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I. CONSIDERAŢII GENERALE

Acest  document  detaliază  structura,  atribuțiile,  responsabilitățile  și  rezultatele
Direcției Generale Poliția locală obținute într-o perioadă extrem de dificilă, marcată de
efectele unei pandemii care a schimbat realitatea cotidiană în moduri pe care niciunul
dintre noi nu și le-ar fi putut imagina.

Am  fost  nevoiți  să  învățăm  mai  întâi  noi  pentru  a  putea  apoi  recomanda  în
comunitate  regulile  de  distanțare  fizică,  purtarea  măștii  de  protecție,  limitarea  sau
renunțarea la obiceiuri și comportamente care ne defineau ca oameni și care ne ofereau
altădată sentimentul de siguranță și apartenență.

În același timp am păstrat un echilibru constant între aceste măsuri și atribuțiile
funcționale, cotidiene ale Poliției locale.

Am continuat să asigurăm ordinea și liniștea publică, să răspundem la apelurile de
urgență, să patrulăm, să diminuăm riscul rutier, să gestionăm evenimentele culturale și
sportive de amploare, să protejăm membrii comunității și bunurile lor.

Toate acestea au fost posibile datorită modului exemplar în care polițiștii locali și-
au îndeplinit atribuțiile, dar și colaborării pe care Direcția Generală Poliția locală Cluj-
Napoca a avut-o cu Poliția municipiului  Cluj-Napoca,  Gruparea Mobilă de Jandarmi,
Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

La începutul anului 2021, Direcția Generală Poliția locală și-a propus o serie de
obiective care au fost aprobate de conducerea instituției:

1. Adaptarea legislației în domeniile:
a) terenuri neîntreținute – a fost promovat și adoptat HCL nr. 946/2020 privind

aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite,
situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca

b) străzi private neasfaltate în urma cărora se produce poluare – au fost identificate
străzile, soluția fiind reportată pentru anul 2022

2. Reînoirea parteneriatului cu Poliția municipiului Cluj-Napopca și Gruparea de
Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca în vederea menținerii  climatului  de
ordine  și  siguranță  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca  prin  prevenirea  și  combaterea
comerțului ilegal, fluidizarea traficului – Realizat
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3. Inițierea unui parteneriat  de colaborare cu U.A.T. din zona metropolitană pe
linia:

 prevenirea și descoperirea depozitărilor clandestine de deșeuri

 prevenirea  construirii  ilegale  de  imobile  în  zona  limitrofă  a  municipiului  și
U.A.T. învecinate

 crearea unor baze de date comune cu privire la cele două componente care să
conțină  informații  utile  pentru  a  putea  fi  exploatate  cu  operativitate  –  au  fost
întocmite protocoale de colaborare cu U.A.T. Apahida, Chinteni, Baciu, Florești,
Feleacu – Realizat

4. Extinderea traseelor autobuzelor dedicate elevilor din clasele 0-4 (cartier Între
Lacuri și Someșeni) în vederea reducerii traficului auto în zona centrală a municipiului –
Realizat  parțial  pentru  cartierul  Someșeni.  Pentru  cartierul  Între  Lacuri  se  va  reface
analiza privind numărul copiilor potențial beneficiari.

5. Scăderea timpului de intervenție la solicitările cetățenilor printr-o gestionare mai
bună a bazelor de date, concomitent cu răspunsurile la petiții, într-un timp cât mai scurt –
Realizat                                                   

6. Combaterea fenomenului de cerșetorie de pe raza municipiului – crearea unor
baze de date cu persoanele depistate. Informarea primăriilor de la locul de domiciliu.
Informarea Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Cluj deoarece au fost situații în
urma cărora a rezultat că persoanele depistate, în special minori, erau exploatate de către
persoane adulte – Realizat 

7. Continuarea activității de evaluare a clădirilor degradate cu potențial pericol de
accidentare a pietonilor – punerea acestora în siguranță (în perioada 2016 – 2020 au fost
refațadizate parțial sau total 656 imobile) – Realizat. În anul 2021 au fost evaluate 242
clădiri cu 743 proprietari, 36 fiind supuse supraimpozitării.

8.  Pregătirea  profesională  continuă  a  polițiștilor  locali  este  esențială  pentru
desfășurarea activității. 

În  anul  2021 această  activitate  s-a  desfășurat on  line,  constituindu-se  grupe  de
polițiști, ocazie cu care au fost dezbătute legislația nou apărută dar și analiza carențelor
constatate în urma întocmirii unor acte procedurale – Realizat 

9. Conectarea bazelor de date cu Direcția Economică, Secțiunea Plăți  a evidenței
proceselor  verbale  de  constatare  a  contravențiilor  pentru  operarea  directă  a  achitării
acestora – Realizat  

10. Finalizarea lucrărilor la noul sediu al Direcției Generale Poliția Locală de pe
strada Iuliu Maniu nr. 16 și mutarea efectivă până în luna iunie 2021 – Realizat

11. Digitalizarea relației cu cetățenii prin instituirea la nivelul de relații cu publicul
asociat  site-ului  Poliției  locale  a  unui  canal  „chat  online”  24/24,  unde  operatorul  să
răspundă sau să dea relații în limita de competență, respectiv să direcționeze cetățeanul
către instituția/direcția competentă – Realizat  

12. Prioritizarea comunicării online cu cetățenii: mail, platforme online, aplicații
etc. În prezent, poliția locală folosește un număr de 21 de aplicații  care aduc un plus în
calitatea serviciului oferit de către Poliția locală cetățenilor. 

