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I. CONSIDERAŢII GENERALE

 Direcţia  Generală  Poliţia  Locală  îşi  exercită  atribuţiile  privind  apărarea
drepturilor şi  libertăţilor fundamentale ale persoanei,  a proprietăţii  private şi  publice,
prevenirea  şi  descoperirea  infracţiunilor  şi  contravenienţilor  pe  baza  principiilor
legalităţii,  încrederii,  previzibilităţii,  proximităţii  şi  proporţionalităţii,  deschiderii  şi
transparenţei,  eficienţei  şi  eficacităţii  răspunderii  şi  responsabilităţii,  imparţialităţii  şi
nediscriminării,  aspecte  reglementate  prin  Legea  Poliţiei  locale  nr.  155/2010,
republicată.
            Direcţia Generală Poliţia Locală prin autoritatea conferită de lege şi-a propus să
vină în întâmpinarea problemelor cetăţenilor, să reacţioneze cu promtitudine în limitele
legale şi a resurselor disponibile pentru a obţine un grad ridicat de satisfacţie şi implicit
pentru a oferi un serviciu public de calitate.
          Pe parcursul anului 2017, poliţiştii locali au desfăşurat activităţi ce au avut ca
scop  asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice,  combaterea  fenomenului  de  cerşetorie  şi
vagabondaj,  asigurarea  unui  cadru  operaţional  necesar  desfăşurării  în  condiţii  de
siguranţă a traficului rutier şi pietonal, respectarea legislaţiei în domeniul construcţiilor
şi  afişajului  stradal,  aplicarea  normelor  în  vigoare  pe  linie  de  protecţia  mediului,
desfăşurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului precum şi activităţi în domeniul
pazei bunurilor, aparţinând instituţiilor statului prin serviciile din componență respectiv:

 Serviciul Ordine și Siguranță Publică
 Serviciul Control Trafic Rutier
 Serviciul Pază
 Serviciul Control Urbanism și Disciplina în Construcții
 Serviciul Control Protecția Mediului
 Serviciul Inspecție Comercială
 Serviciul Evidența Persoanelor, Baze de date și Relații publice
 Biroul Juridic
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            OBIECTIVELE POLIŢIEI LOCALE PENTRU ANUL 2017 AU FOST:

 creşterea încrederii populaţiei în Poliţia locală;
 asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Cluj-

Napoca;
 asigurarea fluenței traficului rutier;
 asigurarea unui mediu curat pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor;
 respectarea cu stricteţe a normelor privind activitatea în construcţii;
 respectarea normelor privind activitatea de comerţ.

                                                                     
II. DINAMICA DE PERSONAL

          La 1 ianuarie 2017, în statul de funcţii era prevăzut un număr de 275 posturi, fiind
încadrate un număr de 202, având un deficit de 73 poliţişti locali. Posturile vacante,
vizau în special ordinea publică şi traficul rutier dar şi celelalte servicii.
         Prin concursurile organizate în anul 2017 au fost ocupate un număr de 70 posturi,
rămânând neîncadrate la finalul anului un număr de 3 posturi.

La  finele  anului  2017,  Prefectura  Cluj  a  comunicat  populația  stabilă  a
municipiului Cluj-Napoca de 322.000 locuitori. Astfel că în conformitate cu prevederile
Legii  155/2010  care  prevede  posibilitatea  încadrării  de  un  polițist  local  la  mia  de
locuitori  avem posibilitatea  încadrării  în  anul  2018 a  unui  număr  de  50 de  polițiști
pentru care de altfel în noua organigramă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca aceste
posturi au fost prevăzute.

           STAREA ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ
         În perioada analizată în cadrul  Direcţiei Generale Poliţia Locală, au fost cercetați
și sancţionaţi disciplinar un număr de 3 polițiști cu următoarele sancțiuni:

 destituirea din funcția publică
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 diminuarea salarială cu 20 % pe o perioadă de 3 luni
 mustrare scrisă

 
           III. DOTAREA MATERIALĂ

        O preocupare permanentă a conducerii Direcţiei Generale Poliţia Locală, a fost
aceea de asigurare a unei dotări corespunzătoare şi cu care poliţiştii locali să facă faţă
provocărilor apărute pe parcursul anului 2017. 
         Am beneficiat de sprijinul necondiţionat al conducerii Primăriei municipiului Cluj-
Napoca, al d-lui Primar Emil Boc şi al preşedintelui Comisiei de Ordine Publică d-nul
viceprimar  Dan  Tarcea,  pentru  achiziţionarea  de  tehnică  şi  echipament  necesar
intervenţiei. 
     Astfel pentru a fi mai eficienți în soluționarea petițiilor cetățenilor scurtarea timpilor
de  intervenție  a  fost  necesară  dotarea  polițiștilor  cu  echipament  și  accesorii  pentru
intervenție. 

