publice 

- fleyere 

- pliante  

300 

buc./campanie 

100 buc. 

5 topuri hârtie A4 x 

10,59 lei/top = 52,95 lei 

3 topuri carton A4 x 50 

lei/top = 150 lei 

Materiale de 

prezentare pentru 

fiecare birou de 

ordine publică 

 

Cărți de vizită 

 

200/BOP 

3 topuri carton A4 x 

50 lei/top = 150 lei 

Publicarea 

informațiilor pe site-

ul instituției, 

Facebook, Instagram 

  Fără costuri 

 

Creșterea numărului de solicitări, sesizări, petiții depuse de cetățeni prin Registratură 

sau telefonic prin Dispecerat – un indice al eficienței campaniilor inițiate și derulate de 

Poliția Locală Brașov. La fel se poate spune și despre numărul de vizualizări de pe 

pagina de Facebook. Activitatea de comunicare/protocol nu a avut buget alocat. 

Informațiile și sfaturile Poliției Locale Brașov au fost cunoscute publicului larg și în 

2020, datorită jurnaliștilor de la Bună Ziua Brașov, Monitorul Expres, Transilvania 

Expres, Digi24, MixTv, Brasov Tv, RTT, Nova tv, Antena1, ProTv. Cele mai 
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importante informații pe care le-am furnizat presei locale și reprezentanților din 

teritoriu a celei naționale au fost recepționate și oferite consumatorilor de știri și pe 

reteaua fm, RRA, Radio Brașov, Radio Brașov Special și Super Fm. De asemenea, și 

în on-line s-a înregistrat un interes pentru activitatea Poliției Locale Brașov, iar 

sensibile la comunicatele furnizate au fost și site-urile: bizbrasov.ro, coronapress.ro, 

mytex.ro, monitorulexpres.ro, transilvania365.ro, newsbv.ro, news-line.ro, ziare.com, 

clujcapitala.ro, infoziare.ro, stiriactuale.ro, ș.a. 

Compartimentul Comunicare a facilitat semnarea unui protocol cu Inspectoratul Școlar 

Județean, transformând această instituție într-un adevărat partener pentru a susține ore 

de educație rutieră în școlile din municipiu. Din păcate, deocamdată sunt căutate 

solutii pentru ca elevii să beneficieze totuși de aceste informații, chiar dacă fac școala 

on-line.De asemenea, a coloaborat cu RAT Bv pentru a ne asigura de faptul că pe 

LED-urile din autobuze rulează pentru publicul călător informațiile campaniilor 

Folosește Zebra și Spune nu cerșetoriei! 

În cursul anului 2020, Compartimentul Comunicare Publică a desfășurat activități 

specifice prin care a asigurat îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv accesul 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, 

susținând procesul de elaborare de strategii de comunicare la nivelul compartimentului 

pentru atingerea obiectivelor generale ale instituției. Accesul liber și neîngrădit al 

persoanei la orice informații de interes public, definite prin Legea 544/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, constituie unul din principiile fundamentale ale 

relațiilor dintre persoane și autorități publice, în conformitate cu Constituția României 

și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României, principiu la care 

se raliază și Poliția Locală Brașov, instituție publică aflată în slujba cetățeanului. 

Așadar, în ceea ce privește activitatea de comunicare în baza Legii 544/2001, persoana 

desemnată pentru îndeplinirea acestei cerințe a formulat, cu sprijinul 
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serviciilor/birourilor din cadrul instituției șapte răspunsuri, la tot atâtea solicitări venite 

din partea cetățenilor. Aceștia au fost interesați să afle informații cu privire la aspecte 

legate de funcționarea instituției (buget alocat prin decizia consilierilor locali, 

organigramă, număr salatiați, dotări, misiuni). Alte solicitări de informații publice au 

vizat spețe aflate în lucru în baza unor sesizări. De asemenea, au fost și brașoveni care 

au arătat interes privind modul de desfăsurare a activității de comunicare și la 

campaniile de informare și prevenție derulate de instituție. 

 

 

13. SERVICIUL FINANCIAR ADMINISTRATIV 

 

Serviciul Financiar - Administrativ funcționează în subordinea directă a directorului 

executiv al Poliției Locale Brașov și funcționează cu o componența de 11 posturi, din 

care nouă posturi ocupate și două posturi vacante și este condus de șef serviciu 

financiar-administrativ – Daniela Murariu. 

Are în structură: 

1) Compartimentul Financiar-Contabilitate - trei funcționari publici. 

2) Compartiment Achiziții Publice - un funcționar public. 

3) Birou Administrativ-Aprovizionare - cinci angajați contractuali. 

SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2020: 

I. Compartimentul Financiar-Contabilitate 

În anul 2020, la nivelul Compartimentului Financiar-Contabilitate s-au desfășurat 

următoarele activități principale: 

 Fundamentarea și întocmirea bugetului, precum și propunerile de rectificare; 

 Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii; 

 Întocmirea situațiilor financiare lunare/trimestriale/anuale și depunerea acestora la 

termen; 

 Raportarea situațiilor financiare lunare/trimestriale/anuale în sistemul național de 

raportare – Forexebug; 

 Organizarea și ținerea la zi a contabilității de gestiune; 
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 Întocmirea ordinelor de plată și CEC-uri de ridicare numerar prin Trezoreria 

Municipiului Brașov.; 

 Întocmirea și transmiterea cererilor de deschideri de credite – Trezorerie; 

 Întocmirea și transmiterea cererilor pentru concedii medicale – CASS; 

 Întocmirea situațiilor statistice; 

 Raportarea situațiilor lunare și trimestriale privind monitorizarea cheltuielilor de 

personal către ordonatorul principal de credite. 