13.  Managementul  documentelor  în  format  electronic  prin  scanarea  solicitărilor
scrise și prelucrarea lor în format digital, respectiv transmiterea răspunsurilor, adreselor, a
documentelor pentru executare silită în format electronic – Realizat  
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Și  pentru  anul  2022  ne-am  propus  o  serie  de  obiective  care  au  ca  scop
profesionalizarea polițiștilor locali și cel mai important aducerea unui plus de calitate în
rezolvarea problemelor cetățenilor:

1. Implicarea activă în elaborarea unei noi legi a poliției locale care să răspundă
nevoilor actuale și viitoare în gestionarea problemelor specifice

2. Continuarea activităților de informatizare a Direcției Generale Poliția locală în
vederea asigurării eficiente și rapide a relației cu cetățenii

3. Reînnoirea parteneriatelor cu Inspectoratul Județean de Poliție Cluj prin Poliția
municipiului   Cluj-Napoca, Gruparea de Jandarmi Mobilă ''Ștefan Ciceo Pop'', în vederea
menținerii climatului de ordine și siguranță publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca,
pentru  prevenirea  și  combaterea  fenomenului  infracțional,  combaterea  cerșetoriei,
comerțului ilegal, fluidizarea traficului rutier

4.  Combaterea  fenomenului  de  cerșetorie  pe  raza  municipiului  -  colaborare  cu
Brigada de  Combatere a Crimei Organizate și DIICOT

5. Inițierea unui regulament privind folosirea stațiilor de încărcare, mașini electrice,
de pe domeniul public, pentru ca spațiile destinate să nu mai fie folosite ca și parcări 

6. Continuarea activității de evaluare a clădirilor degradate cu potențial pericol de
accidentare al pietonilor - punerea acestora în siguranță

7.  Evaluarea  terenurilor  neîntreținute  în  vederea  curățării  acestora  de  către
proprietari, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de unele plante (ambrozia)

8. Prezența activă a polițiștilor locali din cadrul Serviciului Control trafic rutier în
zonele în care se desfășoară lucrări de investiții (Calea Moților, Calea Mănăștur, Spitalul
de copii Borhanci - reabilitare străzi), pentru asigurarea fluenței traficului rutier

9. Având în vedere numărul tot mai mare al elevilor din clasele 0-4 (aproximativ
1000/zi), care folosesc autobuzele școlare, vom analiza posibilitatea extinderii numărului
de trasee, ținând cont și de solicitările parinților acestor elevi

10. Prioritizarea comunicării online cu cetățenii: email, platforme online, aplicații
concomitent cu reducerea timpilor  de intervenție la evenimente

11.  Eliminarea  cauzelor  care  au  determinat  anularea  unor  procese  verbale  de
constatare  a  contravenției  de  către  instanțele  de judecată,  prin pregătirea profesională
permanentă a polițiștilor locali, în vederea implementării corecte a legislației specifice
domeniilor de activitate

12.  Începând cu anul 2022 punctele de penalizare  aplicate  odată  cu întocmirea
procesului verbal de constatare a contravenției pe linie de circulație, vor fi implementate
în bazele de date ale MAI de către polițiștii locali. În acest sens se vor crea condițiile și se
vor  instrui  polițiștii  care  vor  lucra  în  acest  compartiment,  ținând  cont  de  specificul
activității

13.  Intensificarea  acțiunilor  de  verificare  și  control  în  vederea  prevenirii
depozitărilor ilegale, descoperirea persoanelor care desfășoară astfel de activități

14.  Colaborarea  cu  primăriile  din  zona  metropolitană  în  baza  protocoalelor
încheiate în anul 2021, pentru prevenirea poluării mediului și a construcțiilor ilegale

15. În cadrul Asociației Șefilor de Poliție locală existent sub cupola A.M.R. vom
continua schimbul de experiență cu celelalte poliții locale din țară prin activități de bune
practici
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II. DINAMICA DE PERSONAL

La data de 01 ianuarie 2021 în statul de funcții erau prevăzute un număr de 318
posturi fiind încadrate 291 cu un deficit de 27 polițiști locali.

La data de 31 decembrie 2021 în statul de funcții erau prevăzute un număr de 318
funcții fiind încadrate un număr de 284 având un deficit de 34 polițiști locali.

STAREA ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ

În perioada analizată la nivelul Direcției Generale Poliția locală, au fost cercetați
disciplinar un număr de 10 polițiști locali pentru abateri de la disciplina muncii. 

PREGĂTIREA PERSONALULUI

Activitatea de pregătire profesională a polițiștilor locali și personalului contractual
s-a desfășurat lunar în cadrul organizat conform Planului de pregătire anual aprobat de
conducerea Primăriei.

Temele de pregătire dezbătute au vizat toate domeniile de activitate avându-se în
vedere legislația utilizată, modificările legislative nou apărute dar și teme stabilite pe linia
întocmirii actelor procedurale de constatare.

Pregătirea  profesională  s-a  desfășurat  online,  pe  grupe  de  pregătire,  șefii
serviciilor și ai birourilor au aprofundat subiectele cu polițiștii locali din subordine. 

Pregătirea profesională este esențială pentru asigurarea unui serviciu polițienesc de
calitate, precum și pentru prevenirea faptelor de ultraj.

În perioada 06.09-03.12.2021 un număr de 31 de polițiști locali  au participat la
programul  de  formare  inițială  organizat  de  Școala  de  agenți  de  poliție  „Septimiu
Mureșan” Cluj-Napoca din cadrul M.A.I.