În urma contractului derulat în anul 2017 au fost achiziționate:
 uniforme pentru întreg personalul;
 autospeciale de intervenție astfel că la această dată Poliția Locală are în dotare un

număr de 28 astfel de mijloace;
 telefoane mobile pentru toți polițiștii operativi;
 15 camere video;
 40 aparate de fotografiat;
 camere video pentru 28 autospeciale din dotare montate față-spate;
 6 segway pentru patrulare în parcuri și zone pietonale ale municipiului;
 au fost instalate butoane de panică la toate primăriile de cartier pentru siguranța

personalului;
 a fost instalat sistemul de supraveghere video la clădirea centrală a Primăriei din

strada Moților nr. 1-3;
 au fost achiziționate stații de emisie-recepție pentru întreg personalul precum și

pentru membrii Comitetului municipal pentru situații de urgență;
 echipament de protecție specific pentru serviciile Control Urbanism și Protecția

mediului;
 lanterne, fluiere, bastoane, cătușe și PDA-uri necesare în activitatea de verificare

a parcărilor cu plată;
 Serviciul Control Urbanism a fost dotat cu un copiator color necesar mai ales în

activitatea de refațadizare a clădirilor;
 beneficiem de un număr de 54 calculatoare necesare desfășurării activității;
 beneficiem de spații corespunzătoare pentru desfășurarea activității celor 7 birouri

de Ordine publică
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PREGĂTIREA PERSONALULUI

Pentru eliminarea carențelor în ceea ce privește întocmirea actelor procedurale și
a modului de intervenție la evenimente în luna ianuarie 2017 a fost stabilit programul de
pregătire  anual  pe  servicii  și  birouri  program  care  a  cuprins  teme  pe  domenii  de
activitate și ținând cont de modificările legislative apărute, fiind readaptat permanent.
Activitatea de pregătire s-a desfășurat lunar pe grupe de polițiști fiind aplicate testări cu
privire  la  însușirea  temelor  după  fiecare  ședință.  De  asemenea  concomitent  s-a
desfășurat și programul de pregătire fizică sub conducerea instructorilor autorizați din
cadrul  Direcției  Generale  Poliție  Locală  la  Baza  Sportivă  Gheorgheni  și  Sala
Polivalentă. Pregătirea profesionlă și fizică este esențială pentru a asigura un serviciu
polițienesc de calitate.
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IV.A CTIVITATEA DE PREVENIRE

      Pentru realizarea obiectivelor propuse, Poliţia Locală în anul 2017 a cooperat cu
instituţiile  din  cadrul  Sistemului  Naţional  de  Ordine  Publică,  respectiv  Poliţia
Municipiului Cluj-Napoca, Gruparea mobilă de Jandarmi Cluj, Inspectoratul Județean
de Jandarmi Cluj,  Inspectoratul  pentru Situaţii  de Urgenţă,  Brigada de Combatere  a
Crimei Organizate, Inspectoratul Școlar Județean dar şi cu alte Instituţii şi Asociaţii cu
atribuții care au ca și domenii de activitate siguranța cetățeanului. 

În  baza  HG  nr.  196/17.03.2005  privind  aprobarea  strategiei  Ministerului
Adminitrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea
siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale Poliția Locală face parte din
forțele complementare alături de MApN, SRI, SPP.

Scopul  principal  al  Poliției  Locale  a  fost  acela  de  a  intervenii  prompt  și  cu
eficiență la solicitările cetățenilor.

Prin încadrările de personal efectuate în anul 2017 au fost aduse în stare operativă
toate cele 7 birouri de ordine publică după cum urmează:

 Birou ordine publică zona 1-zona Centrală a municipiului
 Birou ordine publică zona 2-Cartier Mărăști
 Birou ordine publică zona 3-Cartier Gheorgheni
 Birou ordine publică zona 4-Cartier Mănăștur
 Birou ordine publică zona 5-Cartier Grigorescu
 Birou ordine publică zona 6-Cartier Zorilor
 Birou ordine publică zona 7-Cartier Someșeni

Activitatea la cele 7 birouri de ordine publică se desfășoară în trei schimburi.
În  perioada analizată  Direcția  Generală  Poliție  Locală  s-a  axat  pe îndeplinirea

sarcinilor  stabilite  prin  Planul  de  Ordine  și  Siguranță  Publică  al  municipiului  Cluj-
Napoca,  plan  care  are  ca  obiective  fundamentale  creșterea  siguranței  cetățenilor,
prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a infracționalității stradale și alte misiuni
în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 republicată.

O preocupare permanentă a conducerii DGPL a fost aceea de a urmării reducerea
timpilor la intervenții astfel că în perioada 01.01-31.12.2017 la Dispeceratul DGPL au
fost înregistrate un număr de 22.178 sesizări intervenția la acestea făcându-se conform
datelor din tabelul de mai jos: 

Anul
Total

sesizări 

Nr. sesizări cu
reacţia 0-15

minute
%

Nr. sesizări cu
reacţia 15-30

minute
%

Nr. sesizări cu
reacţia peste 30

min
%

2017 22.178 18.249 82,28 2.770 12,49 1.159 5,23
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Situaţia comparativă 2016-2017

Preocuparea  polițiștilor  locali  din cadrul  DGPL a  fost  intensificarea  măsurilor
pentru  prevenirea,  descoperirea  și  combaterea  fenomenului  contravențional  și
infracțional pe raza municipiului cu scopul creșterii siguranței cetățenilor. Astfel că prin
activitățile zilnice și cu ocazia acțiunilor desfășurate au fost constatate și  aplicate un
număr de 47.417 sancțiuni contravenționale cu un plus de 59,77 % față de anul 2016 în
valoare de 11.217.460 lei față de 8.593.095 lei cu un plus de 30,54 % mai mult față de
anul 2016. Situația contravențiilor aplicate și valoarea acestora pe servicii și cumulat pe
cele două direcții regăsindu-se în tabelul de mai jos: 

Serviciu 2017 2016
Procentaj nr.

