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I.

INTRODUCERE

Direcţia Poliţia Locală a municipiului Hunedoara a fost înfiinţată conform prevederilor Legii
Poliţiei Locale nr. 155/2010, a prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a
Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010, prin H.C.L. 236/2010, prin H.C.L. nr.
27/2011 aprobându-se Regulamentul de organizare şi funcţionare, Organigrama şi Statul de funcţii.
În cadrul Direcţiei Poliţia Locală Hunedoara funcţionează:
a) Serviciul Ordine Publică, Evidenţă Persoane, Pază, Dispecerat, Baze de Date şi Logistic :
- Biroul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor;
- Biroul Pază, Dispecerat, Baze de Date şi Logistic;
b) Birou Circulaţie;
c) Birou Control Comercial, Disciplină în Construcţii si Mediu
Din totalul de 75 posturi prevăzute în statul de funcţii al Direcţiei Poliţia Locală în
prezent sunt încadrate 4 posturi de funcţionari publici de conducere, 57 posturi de funcţionari
publici de execuţie (poliţişti locali) şi 4 posturi cu personal contractual.

II.

OBIECTIVE

1. În domeniul ordinii şi liniştii publice
a) menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite;
b) menţinerea ordinii şi liniştii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţamânt, a unităţilor
sanitare, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Hunedoara, în zonele
comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice
stabilite;
c) participarea, împreuna cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
d) identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a
reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedarea la încredinţarea acestora Direcţiei de
Asistenţă Socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, potrivit competenţelor
stabilite conform legislaţiei în vigoare;
f) asigurarea protecţiei personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participarea, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu
ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după
caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică
aglomerări de persoane;
j) executarea, în condiţiile legii, a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală şi
instanţele de judecată care arondează municipiul Hunedoara, pentru persoanele care locuiesc pe raza
de competenţă;
k) participarea, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul
integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
l) cooperarea cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare
şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
m) asigurarea de măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
n) acordarea, pe teritoriul municipiului Hunedoara, de sprijin imediat structurilor competente cu
atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
2. În domeniul Biroului Dispecerat, Baze de date si Logistic
Principalii indicatori de activitate pe linie de pază, dispecerat, bază de date şi logistic (ordine
publică pentru politistii locali aflaţi în patrule mixte cu agenţi de la Poliţia Română) :
• Preluarea sesizărilor telefonice prin Dispecerat şi transmiterea lor spre rezolvare către poliţiştii
locali aflaţi în teren sau comunicarea la organele abilitate a datelor cu privire la aspecte de
încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa Poliţiei Locale;
• supravegherea locurilor şi zonelor stabilite, a obiectivelor mai importante, zone circulate
depuneri de dosare, ghişee sau altele de acest gen;
• asigurarea controlului la acces, a ordinii şi bunei desfăşurări a activităţilor în cele două locaţii:
Primăria I şi Primăria II;
• asigurarea ordinii şi măsurilor care se impun pentru buna desfăşurare a audienţelor programate;
• asigurarea ordinii şi măsurilor care se impun pentru buna desfăşurare a activităţii Biroului Casei
judeţene de Pensii ;
• asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a distribuirii de bilete, alte gratuităţi sau a altor activităţi
de acest gen;
• asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind
curăţenia localităţii şi a comerţul stradal, precum şi a altor fapte stabilite ca şi contravenţii
prin hotărâri ale consiliului local;
3. În domeniul circulaţiei pe drumurile publice :
a) asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă , având
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru
îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizarea neregulilor constatate privind
funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordre de asistenţă în zonele
unde se aplică marcaje rutiere;
c) participarea la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină,
polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participarea, împreună cu unităţile ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie
ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare,
acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative,
dupa caz, precum şi de alte activităţi care se desfaşoară pe drumul public şi implică aglomerări de
persoane;