 III. DOTAREA MATERIALĂ

       Pentru efectuarea unui serviciu prompt și de calitate la sesizările cetățenilor este
necesară o dotare corespunzătoare acestor cerințe.

Am beneficiat de sprijinul permanent al conducerii Primăriei, a domnului primar
Emil Boc, al președintelui Comisiei de ordine publică domnul viceprimar Dan Tarcea și
al  doamnei  viceprimar  Olah  Emese  pentru  achiziționarea  de  tehnică  și  echipamente
necesare intervenției.

Pentru a fi mai eficienți în soluționarea petițiilor cetățenilor și scurtarea timpilor de
intervenție, a fost necesară dotarea polițiștilor locali cu echipamente și accesorii pentru
intervenție:  autospeciale  de  intervenție  astfel  că  la  această  dată  Poliția  Locală  are  în
dotare un număr de 30 astfel de mijloace din care 5 sunt electrice 100 % (marca Renault
Zoe),  6 segway-uri,  2 biciclete  electrice,  1  motoscuter,  telefoane  mobile,  aparate  de
fotografiat,  stații  de  emisie-recepție,  bastoane,  cătușe,  lanterne,  binocluri  și  alte
echipamente necesare desfășurării activității.

O preocupare permanentă pe această linie a fost aceea de derulare în condiții legale
a  contractului  pentru  echipament  al  polițiștilor  locali  vizând  uniforme  pentru  fiecare
sezon și echipamente de protecție pentru serviciile de specialitate.
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IV.  ACTIVITATEA DE PREVENIRE

Pentru realizarea obiectivelor propuse în anul 2021, Poliția locală a cooperat cu
instituțiile din cadrul Sistemului Național de Ordine Publică respectiv Inspectoratul de
Poliție  Județean  Cluj prin  Poliția  Municipiului  Cluj-Napoca,  Gruparea  mobilă  de
Jandarmi Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Cluj, Agenția Națională Antidrog precum și alte instituții și asociații care au ca și
domeniu de activitate siguranța cetățeanului.

În baza HG nr. 196/17.03.2015 privind aprobarea strategiei Ministerului Afacerilor
Interne de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea gradului de siguranță al
cetățeanului,  prevenirea  criminalității  stradale,  Poliția  locală  face  parte  din  forțele
complementare alături de M.A.P.N., S.R.I., S.P.P.

Scopul principal al Poliției locale este acela de a interveni prompt și cu eficiență la
solicitările cetățenilor.

Polițiștii  locali  au  răspuns  în  timp  optim  solicitărilor  cetățenilor  primite  prin
Dispeceratul Direcției Generale Poliția locală, media timpilor de reacție fiind între:

  0-15 minute - 18.874 sesizări respectiv 86,8 %
15-30 minute -   2.232 sesizări respectiv 10,3 %
  > 30 minute -      628 sesizări respectiv   2,9 %

Situaţia comparativă 2020-2021 a sesizărilor înregistrate în Dispeceratul DGPL şi
monitorizarea timpilor de reacţie 

Anul
Total

sesizări 

Nr. sesizări cu
reacţia 0-15

minute
%

Nr. sesizări cu
reacţia 15-30

minute
%

Nr. sesizări cu
reacţia peste
30 minute

%

 2020 20.692 17.893 86,5 2.091 10,1 708 3,4

 2021 21.734 18.874 86,8 2.232 10,3 628 2,9
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Situația comparativă 2020-2021 a sesizărilor-reclamațiilor se prezintă astfel:

Sesizări-reclamaţii 2020 2021 +/-

Repartizate de Centrul de Informare pentru
cetăţeni

34.358 37.362   8,74 %

Aplicaţia sesizări on-line My Cluj 7.841 7.315   -6,71 %

Înregistrate în Dispeceratul DGPL 20.692 21.734  5,04 %

Total sesizări-reclamaţii 62.891 66.411  5,60%

S-a  asigurat  paza  și  protecția  permanentă  a  obiectivelor  și  bunurilor  de  interes
public  și  privat  al  Primăriei  municipiului  Cluj-Napoca  la  cele  5  obiective  (Primăria
municipiului Cluj-Napoca - Calea Moților, Sediul P-ța Unirii, Cabinet Primar, Casino și
Parcul Feroviarilor).

Pentru prevenirea unor fapte de natură a tulbura ordinea și liniștea publică au fost
montate  sisteme  de  supraveghere  video  la  toate  primăriile  de  cartier  cu  legătură  în
Dispeceratul  Direcției  Generale  Poliția  locală  și  a  parkingurilor  aparținând
municipalității.

Un  obiectiv  important  a  fost  acela  de  a  menține  ordinea  și  siguranța  în  zona
școlilor.  Conform Planului  comun  de  acțiune,  Poliției  locale  i-au  fost  repartizate  un
număr de 26 unități  de învățământ  preuniversitar  la care s-a  asigurat  prezența  atât  la
intrarea  cât  și  la  ieșirea  de  la  cursuri.  Îmbucurător  este  faptul  că  nu  am înregistrat
evenimente  în  care  victime  să  fie  elevii  școlilor  monitorizate.  Celelalte  unități  de
învățământ sunt monitorizate de către Poliție și Jandarmerie.