PVCC

Serviciul Control
Urbanism

Nr. pvcc 434 220 92,27 %

Valoare 725.150

Sumă încasată 127.500
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Servicul Control
Protecția Mediului

Nr. pvcc 2.536 1.006 152,09 %

Valoare 1.470.150

Sumă încasată 504.390

Serviciul Inspecție
Comercială

Nr. pvcc 2.460 1.575 56,19 %

Valoare 1.111.375

Sumă încasată 312.850

Serviciul Ordine și
Siguranță Publică

Nr. pvcc 29.912 17.399 71,92 %

Valoare 4.944.349

Sumă încasată 1.326.727

Serviciul Control
Trafic Rutier

Nr. pvcc 12.075 9.488 27,27 %

Valoare 2.966.436

Sumă încasată 1.096.926

Direcția Inspecție
și Control

Nr. pvcc 5.430 2.801 93,86 %

Valoare 3.306.675

Sumă încasată 944.740

Direcția Ordine
Publică și Trafic

Rutier

Nr. pvcc 41.987 26.887 56,16 %

Valoare 7.910.785

Sumă încasată 2.423.653

Direcția Generală
Poliția Locală

Nr. pvcc 47.417 29.679 59,77 %

Valoare 11.217.460 8.593.095 30,54 %

Sumă încasată 3.368.393 1.745.014 93,03 %

Pe linie de Ordine și Siguranță Publică au fost constatate un număr de 65 fapte de
natură penală în urma cărora persoanele suspecte au fost predate Poliției municipiului
Cluj-Napoca pentru continuarea cercetărilor, fapte penale, care s-au referit la infracțiuni
de distrugere, furt, tâlhărie.

În anul 2017 au fost desfășurate pe bază de Plan de acțiune un număr de 1.778
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acțiuni  cu  forțe  proprii  sau  în  colaborare  cu  partenerii  noștri  respectiv  Poliția,
Jandarmeria și ISU.

De asemenea în această perioadă polițiștii locali au executat 602 misiuni specifice
de  menținere  și  asigurarea  ordinii  publice  și  fluidizarea  traficului  rutier  pe  timpul
desfășurării  manifestațiilor  cultural-artistice,  mitinguri,  demonstrații,  competiții
sportive,  procesiuni  (Boboteaza,  Ziua  Culturii  Naționale,  15  Ianuarie,  24  Ianuarie
Unirea  Principatelor  Române,  15  Martie  Ziua  maghiarilor  de  pretutindeni,  meci  de
fotbal România-Danemarca, Campionatul European de karate, Campionatul European
de  gimnastică  artistică,  Zilele  Clujului,  UNTOLD  Festival,  Festivalul  TIFF,  Euro
baschet, Semptember Fest, Festivalul de muzică electronică  Delahoya, Ziua Națională a
României, Tărgul de Crăciun, Revelion 2017 precum și alte manifestații).

La finalul anului putem afirma că obiectivele au fost realizate, iar Cluj-Napoca
este un oraş în care cetăţenii sunt în siguranţă. 

Zilnic s-a acționat pentru depistarea persoanelor care apelează la mila publicului
în acest sens s-a reușit depistarea a 896 persoane față de care s-a luat măsura internării
în  centrele  specializate  din  administrarea  Serviciului  Public  de  Asistență  Socială  iar
unele persoane care nu erau din municipiul Cluj-Napoca au fost îndrumate spre locul de
domiciliu. Din numărul persoanelor depistate practicând cerșetoria un număr de 25 au
fost minori față de care s-a luat măsura predării aparținătorilor legali sau internarea în
centrele specializate în ocrotirea minorilor.

În cadrul Planului comun de acțiune pe linia prevenirii infracționalității în zona
școlilor, Poliției Locale i-au fost repartizate un număr de 26 unități de învățământ. Zilnic
se asigură prezența polițiștilor la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri pentru ca aceștia
să se afle în siguranță pe traseele spre școală și dinspre școală. Îmbucurător este faptul
că în anul 2017 nu au fost înregistrate evenimente în școli și proximitatea acestora.

Un număr de 30 de acțiuni au vizat nerespectarea legislației de către deținătorii de
câini în colaborare cu Centrul de Ecarisaj fiind ridicați de pe domeniul public 38 de
câini fără stăpân.

În cadrul cooperării dintre parchete, instanţe de judecată şi DGPL, poliţiştii locali
au pus în executare un număr de 313 mandate de aducere.

Împreună cu lucrătorii Agenției Naționale Antidrog Centrul de prevenire Evaluare
și Consiliere Cluj au fost desfășurate campanii de conștientizare a populației cu privire
la  consecințele  consumului  de  droguri,  aceste  campanii  desfășurându-se  cu  ocazia
manifestărilor  cultural-artistice  și  cu  ocazia  datei  de  1  iunie  Ziua  Copilului  la
manifestarea  desfășurată  în  Parcul  Central  al  municipiului,  în  acest  sens  au  fost
distribuite peste 10.000 de pliante cu conținut și recomandări preventive.