e) sprijinirea unităţilor Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor
speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
f) acordarea de sprijin unităţilor Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi
siguranţei traficului;
g) asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi luarea de
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi , dacă se
impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitară;
h) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de
ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constatarea de contravenţii şi aplicarea de 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;
j) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către
pietoni, biciclişti, conducatori de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
k) constatarea de contraveţii şi aplicarea de 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;
4. În domeniul protecţiei mediului :
a) respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor
menajere şi industriale;
b) sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente despre cazurile de nerespectare a
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
c) participarea la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
d) identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau pe spaţii aflate în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor institutii publice de interes local şi aplicarea
procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e) verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
f) verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
g) verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice,
potrivit legii;
h) verificarea ridicării deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu
graficele stabilite;
i) verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice
locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor
de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
j) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice
realizării atribuţiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
5. În domeniul activităţii comerciale:
a) respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale,
respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
b) verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori
economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare,
târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor
agroalimentare;
c) verificarea existenţei la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor,
a documentelor de provenienta a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a
avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale;
d) verificarea respectării normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verificarea respectării normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de
comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
f) verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al
operatorilor economici;
g) identificarea mărfurilor şi produselor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului
sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale şi aplicarea procedurilor
legale de ridicare a acestora;
h) verificarea respectării regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
j) verificarea respectării obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor,
a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizarea autorităţilor competente în cazul în care
identifică nereguli;
k) verificarea şi soluţionarea , în condiţiile legii, a petiţiilor primite în legatura cu actele şi faptele de
comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
l) constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice
realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

III.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE DESFǍŞURATE
Biroul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor
Misiunea specifică de ordine publică s-a executat cu un număr mediu de 30 de poliţişti

locali:
În perioada analizată, pe timpul executării misiunii specifice de ordine publică nu au fost
constatate sau săvârşite evenimente deosebite de către personalul aflat în serviciu.
Principalii indicatori de activitate pe linie de ordine publică:
- însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei la efectuarea de acţiuni specifice = 858;
- supravegherea locurilor şi zonelor stabilite ( obiective mai importante, zone comerciale) =
zilnic;
- controale privind modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, respectarea
regulilor de comerţ şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor din pieţe (Târgul de vechituri în
fiecare sâmbătă) = zilnic;
- măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor cultural artistice şi sportive organizate la nivel local
: 54;
- 01.01 – 09.01.2015 - Măsuri de supraveghere a amenajărilor din zona Casei de Cultură executate
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă;
- 21.01.2015 – comemorarea atletei Mariei Cioncan – depuneri de coroane;
- 24.01.2015 – manifestări de sărbătorire a Unirii Principatelor Române - Casa de Cultură;
- 02.02.2015 – depuneri de coroane la statuia lui Michael Klein;
- 07.03.2015 – stadion „Michael Klein‟– meci fotbal liga a III-a;
- 21.03.2015 – stadion „Michael Klein‟– meci fotbal liga a III-a;
- 28.03.2015 – Concurs orientare turistică – Colegiul Economic „Matei Corvin‟ - str. Victoriei – Bdul 1848 – str. G. Enescu - Casa de Cultură;
- 28.03.2015 – „Casa de Cultură –„Ora Pământului‟;
- 02.04.2015 – Concurs orientare turistică – Colegiul Economic „Matei Corvin‟ - str. Victoriei – Bdul 1848 – str. G. Enescu - Casa de Cultură;
- 03.04.2015 – Ansamblul de dansuri țigănești - Casa de Cultură;
- 04.04.2015 – procesiunea Învierii Domnului (Biserica Catolică) – Str. Revoluției – B-dul Libertății
– B-dul Republicii – Str. A. Vlaicu – Str. Revoluției
- 05.04.2015 – Casa de Cultură –„Crucea de Flori“;
- 13.04.2015 – manifestare religioasă a bisericilor evanghelice – „MarşulÎnvierii‟ – Str. Mihai
Viteazu – B-dul Dacia – B-dul Corvin – Casa de Cultură;
- 01.05 – 03.05.2015 – „ZileleTineretului“ – B-dul Dacia;
- 01.05 – 03.05.2015 – „Târgul European al Castelelor“ – CastelulCorvinilor;