Un proiect  important  gestionat  de  către  Poliția  locală  cu  impact  major  privind
siguranța  elevilor  și  fluidizarea  traficului  rutier  a  fost  acela  de  punere  în  aplicare  a
proiectului  câștigat  prin programul  „Bugetare participativă” de transport  al  elevilor  la
școli cu autobuze dedicate, astfel că în anul 2021 la  Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu,
Liceul  Teoretic  Avram  Iancu,  Seminarul  Teologic  Ortodox,  Liceul  Teoretic  Bathory
Istvan, Liceul Teologic Reformat, Liceul Apaczai Csere Janos, Liceul Teoretic Gheorghe
Şincai,  Liceul  Național  Emil  Racoviță  şi  Colegiul  Naţional  George  Coşbuc au  fost
transportați din cartierele municipiului 95.627 elevi și 3.905 adulți (Total de la inițierea
proiectului 293.444 elevi și 16.080 adulți). 
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Pe parcursul  anului  2021 polițiștii  locali  din cadrul  Direcţiei  Ordine Publică şi
Trafic Rutier au acționat zilnic pe raza municipiului Cluj Napoca, în patrule independente
și  patrule mixte  în colaborare cu Poliția  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru verificarea
respectării  de  către  populație  a  măsurilor  dispuse  de  către  autorități  cu  privire  la
prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus COVID-19 (patrulări în
zonele  aglomerate,  magazine,  parcuri,  verificări  la  domiciliu  a  persoanelor  aflate  în
izolare/carantină,  transportul  hranei  persoanelor  aflate  în autoizolare  la domiciliu,  alte
activități specifice).

În  urma  acțiunilor  întreprinse  și  a  activităților  desfășurate  au  fost  realizate
următoarele rezultate:
 au  fost  verificate  un  număr  de  5.521  persoane  aflate  în  izolare/carantină  la

domiciliu ca măsură a prevenirii răspândirii virusului COVID – 19
 au  asigurat  transportul  hranei  pentru  un  număr  de  88  persoane  aflate  în

izolare/carantină la domiciliu pe raza municipiului Cluj Napoca
 în  perioada  28.03-09.04.2021  și  în  perioada  17-30.12.2021 polițiștii  locali  au

asigurat  paza  la  Centrul  de  carantină  al  Consiliului  Județean  Cluj  aflat  pe  str.
Nicolae Cristea
În perioada evaluată, polițiștii locali au executat un număr de 252 misiuni specifice

de  menținere  și  asigurare  a  ordinii  publice  și  fluidizarea  traficului  rutier  pe  timpul
desfășurării manifestărilor cultural artistice, mitinguri, demonstrații, competiții sportive,
procesiuni: „ Boboteaza”  şi  Sf.  Ioan  Botezătorul,  ,,Ziua  Mihai  Eminescu”,  24  Ianuarie-Unirea
Principatelor  Române,  ,,Turneul  Cupa  României”  la  volei  feminin,  ,,Comemorarea  Martirilor
Neamului, Horea, Cloșca și Crișan”, ,,Turneul final 8„ și ,,Turneul final 9„ de baschet masculin,
,,Lights in the Park - Luna și Planeta Marte”, Slujba de Înviere, Atenție la Motocicliști, ,,Turneul
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Ligii  Naționale”  de  handbal  masculin,  tenis  feminin  sub egida  ”Billie  Jean  King  Cup by BNP
Parisbas  (Fed  Cup)”,  înscăunare  a  Preasfinției  Sale  Claudiu  Lucian  Pop,  ,,Duminca  Floriilor”,
,,Nerezolvarea Problemelor petentului în justiție”,  ,,ZIUA EUROPEI”,   ,,Iulius Parc-Street  Food
Park”,  ,,European  Golden  League”,  ,,Susținerea  deciziei  CCR  cu  privire  la  Legea  55/2020”,
,,Săptămâna Cărții la Cluj-Napoca”, ,,Campionatele Naționale de Atletism Seniori”, ,,TEDx CLUJ
2021”,  ,,Noaptea  Europeană  a  Muzeelor  2021  la  Cluj-Napoca”,  ,,Campionatele  Europene  de
Atletism pe echipe Liga I”, ,,Zilei Naționale a Drapelului Național”, ,,Campionatele Internaționale
de Atletism ale României >>Iolanda Balas Soter>>”, ,,Gala Absolventului”, „Campionatul Național
de Patinaj Viteză Role”, „TIFF.20”, „Tradiții  de vară”, ”Transilvania Bikers MC 1990 Bikerfest,
ediţia a -  XXIII - a”,  „Winners Open – WTA 250”, „Electric Castle Special”,  „Zilele Culturale
Maghiare  din Cluj”,  „Campionatul  European de Volei  Feminin”,  „Promovarea valorilor  familiei
tradiționale”,  „Mini  Turneu  de  Flag  Football”,„Cluj  Pride  2021”,  „Opera  Aperta  2021”,  „Turul
Ciclist al Clujului și Trofeul Ardealul 2021”,  „Central Park Wine Festival”, „Jazz in the Park”, ,,The
Color Run 2021”, „Tradiții Clujene”,„Campania–Blood Network”, „Transilvania Football Festival”,
„Festivalul  UNTOLD  2021”,  „Tradiții  Clujene”,  ,,Clujenii  vor  să  pedaleze!”,  ,,DISCOTECA
'80”„Campionatul Mondial de Karate W.U.F.K.”,  ,,Marșul recuperării din adicții”,  ,,Festivalul de
antreprenoriat pentru copii – Kidprenoriada”,  „Meciul de Tenis dintre România vs Portugalia din
grupa  Mondială  I  a  Davis  Cup”,  ,,Campionatele  Europene  de  Tenis  de  Masă  pe  Echipe”,
„Campionatul Național Women Rally”, ,,Cluj Circus Days”, „FIG RG World Challenge Cup”, „Cluj
Never Sleeps 7.0”, „Făget Tour Fortech 2021” și ,, Mountain Bike Făget Ride”, ,,Transylvania Open
-WTA 250”, „Tradiții  de Toamnă”,  „Comemorarea Zilei Revoluției Ungare din 1956”,  ,,A kind
letter to Cluj”, „Târgul de Crăciun 2021”, „Marșul Recunoștinței”, „1 Decembrie – Ziua Naţională a
României”, „Davis Cup, România – Peru”,  „Cluj Winter Race”, „Tradiții de Iarnă”.