Ca urmare  a  aplicării  Hotărârii  HG 965/2016 au fost  identificate  nerespecând
prevederile OUG nr. 195/2002 și ridicate un număr de 4.398 autovehicule. De asemenea
au  fost  identificate  conform Legii  nr.  421/2002  un  număr  de  689  autovehicule  din
categoria fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului, 72 fiind
ridicate, 265 autovehicule au fost retrase de pe domeniul public de către proprietari, 243
fiind în procedură de lucru iar 109 fiind repuse în circulație.
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Fluidizarea  traficului  rutier  a  constituit  o  preocupare  zilnică  a  lucrătorilor  din
cadrul Serviciului Control Trafic Rutier. Împreună cu reprezentanții Biroului Rutier din
cadrul  Poliției  municipiului  Cluj-Napoca,  la  începutul  anului  2017  au  fost  stabilite
punctele critice, un număr dintre acestea fiind repartizate Poliției Locale, polițiștii rutieri
fiind prezenți la orele aglomerate în aceste puncte pentru fluidizarea traficului..

Cu ocazia manifestațiilor sportive, delegațiile oficiale participante au fost însoțite
și conduse de la locurile de cazare la locurile de desfășurare a competițiilor în condiții
de siguranță.

Polițiștii  din  cadrul  Direcției  Inspecție  și  Control  în  anul  2017  au  desfășurat
activități preventive pe linia respectării disciplinei în construcții, protecției mediului și
respectarea normelor privind activitatea de comerț.

Activitățile au vizat:
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 legalitatea construcțiilor aflate în execuție
 respectarea legalității privind afișajul stradal
 siguranța imobilelor și refațadizarea acestora
 respectarea PUD și PUZ
 în  perioada  01.01.2017-30.11.2017  poliţiştii  din  cadrul  Serviciului  Control

Urbanism  şi  Disciplina  în  construcţii  au  desfăşurat  activităţi  şi  întâlniri  cu
cetăţenii pentru punerea în siguranţă a clădirilor, monument storic astfel au fost
refaţadizate un număr de 215 imobile

 verificări la organizările de șantier (existență rampă de spălare, plasă de protecție,
afișaj cu datele executantului lucrării, starea de curățenie în șantiere)

 verificarea  punctelor  gospodărești  de  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca  cu
referire la activitatea firmelor de salubritate, menajeră și stradală

 efectuarea curățeniei de către asociațiile de locatari și agenți economici

 verificarea terenurilor neîntreținute

 identificarea rampelor clandestine de deșeuri
 verificarea efectuării lucrărilor de deratizare și dezinsecției la agenți economici,

persoane fizice și juridice
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 verificarea  cursurilor  de  ape  în  ceea  ce  privește  existența  unor  depozitări
necontrolate, deversări de ape uzate

 verificări sonometrice cu ocazia sesizărilor de tulburare a liniștii publice
 păstrarea curățeniei cu ocazia desfășurării manifestațiilor culturale și sportive
 organizarea și desfășurarea concursului  ''Iubesc Clujul curat''  la care s-au înscris

21  de  instituții  de  învățământ  concursul  constând  în  premierea  celor  mai
reprezentative  desene  cu  mesaje  pe  linia  protecției  mediului  înconjurător.
Concursul  ''Curățenie generală'' la care s-au înscris 344 asociații de proprietari,
locurile 1,2 și 3 fiind premiate în bani

 verificarea legalității funcționării agenților economici
 verificări în supermarketuri și hipermarketuri privind respectarea termenelor de

valabilitate al produselor comercializate
 verificarea agenților economici care comercializează jocuri și jucării pentru copii

privind existența traducerilor în limba română și de utilizare a produselor
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 verificarea agenților economici care practică vânzări cu preț redus
 verificarea legalității activității de comerț stradal desfășurată la chioșcuri, gherete,

tonete

 combaterea comerțului ambulant neautorizat

 verificarea agenților economici care au solicitat acord de funcționare și aprobare
de orar pentru analiză în Comisia de aprobare a acordurilor de funcționare

 a fost propus Consiliului Local și aprobat HCL nr. 765/2017 completat cu HCL nr.
794/2017 privind expunerea produselor alimentare de tip legume-fructe de către
agenții economici (mobilier tip pentru toți comercianții)

 acțiuni  comune  împreună  cu  Poliția  transporturi  în  incinta  Aeroportului
Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca pe linie de taximetrie

 acțiuni  de  înștiințare  a  agenților  economici  privind  interdicția  comercializării
băuturilor alcoolice cu ocazia competițiilor sportive și a manifestațiilor publice
desfășurate în municipiul Cluj-Napoca

 campanii  împreună cu echipa de voluntari  pentru conștientizarea populației  în
ceea ce privește colectarea selectivă.
O preocupare  permanentă  a  lucrătorilor  DGPL a  fost  aceea  de  înregistrare  și

soluționare a petițiilor cetățenilor în conformitate cu prevederile OG nr. 27 din 2002. 
În anul 2017 au fost înregistrate pe Direcția Generală Poliția Locală un număr de

52.287 sesizări-reclamații comparativ cu 39.764 sesizări-reclamații în anul 2016.
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Redăm  în  tabelul  alăturat  situația  comparativă  2016-2017  a  sesizărilor  și
reclamațiilor înregistrate și soluționate de către DGPL.