-

03.05.2015 – Casa de Cultură –„Zilele Maghiare“;
09.05.2015 – crosul Corviniștilor – parcul Corvin
09.05.2015 – stadion „Michael Klein‟– meci fotbal liga a III-a;
16.05.2015 – Casa de Cultură –„Protest împotriva defrișării pădurilor“;
28.05.2015 – Casa de Cultură –„Ziua Mondială fără tutun“;
29.05.2015 – stadion „Michael Klein –„Informarea tinerilor despre efectul nociv al drogurilor“;
30.05.2015 – Parcul Tineretului - „Festivalul Luminii“;
01.06.2015 – Parcul Tineretului - „Ziua Internațională a Copilului“;
18.07 – 19.07.2015 – Tabără Medievală – Stadionul „Michael Klein‟
19.07.2015 – Parada medievală - „Zilele municipiului Hunedoara“;
21.07.2015 – Parcul Tineretului - „Ziua Copilului – Jocurile copilăriei“;
24.07 – 26.07.2015 - Măsuri de ordine publică prilejuite de manifestările desfăşurate cu ocazia
„Zilelelor Municipiului Hunedoara” ;
26.07.2015 – Campionatul Școlar național de orientare turistică – Colegiul Economic „Emanoil
Gojdu‟ - cartier O.M. – parcul Corvin – parcul Tineretului;
16.08.2015 – Marco Bar, str. Trandafirilor – concurs „Miss RRomanca‟;
27.08. – 28.08.2015 – Libertatea de opinie a religiei – parcul Tineretului;
28.08.2015 – “Paradă Medievală” cu ocazia deschiderii “Carnavalului medieval de la Hunedoara”
–B-dul Dacia – B-dul Corvin – platou Casa de Cultură;
28.08. – 30.08.2015 – Carnavalul medieval de la Hunedoara – Castelul Corvinilor;
30.08.2015 – demonstrație mașini de teren “Discovering Transilvania” – Stadionul „Michael
Klein‟
05.09.2015 – “Spectacol și tradiții la rromii din Hunedoara” – platou Casa de Cultură;
05.09. – 06.09.2015 – cupa D.H.S. Corvin MTB – concurs de biciclete – str. Castelului – str.
Toamnei – Grădina Castelului – C. Bursan – Răcăștie – Stufit – retur;
09.09.2015 – “Săptămâna Europeană a sportului - Eurocros” – parcul Tineretului;
13.09.2015 – procesiune în cinstea „Sfintei Cruci” – manifestare publică – str. Cerbului - B-dul
Dacia – Catedrala Eroilor – B-dul Dacia – B-dul Republicii – B-dul Libertăţii – str. Libertăţii –
Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” ;
18.09.2015 – platou Casa de Cultură – “Săptămâna Europeană a mobilității” ;
01.10.2015 – Campanie împotriva cancerului la sân – platou Casa de Cultură;
08.10.2015 – acțiune de depistare a persoanelor ce ocupă abuziv spațiile locative ale primăriei,
respectiv bl. G9-str. Eliberării și bl. G2-str. N. Bălcescu;
09.10.2015 – Balul Bobocilor – C.N. “Iancu de Hunedoara” – sala “Siderurgistul”
17.10.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal liga a III-a;
14.11.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal liga a III-a;
22.11.2015 – campanie de stopare a defrișărilor ilegale a pădurilor - platou Casa de Cultură
28.11.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal liga a III-a;
29.11.2015 – stadion „Michael Klein‟ – meci fotbal feminin liga a II-a;
30.11.2015 – aprinderea iluminatului de sărbători în cadru festiv – platou Casa de Cultură;
01.12.2015 – depuneri de coroane cu ocazia Zilei Naționale a României – Parcul din “Piața
Libertății” ;
01.12.2015 – spectacol folcloric cu ocazia Zilei de 1 Decembrie festiv – platou Casa de Cultură;
05.12.2015 – “Crosul lui Moș Nicolae” – parcul Tineretului;
12.12.2015 – Festivalul internațional “Rădăcinile noastre – Am venit să colindăm! Datini și
obiceiuri de Crăciun!“ – B-dul Corvin – Platou Casa de Cultură;
07.12. – 18.12.2015 – spectacol de colinde – Platou Casa de Cultură;
22.12.2015 – depuneri de coroane în memoria eroilor căzuți în “Revoluția din Decembrie 1989“ –
Parcul Tineretului ;

- 01.12 – 31.12.2015 - Măsuri de supraveghere a amenajărilor din zona Casei de Cultură executate
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă;
- aplanarea unor stări conflictuale = 49;
- comunicări la organele abilitate a datelor cu privire la aspecte de încălcare a legii, altele
decât cele stabilite în competenţa Poliţiei Locale = 31;
- infracţiuni constatate, făptuitori prinşi şi predaţi Poliţiei Române = 11;
- soluţionare sesizări ale cetăţenilor = 1071, din care sesizări scrise 249 şi 822 telefonice,
preluate prin dispecerat;
- cerşetori şi vagabonzi depistaţi = 21;
- avertismente verbale = 1223.
Pentru perioada analizată avem următoarea situaţie a sancţiunilor contravenţionale aplicate :

Birou O.P.E.P.
Nat. contrav/
act normativ
HCL 145 / 2014
HCL 240 / 2012
HCL 254 / 2004
HCL 261 / 2013
L 12 / 1990
L 24 / 2007
L 54 / 2012
L 61 / 1991
OUG 97 / 2005
TOTAL

Avert.