Sub deviza  „Nicio  persoană nu doarme sub cerul  liber”  au  fost  identificate  39
adăposturi improvizate, 219 persoane fără adăpost și 506 persoane care apelau la mila
publicului adulți și 22 minori, față de aceste persoane s-au dispus măsuri legale constând
în asigurarea unor locuri la cele 2 centre de primire din municipiu precum și la centrele de
ocrotire  a minorilor.  Persoanele cu domiciliul  în alte localități  au fost  îndrumate spre
domiciliul  acestora,  totodată  au  fost  informate  primăriile  de  pe  raza  de  domiciliu  cu
privire la activitatea acestor persoane.

Au fost efectuate verificări în parcurile şi locurile de joacă pentru copii cu scopul
de a  preveni  faptele  de distrugere sau deteriorare a  amenajărilor  existente,  precum şi
pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică (U.S.A.M.V Iuliu Prodan,
parc  Ştefan  cel  Mare,  parc  str.  Pometului,  Detunata,  Lăcrămioarelor,  Unirii,  Slănic,
Fraternităţii, Băişoara, Pascaly, Unirii 21-23, Coastei, Parcul Tulcea, Dunării, Timişului,
Mureşului, Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, Minerva, Primăverii).

 Au fost efectuate un număr de 8 acţiuni privind nerespectarea legislaţiei de către
deţinătorii de câini, ocazie cu care au fost aplicate 108 sancţiuni contravenţionale, iar în
colaborare cu Centrul de ecarisaj s-au desfăşurat 5 acţiuni, în timpul cărora s-au ridicat de
pe domeniul public un număr de 20 câini fără stăpân.
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S-au  desfășurat  activități  de  informare  privind  respectarea  legislației  rutiere
referitoare la oprirea/staționarea neregulamentară a autovehiculelor pe trotuar, carosabil,
în  zona  parking-urilor,  zone  pietonale  și  rezidențiale,  stații  CTP,  intersecții/sensuri
giratorii, banda destinată circulației autobuzelor.

S-au desfășurat activități de informare privind respectarea normelor referitoare la
circulația  trotinetelor  electrice  pe drumurile  publice fiind făcute  recomandări  la  peste
3.000 persoane care circulau cu trotinetele electrice pe raza municipiului.

S-au  desfășurat  activități  de  conștientizare  a  pietonilor  și  bicicliștilor  pentru
creșterea siguranței acestora ca participanți la trafic.

Cu ocazia activităților preventive au fost distribuite flyere conținând recomandări
pe linie de trafic rutier, ordine publică, protecția mediului, etc.

Pe linie de Control urbanism și disciplina în construcții au fost desfășurate 616
activități  preventive  împreună  cu  I.S.U.,  Inspectoratul  de  stat  în  construcții,  Poliția
municipiului  Cluj-Napoca,  Comisia  zonală  a  monumentelor  istorice,  Prefectura  Cluj,
Consiliul  Județean  Cluj,  regiile  furnizoare  de  utilități  a  Inspectoratului  teritorial  de
muncă.

Acțiunile au vizat:
 depistarea construcțiilor fără AC și cu nerespectarea AC
 verificarea  în  teren  a  documentațiilor  tehnice  depuse  în  vederea  obținerii

PUD/PUZ
 verificarea și constatarea amplasării unui număr de 2.671 mijloace publicitare în

vederea respectării regulamentului de publicitate aprobat și a prevederilor Legii
185/2013 rep.

 respectarea  planurilor  de  organizare  de  șantier  și  îndrumarea  executanților
pentru respectarea acestora privind existența rampelor de spălare, a plaselor de
protecție, panoul cu datele de identificare a construcției, împrejmuiri 

 identificarea  și  îndepărtarea  cablurilor  care  necesită  intervenție  din  partea
operatorilor/deținătorilor  de  rețele  de  comunicații,  amplasate  pe  domeniul
public – au fost desființate cabluri de pe 227 de străzi

 identificarea și somarea proprietarilor de garaje în vederea desființării garajelor
ce  intră  în  programul  de  reamenajare  și  reabilitare  din  diferite  cartiere  ale
municipiului

 acțiuni cu executorul judecătoresc în vederea punerii în aplicare a sentințelor
definitive

 acțiuni cu judecătorul în vederea identificării pe teren a situațiilor din dosarele
aflate în curs de judecată
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În perioada analizată, polițiștii locali din cadrul Biroului Refațadizări imobile
au desfășurat o serie de acțiuni tematice, în cadrul acestora fiind verificate peste 3.065
de construcții:

 acțiuni  de  preevaluare  și  evaluare  imobile  degradate  în  vederea  aplicării
prevederilor Legii nr. 227/2015 – 1.467 imobile

 acțiuni de evaluare a imobilelor degradate în vederea somării – 242 imobile
 actiuni de reevaluare a imobilelor degradate - 100 imobile
 acțiuni de informare - ,,Întâlnirea cu cetățenii” în vederea clarificării unor