Sesizări-reclamaţii 2016 2017 +/-

Repartizate de Centrul de Informare pentru
cetăţeni

22.919 26.095 13,86%

Aplicaţia sesizări on-line My Cluj - 4.014 -

Înregistrate în Dispeceratul DGPL 16.845 22.178 31,66%

Total sesizări-reclamaţii 39.764 52.287 31,49
  

VI. ACTIVITATEA DE CONSTATARE
DIRECŢIA INSPECŢIE ŞI CONTROL 

Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii
S-au verificat 3429 construcţii cu ocazia celor 334 acţiuni tematice şi la sesizarea 

cetăţenilor.                                                          
Au fost încheiate un număr de 434 de procese verbale de constatare şi sancționare

a contravențiilor (respectiv, 205 PVCC-uri pentru mijloace publicitare, 120 PVCC-uri
pe  Legea  nr.  50/1991  rep,  104  PVCC-uri  pe  HCL nr.  191/2009  şi  5  pe  Legea  nr.
422/2001) în valoare de 725.150 lei. Valoarea amenzilor încasate este de 127.500 lei.

S-au înregistrat 2885 de sesizări-reclamaţii care s-au soluţionat în 30 de zile.

Activitatea  de  constatare  contravenţii-infracţiuni  depistate  pentru
construcţii:

 120  procese-verbale  de  constatare  şi  sancționare  a  contravenției  pentru
construcţiile fără AC sau pentru nerespectare AC pe Legea nr. 50/1991 rep.;

 5 procese verbale  de constatare şi  sancționare a contravenției  pe Legea nr.
422/2001 rep  pentru imobilele degradate;

 104 PVCC-uri pe HCL nr. 191/2009 - pentru neîntreţinerea imobilelor. 
Au fost   înaintate  Biroului  Juridic 108 referate  de sesizarea instanţelor  pentru
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construcţii fără AC sau nerespectare AC.

Activitatea de constatare contravenţii - infracţiuni depistate pentru mijloace
publicitare:

1. 205  procese-verbale  de  constatare  şi  sancționare  a  contravenției  pentru
mijloacele publicitare amplasate fără AC pe Legea nr. 50/1991 rep.

Au fost   înaintate  Biroului  Juridic  46  referate  de  sesizarea  instanţelor  pentru
mijloacele publicitare fără AC.

Situaţia comparativă 2016-2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel comparativ
2016 

Ianuarie-Decembrie
2017

Ianuarie-Decembrie
+/-

Sesizări, reclamaţii, adrese: 2.535
2.885, din care My

Cluj – 790 de
sesizări

14%

Construcţii verificate: 2.243 3.429 53%

Mijloace publicitare verificate: 1.097 1.122 2,3%

Număr acţiuni: 90 334 271%

Inventarierea imobilelor 
(evaluări cf. Legea 227/2015, 
reevaluări, notificări şi discuţii în
cadrul acţiunii de prevenire a 
pericolelor din desprinderi şi 
căderi de tencuieli, elemente din 
faţadă, deplasări şi intervenţii la 
imobile degradate ca urmare a 
sesizărilor primite). 

601 1.581 163%

Total sancţiuni;

Valoare aplicată:
Valoare încasată:

220

538.000 lei

434
7  în lucru 
725.150 lei
127.500 lei

97%

Concluzie:
 Numărul sancţiunilor a crescut cu 97% faţă de perioada ianuarie-decembrie

2016;
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 Comparativ cu ianuarie-decembrie 2016 activitățile Serviciul Control urbanism și
disciplina în construcții s-au axat în principal pe identificarea clădirilor situate în
intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489
alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/20I5 privind Codul fiscal şi pct. 168 din HG. nr.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind  Codul  fiscal,  H.C.L.  343/2016,  H.C.L.  389/2017,  H.C.L.  417/2017  în
acest sens numărul clădirilor inventariate și identificate a crescut cu 163% faţă de
perioada ianuarie-noiembrie2016;

 Numărul  de  sesizări,  reclamaţii,  adrese  au  crescut  cu  14%  faţă  de  perioada
ianuarie-decembrie 2016;

 Construcţiile verificate au crescut cu 53% faţă de perioada ianuarie-decembrie
2016 iar mijloacele publicitare verificate au avut o creştere uşoară de 2,3 % faţă
de perioada ianuarie-decembrie 2016;

Serviciul Control protecţia mediului

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Protecția Mediului au desfăşurat un
număr de 244 acţiuni tematice.

Au  fost  încheiate  un  număr  de  2536 de  procese  verbale  de  constatare  şi
sancționare a contravențiilor în valoare de  1.471.600 lei. Valoarea amenzilor încasate
este de 503.840 lei.

S-au înregistrat 2382 de sesizări-reclamaţii care s-au soluţionat în 30 de zile.
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1. Contravenţii privind gestionarea deșeurilor pe raza municipiului
Baza  legală:  HCL nr.  191/2009,  Legea  nr.  211/2011,  OUG nr.  195/2005,  Legea  nr.
61/2014.
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 632

2.  Contravenţii  privind  activitatea  firmelor  de  salubritate  (menajeră  şi
stradală)
Baza legală: HCL nr. 191/2009
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 214

3.  Contravenții  privind  activitatea  organizărilor  de  șantier  de  pe  raza
municipiului
Baza legală: HCL nr. 191/2009.
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 514

4.  Contravenții  privind  modul  de  întreținere  a  spațiilor  verzi  de  pe  raza
municipiului( deteriorarea-spaţiilor verzi, tăieri de arbori, ardere deşeuri)

Baza legală: HCL nr. 191/2009, HCL nr. 61/2014.
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 419

5.  Contravenții  pentru  nerespectarea  și  a  altor  prevederi  legale  privind
protecția mediului (deversări de ape reziduale pe domeniul public, afișaj de mici
dimensiuni,  terenuri  neîntreținute,  lipsa  lucrărilor  de  deratizare/dezinsecție,
contracte de salubritate, disconfort fonic, etc.)