Nr.
Amenzi

3
189
30
10
11
0
0
45
6
294
603

0
150
3
4
1
1
1
139
10
309

Val.
Observații
Contrav.
0
48.640
200
850
500
400
1.000
38.434
415
90.439
13 - Confiscări

a) CONCLUZII
Apreciem că în această perioadă în urma acţiunilor întreprinse de personalul Biroului O.P.E.P.
s-a diminuat numărul comercianţilor ambulanţi care nu deţin documente corespunzătoare desfăşurării
unui comerţ legal, s-a diminuat numărul actelor de depozitare ilegală a molozului şi a deşeurilor
menajere şi industriale, îmbunătăţindu-se astfel nivelul de curăţenie a municipiului Hunedoara. Au
fost legitimate un număr de 1183 de persoane care trezeau suspiciunea comiterii unei ilegalităţi sau
persoane care au folosit un limbaj indecent în dialogul cu poliţiştii locali aflaţi în misiune.

Biroul Control Comercial, Disciplină în Construcţii şi Mediu

Conform Legii poliţiei Locale nr.155/2010, a prevederilor Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1332/2010, prin
H.C.L. 236/2010, se înfinţează Direcţia Poliţia Locală în cadrul căreia funcţionează Biroului Control
comercial, Disciplină în construcţii şi Mediu.
1.)Control comercial:
Activitatea Biroului Control Comercial, Disciplină în construcţii şi Mediu s-a desfăşurat pe
parcursul anului 2015 cu asigurarea respectării prevederilor legislaţiei specifice, activitatea
desfăşurându-se în condiţii bune cu respectarea regulamentului de ordine interioară.
Principalele obiective a controalelor pe linie de activitate comercială:
- verificarea legalităţii activităţiilor de comercializare a produselor în pieţele agro-alimentare
(P-ţa Obor şi P-ţa Dunărea);
- verificarea existenţei la locul de desfăşurare a activităţilor comerciale, a autorizaţiilor de
funcţionare;
- verificarea existenţei vizei în termen a autorizaţiei de funcţionare;
- verificarea respectării regulilor şi normelor de comerţ şi a prestărilor de servicii în
conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, aprobată prin Legea nr. 650/2002;
- verificarea respectării normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare;
- verificarea deţinerii în legalitate a contractelor de închiriere teren pe domeniul public şi
respectarea destinaţiei aprobate;
- vânzări de lichidare care nu au fost notificate la Primăria Hunedoara cu cel puţin 15 zile
înainte de începerea vânzărilor;
- verificarea respectării orarului de funcţionare aprobat şi afişat;
- verificarea întocmirii şi afişării în unitate a preţurilor şi tarifelor, acolo unde este cazul a listei
de preţuri şi tarife.
- informarea societăților comerciale cu privire la interzicerea temporară a vînzării băuturilor
alcoolice cu ocazia desfășurării alegerilor pentru președintele României și a mitingurilor
electorale
S-au efectuat un număr de 787 controale comerciale din care la 713 societăţi comerciale şi
74 producători agricoli constatându-se următoarele nereguli:
- autorizaţii cu viza expirată;
- exercitarea de activităţi şi prestări de servicii fără autorizaţii de funcţionare;
- certificate de producător agricol nevizate în termenul stabilit de lege;
- funcţionarea de amplasamente sezoniere (terase) fără a avea autorizaţii de comerţ stradal;
- amplasarea panourilor publicitare pe căile pietonale;
- orarul de funcţionare lipsă sau afişat pe un spaţiu redus vizibil;
- încetarea activităţii la un număr de 139 de puncte de lucru ale societăţiilor care îşi desfăşoară
activitatea pe raza municipiului Hunedoara;
- preţurile practicate afişate necorespunzător, nelizibile
- depozitarea necorespunzătoare a ambalajelor şi a produselor în spaţiile de vânzare din Piaţa
Obor.
Pe lângă activitățile enunțate mai sus, pe parcursul anului 2015 au fost soluționate un număr de
nouă sesizări scrise.
Total sancţiuni – Birou comercial:
L 12/1990 şi O.G.99 / 2000 : - 160 sancțiuni din care:
- 137 avertismente verbale
- 15 avertismente scrise
- 8 amenzi contravenționale.