Activitatea în cadrul compartimentului a vizat în primul rând respectarea riguroasă a 

disciplinei financiar bugetare privind utilizarea creditelor, legalitatea operațiunilor de 

încasări și plăți, restricționarea cheltuielilor de personal și materiale. 

Toate documentele transmise la plată au îndeplinit condițiile de legalitate nefiind 

cazuri de refuzuri de viză. 

Au fost întocmite și achitate la timp drepturile salariale și obligațiile aferente, conform 

statelor de funcții și a actelor normative în vigoare. 

S-a asigurat respectarea înregistrărilor contabile în mod cronologic prin respectarea 

succesiunii documentelor după data de întocmire și înregistrarea acestora în unitate, 

după caz și sistematic în conturi sintetice și analitice, potrivit prevederilor Legii nr. 

82/1991 și planul de conturi.  

Monitorizarea și raportarea statistică privind cheltuielile de personal s-au înscris în 

concordanțele metodologice impuse termenului prevazut. 

Cheltuielile bugetului local s-au efectuat în proporție de 96,47 % față de creditele 

bugetare aprobate pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020. 
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Denumirea 

indicatorilor 
Cod 

Credite bugetare 

definitive 

(lei) 

Plăți efectuate 

(lei) 

Cheltuieli efective 

(lei) 

TOTAL 

CHELTUIELI 

 19.419.000,00 18.911.458,00 18.734.106,00 

Cheltuieli 

curente 

01 19.407.000,00 18.899.478,00 18.546.461,00 

Titlul I. 

Cheltuielile de 

personal 

10 18.312.000,00 17.922.894,00 17.809.543,00 

Titlul II. 

Bunuri şi 

servicii 

20 1.094.000,00 976.046,00 736.378,00 

Titlul XI. Alte 

cheltuieli 

59 1.000,00 538,00 540,00 

Titlul XII. 

Cheltuieli de 

capital  

70 12.000,00 11.980,00 187.645,00 

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.  

II. Compartimentul Achiziții Publice 

În decursul anului 2020, la compartimentul Achiziții Publice s-au derulat următoarele 

activități de realizare a programului de investiții: 

 s-a elaborat programul anual de achiziții publice pe baza necesităților și priorităților 

identificate la nivelul instituției; 

 s-au efectuat procedurile de achiziții publice în programul SICAP; 

 s-au întocmit notele estimative și justificative cu privire la procedurile de achiziție 

publică; 

 s-au întocmit referatele de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție 

publică; 

 s-a urmărit respectarea contractelor din punct de vedere al respectării valorilor și 

termenelor; 
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 s-au operat modificări/completări în programul anual al achizițiilor publice. 

Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Poliției Locale Brașov, în anul 2020 a 

prevăzut în buget disponibilități bănești în valoare totală de 1.043.410,36 fără TVA 

(402.521,01 lei pentru două) proceduri de atribuire și 640.889,35 lei pentru achiziții 

directe) și a realizat următoarele achiziții: 

 Proceduri simplificate: 230.252,26 lei fără TVA: 

o achiziție carburant - valoare  230.252,26 lei fără TVA; 

 302 achiziții directe în valoare totală de 472.129,45 lei fără TVA. 

Achizițiile publice s-au realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în 

condiții de maximă eficență, urmărind aplicarea cu strictețe a principiilor care stau la 

baza achizițiilor publice. 

III. Biroul Administrativ-Aprovizionare 

Obiectivele principale ale Biroului Administrativ-Aprovizionare: 

 primirea și prelucrarea spre arhivarea documentelor generate de către 

compartimentele creatoare din cadrul instituției din perioada 2016- 2018; 

 a fost întocmit și avizat de către Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Procesul 

Verbal de selecționare a documentelor de arhihă nr.4, matrice sigilare cu denumire 

Direcția Poliția Comunitară; 

 a fost întocmit Planul de măsuri privind colectarea selectivă d deșeurilor generate 

de Poliția Locală Brașov și s-a trecut efectiv la colectarea selectivă a deșeurilor în 

seturi de 3 minipubele inscripționate și marcate în culorile prevăzute legea 132/2010 

amplasate în zonele de acces în instituție, precum și în birouri; 

 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 din teritoriu (Sediu, B.T., B.O.P. zona 1, B.O.P. 

zona 2, B.O.P. zona 3, B.P.I, Birou Șefi Structuri, A.C.P.M + D.C.A S.), cu 

materialele necesare bunei desfășurări a activității;  
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 s-a centralizat, aprovizionat și distribuit necesarul instituției cu articole de birotică 

și papetărie; 

 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; 

 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; 

 echiparea autoturismelor operative cu sistem de monitorizare prin GPS, pentru 

eficientizare activității echipajelor la solicitările operative apărute (sesizări, reclamații, 

etc) prin direcționarea acestora în cel mai scurt timp la cazurile apărute; 

 s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații la nivelul instituției (reparația și 

verificarea centralelor termice, reparatia gresiei pe scarile exterioare, reparatii 

instalatii sanitare); 

 s-a asigurat, în mod centralizat, întreg necesarul pentru buna desfășurare a 

activităților specifice Poliției Locale Brașov. 

Toate cheltuielile efectuate în această perioadă au fost făcute în limitele fondurilor 

bugetare aprobate de către ordonatorul principal de credite, conform bugetului aprobat 

pentru anul 2020. 
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