probleme legate de îngrijirea/întreținerea imobilelor, respectiv identificarea
mijloacelor prin care administrația locală poate veni în sprijinul cetățenilor

 acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la supraimpozitarea imobilelor
degradate  verificate,  respectiv  probleme privind  reparațiile  imobilelor  (în
urma somării proprietarilor) 

 acțiuni  de  verificare  a  lucrărilor  de  refațadizare  -  au  fost  efectuate  660
verificări la imobile degradate

 acțiuni  de  identificare  a  imobilelor   din  zona  centrală  inscripționate  cu
graffiti - pentru 15 clădiri  a fost obținut acordul proprietarilor pentru a fi
curățate

 acțiuni  de verificare  și  punere în  sigurantă  a unui număr de 594 imobile
degradate

S-au verificat și completat fişe de reevaluare şi note de constatare pentru 10
imobile.

Din anul 2016, de la data demarării acțiunii de punere în siguranță a cladirilor au
fost refațadizate parțial sau complet 755 imobile din care 68 reabilitate parțial sau total în
2021. 

Sunt în curs de executare lucrări reparații/refațadizări/revitalizări la un număr de
67 imobile.
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Activitățile Biroului  Control  Refațadizări  imobile  s-au  axat  în  principal  pe
identificarea  clădirilor  degradate  situate  în  intravilanul  Municipiului  Cluj-Napoca  din
zonele etapelor I, II, III, IV, V, VI 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. nr. 218/2020.  

Până la data de 31 mai s-au verificat și completat fişe de evaluare şi note de
constatare pentru un număr de 242 de imobile și au fost somați 743 de proprietari.
Dintre  acestea  100 de imobile  au fost  reevaluate,  fiind  transmise Direcției  Taxe și
impozite  locale  dosarele  pentru  41  de  imobile.  S-a  aprobat  în  consiliul  local
supraimpozitarea a 36 de imobile neîngrijite și evaluate în etapa VI/2021.

Pe linie de protecția mediului au fost desfășurate un număr de 510 acțiuni tematice
care au vizat:

 verificarea activității firmelor de salubritate menajeră și stradală (dezăpezirea și
îndepărtarea gheții în perioada de iarnă de pe căile rutiere și pietonale)

 verificări de specialitate privind activitatea agenţilor economici
 identificarea  și  eliminarea  rampelor  clandestine  de   deșeuri  de  pe  domeniul

public,  inclusiv  celor  de  volum  și  a  vegetației  depozitate  la  punctele
gospodărești  -  acţiuni de supraveghere a zonelor critice în vederea depistării
persoanelor care depoziteză deşeuri în alte locuri decât în cele special amenajate

 verificări  privind  gestionarea  deşeurilor  municipale  la  punctele  de  colectare
modernizate/îngropate

 verificarea organizărilor de şantier din punct de vedere al protecţiei mediului
 verificarea tematică a pieţelor agroalimentare de pe raza municipiului
 verificarea/identificarea  terenurilor  neîntreținute  în  baza  HCL  nr.

946/30.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de
identificare a terenurilor neîngrijite,  situate în intravilanul municipiului Cluj-
Napoca  –  au  fost  evaluate  un  număr  de  287  parcele  care  se  încadrau  în
prevederile  HCL  nr.  946/30.12.2020.  În  urma  somării  proprietarilor  s-a
intervenit asupra acestor parcele fiind curățate iar din totalul acestora un număr
de 14 parcele au fost propuse și s-a aprobat supraimpozitarea lor.

 verificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia
 verificarea deversărilor de ape reziduale pe domeniul public
 verificarea cursurilor de ape
 verificarea efectuării lucrărilor de deratizare și dezinsecție la agenții economici,

persoane fizice si juridice
 verificări  în  zona  depozitărilor  de  deșeuri  -  zona  B-dul  Muncii,  Stației  de

Epurare și a Aeroportului Internațional „Avram Iancu”
 acțiuni  de  ecologizare  -  zona  str.  Nordului,  pădurea  Hoia,  B-dul  Muncii  pe

malul râului Someş, zona platformei industriale Emerson

Serviciul Control protecția mediului a colaborat la aceste activități  împreună cu
Direcția Ecologie urbană  și  Serviciul revendicari, fond funciar şi registrul agricol  din
cadrul  Primăriei  municipiului  Cluj-Napoca,  D.S.P.,  D.S.V.,  I.S.U.,  Garda  de  mediu,
Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Compania de Apă Someș, firma Coral.
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Activitățile preventive ale Serviciului Inspecție comercială s-au concretizat în 232
acțiuni tematice care au vizat:

 verificarea legalității funcționării agenților economici din structuri de vânzare
 verificarea agenților economici care practică vânzare cu preț redus
 verificarea  magazinelor  cu  profil  alimentar,  a  hypermarketurilor  și

supermarketurilor, privind respectarea termenelor de valabilitate ale produselor
comercializate

 verificarea  agenţilor  economici  care  au  solicitat  emiterea  acordurilor  de
funcționare – conform atribuțiilor serviciului în cadrul comisiei de aprobare a
acordurilor de funcționare

 combaterea comerțului ambulant și stradal neautorizat
 verificarea respectării normelor generale de comerț în piețele agroalimentare
 verificarea legalității activității de taximetrie din municipiul Cluj-Napoca
 verificarea legalității amplasării teraselor de alimentație publică
 verificarea respectării restricțiilor stabilite de către autorități în ceea ce privește

desfășurarea activității de alimentație publică în spații închise și la terase
 verificarea respectării măsurilor stabilite de către autorități pentru prevenirea și

combaterea  pandemiei  de  Covid-19,  în:  spații  publice,  piețe  agroalimentare,
magazine, mall-uri