Baza legala: HCL nr. 191/2009, Legea nr. 61/1991
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 757

În  toate  aceste  cazuri  au  fost  dispuse  măsuri  complementare  privind
remedierea problmemelor constatate.
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Situaţia comparativă 2016-2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel comparativ
2016

Ianuarie-Decembrie
2017

Ianuarie-Decembrie
+/-

Nr. Procese verbale de
constatare a contravenției 

1.006 2.536 152%

Valoare amendă aplicată 694.303 1.471.600 112%

Valoare amendă încasată 202.100 503.840 149%

Nr. sesizări înregistrate 2.332 2.382 2,1%

Nr. acțiuni tematice
efectuate

119 244 105%

Concluzie:
-  Numărul  total  al  contravenţiilor  constatate  şi  sancţionate  în  domeniul  protecţiei
mediului  în  intervalul  ianuarie-decembrie  2017,  comparativ  cu  ianuarie-decembrie
2016, a crescut cu 152 %; valoarea amenzilor aplicată a crescut cu 112 % iar valoarea
amenzilor încasate a crescut cu 149 %.

 Numărul  de  sesizări  înregistrate  au  avut  o  creştere  uşoară  de  2,1  %  faţă  de
perioada ianuarie-decembrie 2016;

 Numărul  de  acţiuni  tematice  a  crescut  cu  105  %  faţă  de  perioada  ianuarie-
decembrie 2016.
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Serviciul Inspecţie Comercială

Poliţiştii  locali  din  cadrul  Serviciului  Inspecție  Comercială  au  desfăşurat  un
număr de 335 acţiuni tematice.

Au  fost  verificate  şi  soluţionate  un  număr  de  835 sesizări,  reclamaţii,  adrese
primite din partea cetăţenilor sau a altor instituţii publice, în scris, telefonic sau verbal,
din care 104 sesizări înregistrate în aplicația My Cluj.

Au  fost  încheiate  un  număr  de  2440  de  procese  verbale de  constatare  şi
sancționare a contravențiilor în valoare de  1.111.375 lei.  Valoarea amenzilor încasate
este de 312.850 lei.

S-au confiscat 6.665 kg de legume și fructe, în valoare de 5.805 lei, precum și
flori,  porumb  fiert,  cireșe  și  obiecte  vechi  –  pentru  care  s-a  aplicat  procedura  de
distrugere prevăzută de lege (neîndeplinind condițiile legale în vederea comercializării).

Total rapoarte de inspecţie: 1.398.

Situația comparativă 2016-2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

Serviciul Inspecţie comercială
2016

Ianuarie-Decembrie

2017
Ianuarie-

Decembrie
+/-

Sesizări, reclamaţii, adrese: 720
835, din care My

Cluj – 104
sesizări

16%

Număr acţiuni: 120 335 179%
Total sancţiuni:
Valoare aplicată:
Valoare încasată:

1.575
1.095.650 lei
197.525 lei

2.440
1.111.375 lei
312.850 lei

55%
1,4%
58,4%

18



Serviciul Inspecţie comercială
2016

Ianuarie-Decembrie

2017
Ianuarie-

Decembrie
+/-

Confiscări – cantitate/valoare:
947 kg de legume și
fructe în valoare de

10.500 lei

6.665 kg legume
şi fructe, în

valoare de 5.805
lei

Categorii de contravenţii:
Contravenţii rezultate din 
activitatea agenţilor economici care
desfăşoară activităţi comerciale şi 
prestări servicii în structuri de 
vânzare (imobile)

481 825 71,5%

Contravenţii la activitatea de 
comerţ stradal (inclusiv terasele de 
alimentație publică)

195 162 -16,9%

Contravenţii la activitatea de 
comerţ ambulant

331 691 108,7%

Contravenţii la activitatea 
desfăşurată în pieţele 
agroalimentare

223 247 10,8%

Contravenţii la activitatea de 
taximetrie şi transport persoane

214 292 36,4%

Contravenţii în legătură cu 
reducerile de preţuri

17 21 23,5%

Contravenţii constatate la 
asociaţiile de proprietari

62 54 -12,9%

Contravenţii constatate la Legea nr.
349/2002 actualizată (antifumat)

6 13 116,7%

Contravenții la activitatea de 
comercializare a produselor 
agricole de sezon (pepeni, roșii, 
ardei, alte legume și fructe)

40 96 140%

Contravenții la activitatea de 
expunere și comercializare a 
legumelor și fructelor, în exteriorul 
spațiilor comerciale – respectarea 
H.C.L. nr. 765/2017, completată cu 
H.C.L. nr. 794/2017

- 29 -

Garaje utilizate în alte scopuri decât
pentru gararea autovehiculelor

6 3 -50%

Alte contravenţii constatate şi 
sancţionate (Legea nr. 61/1991 rep.,
H.C.L. nr. 61/2014)

- 7 -
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Situaţie comparativă 2016-2017 număr PVCC pe categorii de contravenţii

Concluzie: 
Numărul total al contravențiilor constatate și sancționate în intervalul ianuarie-
decembrie 2017, comparativ cu ianuarie-decembrie 2016, a crescut cu 55 %.