2.) Disciplina în construcții și afișaj stradal:
În anul 2015, pe linie de disciplina în construcții și afișajului stradal au fost efectuate un număr
de 204 controale (9-ianuarie, 2-februarie, 10-martie, 20-aprilie, 15-mai, 23-iunie, 28-iulie, 26-august,
16-septembrie, 13-octombrie, 30-noiembrie, 12-decembrie ) constatându-se următoarele:
- executarea de lucrări de termoizolație fără existența documentelor prevăzute de legislația în vigoare
(autorizație de construire);
- existența de construcții nefinalizate și neintabulate – autorizații de construire expirate;
- existența de construcții aflate într-un stadiu avansat de degradare;
- lucrări de extindere pe verticală a unor construcții existente fără existența documentelor prevăzute de
legislația în vigoare (autorizație de construire).
În anul 2014 compartimentului disciplina în construcții și afișajului stradal i-au fost repartizate
un număr de 53 sesizări în urma cărora au fost întocmite 53 acte de constatare și 53 răspunsuri.
Total sancțiuni
Au fost avertizate verbal un număr de 7 întreprinderi individuale cu obiect de activitate
executarea lucrărilor de construcții. Au fost sancționate cu avertisment scris o persoană fizică pentru
executarea unei lucrări fără autorizație de construcție și 3 (trei) societăți comerciale cu obiect de
activitate executarea lucrărilor de construcții pentru nerespectarea prevederilor autorizației de
construire.
Au fost aplicate un număr de 9 (nouă) sancțiuni contravenționale atât unor persoane fizice cât
și unor persoane juridice după cum urmează :
- 2 sancțiuni pentru starea avansată de degradare a unor construcții și împrejmuirilor acestora,
precum și lipsa măsurilor de curățenie și deratizare a construcțiilor, rezultând astfel focare de
infecție – HCL 240 / 2012;
- O sancțiune pentru depozitarea de pământ pe domeniul public – HCL 240 / 2012;
- O sancțiune pentru lipsa autorizației de construcție –L 50 / 1991;
- O sancțiune pentru lucrări de anvelopare fără autorizație de construcție –L 50 / 1991;
- 4 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor autorizației de construire –L 50 / 1991.
De asemenea au fost convocate la sediul Poliției Locale un număr de 7 (șapte) Asociații de
proprietari care au fost avertizate verbal în legătură cu lucrările în curs de execuție (termoizolații),
prelucrându-li-se totodată HCL 254/2012, fiind îndrumați să urmeze etapele necesare intrării în
legalitate (obținerea autorizațiilor de construire).
3.) Protecţia mediului:
Principalele obiective a controalelor pe linie de protecţia mediului:
- verificarea respectării prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare
a deşeurilor menajere şi industriale;
- verificarea respectării programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele
de salubritate;
- verificarea respectarii obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile
publice,operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor
de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe
care le deţin sau În care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a
terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi; .
- verificarea respectării normelor privind păstrarea curăţeniei În locurile publice din
municipiul Hunedoara;
- verificarea respectării standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră
verificarea şi respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor
de ape ce traversează municipiul Hunedoara
- respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi din municipiul
Hunedoara;
- verificarea respectării prevederilor lega le de mediu de către operatorii economici, în limita
competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

-

verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice,
potrivit legii;
S-au efectuat un număr de 587 controale la societăţi comerciale, în vederea verificării respectării
obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a
trotuarelor, căilor de acces, a parcărilor, precum şi verificarea existenţei contractelor de salubritate
încheiate cu un operator autorizat de către agenţi economici precum şi persoane fizice.
- Pe parcursul anului 2015 au fost informaţi un numar de 243 de agenţi economici privind
obligaţia de curăţire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a şanţurilor din faţa imobilelor şi
din jurul acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare în perioada sezonului rece, activitati
prevăzute de H.C.L. nr. 240/2012.
- Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat verificări ale stării de salubritate a cursurilor de apă din
municipiul Hunedoara: râul Cerna, pârâul Zlaşti şi pârâul Petac, canalul Buituri.
S-au efectuat verificări ale solicitărilor privind tăierile şi corecţiile de arbori pe raza administrativ
teritorială a municipiului Hunedoara cuprinse în Programnul anual de tăieri, corecţii, toaletări
arbori;
S-au întocmit răspunsuri la sesizări, note de audienţă, note de constatare, acte de constatare
privind verificările din teren, adrese;
S-au întocmit somaţii privind necesitatea reluării serviciului de salubritrate la agenţii economici
de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara;
Au fost însoţiţi pe teren reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean
Hunedoara în vederea realizării controlelor planificate, verficării respectării prevederilor
legale de mediu pe raza administrativ teritorială a municipiului precum şi a sesizărilor
cetăţenilor privind protecţia mediului.
Total sancţiuni:
OUG 195 / 2005, HCL 240/2012, HCL 88/2010: - 64 sancțiuni din care:
- 50 avertismente verbale
- 8 avertismente scrise
- 8 amenzi.