În îndeplinirea misiunilor polițiștii locali au colaborat cu Poliția municipiului Cluj-
Napoca,  Gruparea  de  Jandarmi,  Poliția  TF,  Biroul  Poliției  Rutiere,  Registru  Auto,
D.S.V.S.A., Direcția Regională de Metrologie Cluj-Napoca.
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V. ACTIVITATEA DE CONSTATARE

O preocupare permanentă a  polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale Poliția
locală a fost aceea de intensificare a măsurilor de descoperire și combatere a fenomenului
contravențional și infracțional de pe raza municipiului Cluj-Napoca cu scopul creșterii
gradului  de  siguranță  a  cetățenilor.  Prin  activitățile  zilnice  și  cu  ocazia  acțiunilor
desfășurate au fost constatate și aplicate un număr de 50.596 sancțiuni contravenționale
în valoare de 10.806.464 lei, din care 12.238 sancțiuni contravenționale cu avertisment.

Situația comparativă 2020-2021 a contravențiilor aplicate se regăsește în graficul
de mai jos:

DGPL 2020 2021 +/-

Nr. PVCC 50.453 50.596 0,28 %

Valoare (lei) 12.074.126 10.806.464 -10,50 %

Suma încasată (lei) 3.059.066 2.755.575 -9,92 %

Principalele fapte contravenționale au vizat depozitări ilegale de deșeuri, cerșetorie,
tulburarea  ordinii  publice,  depășirea  nivelului  de  zgomot,  neplata  parcărilor,  opriri
ilegale,  fațade  degradate,  comerț  ilegal  și  altele,  de  altfel  toate  aceste  contravenții
constatate se regăsesc în tabelul de mai jos:
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DOMENIU DE INTERES

Ianuarie-Decembrie 2021 Ianuarie-Decembrie 2020

Număr
de PVCC

Valoare
PVCC (lei)

Valoare
încasată

(lei)

Număr
de PVCC

Valoare
PVCC (lei)

Valoare
încasată

(lei)

Contravenţii 
săvârşite cu auto

Parcări publice cu plată 
HCL 986/2017

15.630 1.886.900 620.500 17.650 2.232.402 758.380

Opriri, staționări, parcări 
neregulamentare 
HCL 61/2014,OUG 195/2002,
L 448/2006

16.491 3.476.490 1.217.420 16.840 3.662.737 1.369.616

Sancţiuni privind
linistea şi 
ordinea publică

Tulburarea ordinii publice
 L 61/1991

4.137 737.484 17.425 3.251 614.100 30.600

Depașire nivel zgomot 
L61/1991

621 217.550 34.345 664 238.850 48.875

Cerșetorie L 61/1991,
HCL 422/1999

3.420 532.790 4.250 2.139 285.330 1.050

Animale de companie 
HCL 354/2015

108 9.250 2.500 117 13.375 4.225

Atelaje cu tracțiune animală 
HCL 270/2009, L 61/1991

69 13.400 100 50 10.800 50

Sancţiuni privind
construcţiile

Executare fără AC sau 
nerespectare AC L 50/1991

112 518.500 174.500 169 563.000 161.500

Organizare șantiere 
HCL 191/2009

187 78.500 35.750 258 193.200 56.600

Fațade degradate 
L 153/2011 sau L 422/2001, 
HCL 191/2009

108 59.500 33.500 181 122.625 36.125

Panotaj publicitar 
L 50/1991 sau L 422/2001, 
HCL 294/2013, L 185/2013

255 357.500 59.000 103 232.500 7.000

Sancţiuni privind
protecţia 
mediului

Gestionare deșeuri 
(depozitări ilegale)
HCL 191/2009,                
OUG 92/2021,
OUG 195/2005

277 162.100 24.550 540 193.650 63.400

Șantiere (rampă de spălare, 
gest. deșeuri, murdărire 
carosabil) 
HCL 191/2009

425 246.950 98.000 416 222.600 99.450

Nivel de zgomot 
OUG 195/2005

2 65.000 0 1 0 0

Spații verzi, distrugere spații 
verzi, tăieri arbori 
HCL 191/2009,
HCL 61/2014

214 29.760 10.950 545 76.550 18.900

Firme de salubritate 
stradală/menajeră 
HCL 191/2009

352 182.650 147.600 244 124.100 98.350

Alte sancțiuni de mediu 
HCL 191/2009

346 54.800 34.900 281 43.650 32.250

Sancţiuni privind
actele de comerţ

Producție, comerț, prestări 
servicii 
HCL 170/2009, HCL 
150/2009, HCL 765/2017

1.910 829.000 177.900 1.334 610.900 130.400
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DOMENIU DE INTERES

Ianuarie-Decembrie 2021 Ianuarie-Decembrie 2020

Număr
de PVCC

Valoare
PVCC (lei)

Valoare
încasată

(lei)

Număr
de PVCC

Valoare
PVCC (lei)

Valoare
încasată

(lei)

Sancţiuni privind
actele de comerţ

Verificare autorizare spații  
OG 99/2000

63 26.300 11.800 109 39.100 15.200

Activitate de taximetrie 
L 38/2003, HCL 737/2019

175 22.500 5.900 309 40.500 12.650

Asociații de proprietari 
L 196/2018

28 24.350 16.350 25 35.100 22.600

Alte sancțiuni

Ordonanțe militare,
L 55/2020

4.023 835.598 15.450 4.566 2.316.225 81.025

Trafic greu, transport 
persoane, staționări 
neregulamentare trotinete 
electrice, activități sportive 
după ora 22, alte activități de 
comerț și protecția mediului, 
etc.