      

 valoarea  amenzilor  aplicată  a  crescut  uşor  cu  1,4  %  iar  valoarea  amenzilor
încasate a crescut cu 58,4 %.
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BIROUL JURIDIC

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 Biroului juridic și Compartimentul mandate
din  cadrul  Direcției  Generale  Poliția  locală  le-au  fost  repatizate  spre  soluționare  un
număr de  4414  de acte. În perioada mai sus menționată au fost întocmite de angajații
celor două compartimente un număr de 1897 documente.

1. Biroului Juridic  a instrumentat în cursul anului 2017 un număr total de 2.032
dosare (cuprinzând un număr de 1017 dosare noi   înregistrate și  un număr de 1015
dosare  pe rol din anii precedenți).

S-au întocmit 832 de întâmpinări la fond, 199 de întâmpinări la apel, 71 note de
ședință, 17 de răspunsuri la întâmpinare, 5 cereri de repunere pe rol, 2 cereri de chemare
în garanție, 6 precizări la acțiune și 164 de adrese către instanțele de judecată.

S-au înregistrat  87 de acțiuni civile având ca obiect obligație de a face,  40 de
cereri pentru definitivarea sentințelor.  

Au fost formulate 83 de plângeri penale și 11 plângeri împotriva ordonanței prin
care s-a dispus clasarea cauzei.
           S-au redactat 4 referate privind neatacarea ordonanței de clasare/ renunțare la
urmarire penală.

Au fost înaintate executorului judecătoresc un număr de 19 de cereri de executare
silită.

Au fost redactate 44 de  informări la plângerile prealabile și 44 de răspunsuri la
plângerile prealabile.

S-a răspuns la 158 sesizări adresate de petenți  instituției noastre, repartizate în
vederea soluționării biroului juridic și la 12 e-mailuri trimise de aceștia. 

Au  fost  redactate  8  informări  către  Primar  și  4  proiecte  pentru  adoptarea/
modificarea/ completarea hotărârilor de consiliu local.  

S-au întocmit 963 note interne și 67 de rapoarte de activitate.
Au fost expediate către instanțe un număr de 1897 de acte.
În  perioada  mai  sus  menționată  ne-au  fost  comunicate  un  număr  de  932  de

sentinte  civile  din  care  au  fost  câştigate  la  fond un număr  de  435 de  sentinţe,  162
sentinţe câștigate definitiv şi  130 pierdute definitiv. Au fost declarate 141 de apeluri

21



împotriva sentințelor pronunțate la fond și au fost redactate 64 referate de neapelare. 
De asemenea, consilierii juridici din cadrul DGPL au participat alături de polițiștii

locali din cadrul Serviciului Control Urbanism și Disciplină în Construcții și executorul
judecătoresc  la  deplasarările  realizate  în  teren  în  vederea  aducerii  la  îndeplinire  a
titlurilor executorii. 

Situația comparativă 2016-2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.
Crt.

Indicator 2016 2017 +/-

1 Nr. total dosare  noi inregistrate 1.015 1.017 0,2%

2 Intampinări fond 631 832 31,85%

3 Intâmpinări apel 177 199 12,43%

4 Actiuni civile - obligație de a face 52 87 67,31%

5 Plângeri penale 80 83 3,75%

6 Cereri de executare silită 40 19 -52,5%

7 Total sentințe comunicate 842 932 10,69%

8 Castigate fond 330 435 31,82%

9 Castigate irevocabil 150 162 8%

10 Pierdute irevocabil 100 130 30%

11 Apeluri 179 141 -21,23%

12 Referate neapelare 83 64 -22,89%

Situaţia comparativă 2016-2017 a sentinţelor civile

2.Compartimentul  Evidenţă  contravenţii,  mandate  de  muncă  în  folosul
comunităţii  a  efectuat  activități  privind  executarea  muncii  neremunerate  în  folosul
comunității  urmare documentelor înaintate de parchete, Serviciul de Probațiune Cluj,
DIICOT și instanțele judecătorești.
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În  baza  unor  sentințe  penale  au  fost  comunicate  în  vederea  instrumentării  un
număr de 299 de dosare. Din acestea, au fost finalizate 188 de dosare, totalizând 17.581
ore  de  muncă  în  folosul  comunității,  fiind  în  curs  de  instrumentare 98 de  dosare.
Totodată, în 13 situații mandatele sunt nefinalizate sau parțial efectuate.

În baza unor sentințe civile s-au aflat în curs de instrumentare un numar de 42 de
dosare. În 18 de dosare persoanele nu au fost găsite la adresă, în 16 dosare persoanele nu
s-au prezentat în vederea efecturii muncii, iar 8 dosare se află în curs de instrumentare.

Au fost redactate  203 referate și  203  dispoziţii, respectiv  188 de comunicări în
dosarele  penale  în  care  s-au  emis  mandate  de  muncă  neremunerată  în  folosul
comunităţii. În mod similar, au fost redactate 8 referate și  8 dispoziții pentru muncă în
folosul comunității în dosarele civile și au fost înaintate 42 de comunicări în legătură cu
acestea.