Birou C.C.D.C.M
Nat. contrav/
act normativ
HCL 240 / 2012
HCL 88 / 2010
L 12 / 1990
L 50 / 1991
L 61 / 1991
OG 99 / 2000
OUG 195 / 2005
TOTAL

Avert.

Nr.
amenzi

2
6
10
4
1
3
1
27

4
2
3
6
0
5
5
25
52

Val.
contrav.
4.800
450
30.000
29.000
0
3.400
81.000
148.650

Biroul Dispecerat, Baze de Date şi Logistic
Misiunea specifică a Biroului Dispecerat, Baze de Date şi Logistic s-a executat având ca
repere principale funcţionarea continuă şi permanentă a dispeceratului Poliţiei Locale, asigurarea
măsurilor de control acces şi menţinere a ordinii şi liniştii publice în cele două clădiri ale Primăriei,
precum şi pentru gestionarea în condiţii optime a bunurilor şi valorilor avute la dispoziţie, activitatea
desfăşurându-se în condiţii bune cu respectarea regulamentului de ordine interioară şi fără probleme
de natură disciplinară din partea personalului (sau de altă natură ).
Măsurile specifice s-au executat cu un număr mediu de 10 de poliţişti locali, astfel:
Primăria I – II - Dispecerat = 10 poliţişti locali;
Apreciem că în această perioadă, când a existat un aflux mare de persoane cu diferite
probleme de rezolvat în cadrul instituţiei noastre ( plata impozitelor, gratuităţi la tranportul în comun,
depunerea de dosare de pensionare sau recalcularea pensiilor ), urmare a acţiunilor întreprinse de
personalul Biroului D.B.D.L., s-a reuşit impunerea păstrării ordinii şi desfăşurării în bune condiţii a
diferitelor activităţi ce se desfăşoară în diferite sectoare ale instituţiei ( impozit, D.A.S., Biroul Casei
Judeţene de Pensii, etc.), fără perturbări ale activităţii din punctul de vedere al ordinii şi liniştii
publice, supravegherea persoanelor care solicită audienţe sau deplasarea la alte compartimente.
- A fost anunţat serviciul „Ambulanţa” de 5 ori (pentru diverse cazuri: bolnavi, bătrâni, căzuți,
loviţi).
- A fost anunţat I.S.U. Hunedoara de 11 ori, Jandarmeria de 3 ori, situații sesizate de polițiști locali
pe teren 147.
Au fost legitimate la intrarea în sediul Primariei un număr de 5531 persoane, care au solicitat
accesul pentru rezolvarea diferitelor probleme (audienţe, autorizaţii, bilete de călătorie gratuite), au
fost supravegheate pentru deplasarea la compartimentul, serviciul, direcţia, la care au solicitat sa se
deplaseze.
Pe parcursul anului 2015 activitatea Biroului D.B.DL. s-a desfăşurat având ca repere principale:
- sesizări telefonice înregistrate prin dispecerat = 822
- sesizări preluate de la Dispeceratul Poliţiei Române (112) = 53;
- sesizări primite de la şcoli (profesori de servici, responsabili cu ordinea în instituţiile de
învăţământ) = 7;
- accesări Baza de Date a M.A.I. =1426;
- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a activităţilor desfăşurate în cele două locaţii (Primăria I şi
Primăria II ) = zilnic ;
- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a audienţelor programate = (miercuri, joi, vineri);
- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a activităţii Biroului Casei Judeţene de Pensii = luni;
- asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a distribuirii de bilete sau altele gratuităţi sau a altor
activităţi de acest gen = ori de câte ori se impune.
Biroul Circulaţie
Conform Legii Poliţiei Locale nr.155/2010, a prevederilor Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1332/2010, prin
H.C.L. 236/2010, se înfiinţează Direcţia Poliţia Locală în cadrul căreia funcţionează Biroul Circulaţie.
Activitatea Biroului Circulaţie s-a desfăşurat pe parcursul anului 2015 cu un număr de 10
poliţişti locali, prin misiuni independente sau prin misiuni mixte cu compartimentul Rutier din cadrul
Poliţiei municipiului Hunedoara (al Poliţiei Române), conform prevederilor art. 43, alin. 4) din Legea
Poliţiei Locale nr. 155/2010.
În perioada analizată, pe timpul executării serviciului nu au fost constatate sau săvârşite
evenimente deosebite de către personalul aflat în serviciu.
Biroul Circulaţie asigură permanent, 24 de ore din 24, o patrulă pentru participarea la activităţi
specifice, organizate în zona şcolilor, parcări pe zona verde, parcări de domiciliu, indicatoare de
circulaţie, sau la fluidizarea traficului în zonele unde se execută lucrări de reabilitarea drumurilor în
oraş sau marcarea acestora, avertizarea proprietarilor de maşini care parchează pe zona verde sau care
îşi expun spre vânzare autovehiculele, etc.