Situația comparativă 2016-2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Indicator 2016 2017 +/-

1 Mandate de executare dosare penale 238 226 -5,04%

2 Mandate de executare dosare civile 63 42 -33,33%

3 Referate si dispoziții dosare penale 161 203 26,09%

4 Referate si dispoziții dosare civile 12 8 -33,33%

5 Comunicări dosare penale 329 188 -42,86%

6 Comunicări dosare civile 68 42 -38,24%

Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice
Dispeceratul  DGPL ocupă  un  loc  important  în  relaţionarea  cu  cetăţenii,  fiind

monitorizaţi permanent timpii de reacţie a patrulelor aflate în teren în ceea ce priveşte
sesizările şi apelurile telefonice recepţionate. Au fost înregistrate la dispecerat  un număr
22.172 sesizări, fiind consemnate în registru şi operate în programul infocet care au fost
transmise  către  direcţiile/servicii  de  specialitate  din  cadrul  instituţiei  pentru  a  fi
soluţionate,  au  fost  înregistrate  un  număr  de  49.793 apeluri  telefonice  şi  au  fost
identificate un număr de 4.890 persoane pentru patrulele din teren.

Au  fost  întocmite  informări  operative  zilnice  pentru  conducerea  Direcţiei
Generale Poliţia Locală.

Au fost înregistrate 11.091 poziţii sesizări/reclamaţii/ID în vederea soluţionării de
către personalul serviciu Evidenţa Persoanelor, Baze de date şi  Relaţii publice. 

Au fost  realizate  un număr de  25.550 identificări  persoane  şi  proprietari  auto
(persoane  fizice  sau  juridice)  în  aplicaţia  M.A.I.-evidenţa  persoanelor  şi  auto
înmatriculate respectiv pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Au fost redactate şi expediate 24.059 notificări către proprietarii auto în vederea
stabilirii  utilizatorilor auto.

Au fost transmise pentru afişare/comunicare un număr de 10.176  PVCC din care:
 5.858  PVCC  au fost transmise şi operate în baza de date pentru afişare în alte
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localităţi;
 4.318 PVCC au fost  transmise şi  operate în baza de date pentru afişare în

municipiul Cluj-Napoca.
Au  fost  transmise  pentru  executare silită un număr de 12.603 PVCC  din care:
 6.849 PVCC au fost transmise pentru executare silită Cluj -Napoca;
 5.754 PVCC au fost transmise pentru executare silită în alte localităţi.
Au fost operate un număr de 39.758 acte în programul infocet-pentru  serviciu.
Au fost redactate şi expediate un număr de 7.798 adrese (răspunsuri, adrese pentru

afişare pvcc, adrese pentru executare silită, etc.).
Au fost întocmite un număr de 452 de note interne şi 27 de referate.
Au fost operate în baza de date retur poştă un număr de 1.682 PVCC.
Au fost operate în baza de date un număr de 1.029 adrese/răspunsuri la solicitările

de comunicare afişare/înmânare însoţite de 1.943 pvc de afişare din alte localităţi.
Corespondenţă  retur  poştă  32.502  plicuri  (răspunsuri,  adrese,  PVCC,  somaţii,

etc.).

Activitate relaţii cu publicul
Pe lângă informaţiile generale privind DGPL la ghişeul de relaţii cu publicul au

fost operate un număr de 14.282 chitanţe (Poştă, Taxe şi Impozite, confirmări de debite,
on-line) din care  7.646  încasări directe a sancţiunilor stabilite în procesele verbale de
constatare a contravenţiilor.

Situația comparativă 2016-2017 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.
Crt.

Indicator 2016 2017 +/-

1 Înregistrare poziţii sesizări/reclamaţii/ID 10.988 11.091 0,94%

2
Identificări persoane şi proprietari auto 
(persoane fizice sau juridice)

20.414 25.550 10,46%

3
Redactare şi expediere notificări către 
proprietarii auto

24.699 24.059 -2,59%

4 Operare PVCC în baza de date: 29.679 47.417 59,77%

5
Afişare/comunicare PVCC:
Alte localităţi:
Municipiul Cluj-Napoca:

5.673
3.107
2.566

10.176
5.858
4.318

79,38%
88,54%
68,28%

6
PVCC transmise  pentru  executare silită:
Alte localităţi:
Municipiul Cluj-Napoca:

9.923
4.852
5.071

12.603
5.754
6.849

27%
18,59%
35,06%

7 Operare acte în programul infocet 36.854 39.758 7,88%

8
Redactare şi expediere adrese (răspunsuri, 
adrese pentru afişare PVCC, adrese pentru
executare silită, etc.)

5.727 7.798 36,16%

9 Întocmire note interne 415 452 8,92%
10 Întocmire referate 37 27 -27,03%
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Situaţia comparativă 2016-2017 identificări persoane şi proprietari auto

Situaţia  comparativă  2016-2017  a  proceselor  verbale  transmise  pentru
executare silită
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La finalul analizei vă asigurăm că Direcția Generală Poliția Locală deși este o
structură tânără este în măsură să facă față provocărilor și în anul 2018.

În numele polițiștilor locali doresc să vă mulțumesc pentru colaborarea fructuoasă
pe care am avut-o în anul ce tocmai s-a încheiat și să vă asigur că vom fi prezenți la
datorie ori de câte ori situația o va impune.

DIRECTOR GENERAL,
BONŢIDEAN MARCEL

26


	ROMÂNIA
	CALEA MOŢILOR 1-3