Participarea împreună cu Poliţia Rutieră din cadrul Poliţiei Municipiului Hunedoara la
activităţi şi acţiuni specifice (sprijin în cazul producerii unor accidente) s-a desfăşurat conform cererii
sau planificării stabilite, fără incidente sau probleme deosebite.
Birou Circulație
Nat. contrav/
act normativ
HCL 240 / 2012
HCL 252 / 2012
HCL 261 / 2013
L 448 / 2006
L 61 / 1991
OUG 195 / 2002
TOTAL

IV.
-

-

-

-

Nr.
amenzi
7
5
2
2
16
9
2
0
1
3
436
296
464
315
779

Avert.

Val.
contrav.
600
400
1.700
0
400
64.748
67.848

Puncte
penalizare

1.364

DIFICULTǍŢI, PROBLEME ÎNTÂMPINATE

Probleme constatate în cursul anului 2015 :
existența unor sesizări telefonice, care la verificarea pe teren nu s-au confirmat, neexistând
posibilitatea verificării apelantului;
existența unui aflux mai mare de persoane care doreau să achite plata impozitelor, acestea fiind
nemulţumite de ritmul de încasare şi timpul pe care trebuiau să-l petreacă aşteptând.
Pe lângă persoanele care doreau să achite taxe şi impozite s-au adăugat şi persoanele cu
diferite probleme de rezolvat în cadrul instituţiei noastre (gratuităţi la tranportul în comun,
depunerea de dosare de pensionare sau recalcularea pensiilor, depunerea dosarelor pentru Direcţia
de Asistenţă Socială) care în această perioadă au fost în număr mai mare.
afluxul mare de persoane ( 5531 înregistrate în acest an) înscrise în audienţă la Primar, Viceprimar,
Secretar, a creat la anumite ore (începutul şi spre terminarea audienţelor) o serie de nemulţumiri
ale cetăţenilor sau stări conflictuale, (dorinţa de a intra mai repede sau înscrierea la sfârştul
audienţelor pentru a fi ascultaţi), situaţii care au fost lămurite prin explicarea modului de
desfăşurare a audienţelor şi păstrarea unei ordini stricte cu privire la modul în care se intră în
audienţă.
pe perioada când sistemul de alarmare a fost cuplat la clădirea nouă (în perioada când nu se
desfăşoară activităţi specifice, noaptea sau în weekend), am constatat disfuncţionalităţi ale
acestuia-declanşarea alarmei în anumite zone fără motiv vizibil şi fără posibilitatea de a o
dezactiva/activa prin procedeele consacrate, prin modul dat de instrucţiunile valabile de
funcţionare, actualmente funcţionând prin activarea sistemului pe partiţii.
disfuncționalități ale camerelor de supraveghere sau camere de supraveghere scoase din funcțiune
care au creat probleme în punerea la dispoziție organelor abilitate, de înregistrări video pentru
rezolvaea diverselor cazuri ivite;
prin accesarea Bazei de Date a M.A.I.( 1426 – accesări ) s-a îmbunătățit activitatea specifică
desfășurată de către polițiștii locali.

V.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Având în vedere activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2015, apreciem că s-a reuşit
îndeplinirea cu responsabilitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
Menționăm că din totalul amenzilor aplicate de către polițiștii locali din cadrul direcția Poliția
Locale, pentru un număr de 46 de sancțiuni au fost contestate în instanță, 6 dntre ele fiind soluționate
în favoarea contravenienților, 30 soluționate în favoarea instituției, 10 dintre ele fiind încă pe rol la
Judecătoria Hunedoara.
Conducerea Direcţiei Poliţa Locală a întreprins măsuri eficiente pentru instruirea, îndrumarea
şi controlul întregului personal, astfel încât acesta să execute oportun şi de calitate toate
sarcinile ce-i revin, neînregistrându-se evenimente deosebite sau sancţiuni disciplinare.
Pentru perioada următoare ne propunem ridicarea nivelului calitativ al activităţilor
desfăşurate de întreg personalul Poliţiei Locale, aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor
specifice activităţilor şi misiunilor repartizate prin legislaţie, formarea profesională a personalului în
instituţiile agreate de M.A.I., în interesul persoanei, al comunităţi şi în sprijinul instituţiilor statului.
Activităţi în atenţie pentru perioada următoare:
• intensificarea verificărilor în zonele unde respectarea programului de linişte stabilit prin
legislaţie este frecvent încălcat;
• analizarea posibilităţii de implementare a verificării apelantului care face sesizări (telefon cu
identificator de apel) pentru a preîntâmpina sesizările care nu se confirmă;
• intensificarea supravegherii şi controlarea zonelor atribuite prin Planul de ordine şi siguranţă
publică al municipiului Hunedoara;
• supravegherea zonelor unde semnificaţia indicatorului rutier este frecvent încălcată şi în
apropierea şcolilor;
• obținrea din partea STS a frecvenței proprii, pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului
de comunicare din cadrul Direcția Poliția Locală Hunedoara;
• aprofundarea de către poliţiştii locali a legislaţiei specifice Poliţiei Locale;
• continuarea formării profesionale a poliţiştilor locali în instituţiile agreate.

VERIFICAT
Director Executiv,
GUȚU CORNEL FLORIN

Întocmit/redactat
Nr. exemplare/2
Şef Birou D.P.D.L.
Frunză Florin
Şef Birou O.P.E.P.
Vaidoș Ioan

Anexa I

Situația contravențiilor aplicate de către polițiștii locali în anul 2015
TOTAL
Nat. contrav./
act normativ
HCL 145 / 2014
HCL 240 / 2012
HCL 252 / 2012
HCL 254 / 2004
HCL 261 / 2013
HCL 88 / 2010
L 12 / 1990
L 24 / 2007
L 448 / 2006
L 50 / 1991
L 54 / 2012
L 61 / 1991
OG 99 / 2000
OUG 195 / 2002
OUG 195 / 2005
OUG 97 / 2005
TOTAL

Birou O.P.E.P.
Nat. contrav./
act normativ
HCL 145 / 2014
HCL 240 / 2012
HCL 254 / 2004
HCL 261 / 2013
L 12 / 1990
L 24 / 2007
L 54 / 2012
L 61 / 1991
OUG 97 / 2005
TOTAL

Nr.
amenzi
3
0
198
159
2
2
30
3
26
13
6
2
21
4
0
1
2
0
4
6
0
1
47
142
3
5
436
296
1
5
6
10
785
649
1.434

Val.
Observații
contrav.
0
54.040
400
200
2.550
450
30.500
400
0
29.000
1.000
38.834
3.400
64.748
81.000
415
306.937 13 - Confiscări

Nr.
amenzi
3
0
189
150
30
3
10
4
11
1
0
1
0
1
45
139
6
10
294
309
603

Val.
Observații
contrav.
0
48.640
200
850
500
400
1.000
38.434
415
90.439 13 - Confiscări

Avert.

Avert.

Birou Circulație
Nat. contrav./
act normativ
HCL 240 / 2012
HCL 252 / 2012
HCL 261 / 2013
L 448 / 2006
L 61 / 1991
OUG 195 / 2002
TOTAL

Compartiment
C.C.D.C.M.
Nat. contrav./
act normativ
HCL 240 / 2012
HCL 88 / 2010
L 12 / 1990
L 50 / 1991
L 61 / 1991
OG 99 / 2000
OUG 195 / 2005
TOTAL

Nr.
amenzi
7
5
2
2
16
9
2
0
1
3
436
296
464
315
779

Val.
contrav.
600
400
1.700
0
400
64.748
67.848

Nr.
amenzi
4
2
3
6
0
5
5
25
52

Val.
contrav.
4.800
450
30.000
29.000
0
3.400
81.000
148.650

Avert.

Avert.
2
6
10
4
1
3
1
27

P-cte
penalizare

1.364