1.643 439.542 12.885 661 202.832 10.820

TOTAL 50.596 10.806.464 2.755.575 50.453 12.074.126 3.059.066

O activitate importantă desfășurată de polițiștii locali din cadrul Serviciului Control
Trafic Rutier a constat în siguranța participanților la trafic pietoni, bicicliști, conducători
auto astfel că pentru opriri/staționări/parcări neregulamentare (stații autobuze, treceri de
pietoni, piste de biciclete, sensuri giratorii, zone pietonale, zone rezidențiale, poduri) au
fost ridicate un număr de 5.163 autovehicule.
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Situația pe județe a autovehiculelor ridicate

Județ
Nr. autovehicule

ridicate
Județ

Nr. autovehicule
ridicate

Județ
Nr. autovehicule

ridicate

Alba 135 Dîmbovița 7 Prahova 21

Arad 31 Dolj 3 Sălaj 176

Argeș 11 Galați 20 Satu-Mare 94

Bacău 30 Giurgiu 0 Sibiu 66

Bihor 84 Gorj 14 Suceava 75

Bistrița-
Năsăud

192 Harghita 45 Teleorman 3

Botoșani 23 Hunedoara 84 Timiș 23

Brăila 11 Ialomița 1 Tulcea 2

Brașov 39 Iași 14 Vâlcea 17

Buzău 6 Ilfov 24 Vaslui 11

Călărași 3 Maramureș 197 Vrancea 2

Caraș-
Severin

8 Mehedinți 8 București 423

Cluj 2.895 Mureș 173 Numere străine 112

Constanța 16 Neamț 32
Fără nr. de

înmatriculare
4

Covasna 23 Olt 5 TOTAL 5.163

O altă activitate desfășurată de către lucrătorii serviciului trafic rutier a fost aceea
de identificare și ridicare a autoturismelor din categoria celor abandonate și fără stăpân
astfel  că în urma acțiunilor  desfășurate  dar  și  din verificarea sesizărilor  primite de la
cetățeni  au fost  ridicate  de pe domeniul  public al  statului  în baza Legii  nr.  421/2002
modificată și completată cu Legea nr. 97/2020 privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori
al unităților administrativ-teritoriale, un număr de 187 autovehicule iar un număr de 876
autovehicule  au  fost  retrase  de  pe  domeniul  public  în  urma  somațiilor  transmise
proprietarilor.
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Așa cum aminteam la capitolul Activitate de prevenire, calitatea vieții cetățenilor
municipiului a stat permanent în preocupările Poliției locale.

Și în anul 2021 polițiștii locali din cadrul Serviciului Control urbanism și disciplina
în  construcții  și  Biroului  Control  refațadizări  imobile  au  acționat  pentru  verificarea
respectării  de către dezvoltatori  și  persoane fizice a respectării  legislației în domeniul
construcțiilor. S-au constatat o serie de încălcări ale legislației iar în majoritatea cazurilor
polițiștii locali au urmărit rezolvarea pe loc a acestor nereguli sau în cel mai scurt timp de
la constatare.

În majoritatea cazurilor s-a acționat împreună și cu sprijinul Direcției Urbanism iar
în situații deosebite și cu Inspecția de Stat în Construcții sau alte entități cu atribuții în
domeniu.

Pentru  neregulile  constatate  au  fost  aplicate  un  număr  de  667  sancțiuni
contravenționale în valoare de 1.015.250 lei.

Categorii de contravenții constatate:
Contravenții constatate și sancționate pentru lucrările de construcții
Baza  legală:  LG  50/1991  rep.  Privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

construcții
Număr contravenţii constatate şi sancţionate:
 98 PVCC - pentru construcţiile  fără AC
 3 PVCC - executarea sau desființarea cu nerespectarea AC
 1 PVCC - împiedicarea/sustragerea de la efectuarea controlului prin interzicerea

accesului organelor de control sau prin neprezentarea documentelor solicitate
 10 PVCC - neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții
Baza legală: HCL 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca  
 295 PVCC - pentru neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de

spălare, împrejmuirea necorespunzătoare a organizărilor de șantier, lipsa tabliței
de identificare,  neasigurarea curațeniei  în  incinta  șantierelor  și  în  apropierea
acestora,  neprotejarea  cu  plase  de  protecție  a  imobilelor  la  care  se  execută
lucrări  de  construcții,  nedeținerea  sau  întreținerea  necorespunzătoare  a
sistemelor de colectare și dirijare a apelor pluviale, murdărire carosabil de către
autovehiculele și vehiculele care ies din șantiere, din curți, incinte sau drumuri
de câmp,  neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de spălare,
ocuparea prin depozitări de materiale, mărfuri, sau obiecte fără plata taxei legale

Contravenții  constatate  și  sancționate  pentru  contravenții  depistate  pentru
mijloace publicitare 

Baza legală:  Legea nr. 185/2013 rep. privind amplasarea și autorizarea mijloacelor
de publicitate 

Număr contravenţii constatate şi sancţionate: 255 PVCC
Contravenții  constatate  și  sancționate  pentru  nerespectarea  măsurilor  de

protecție stabilite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 

Baza legală:  Legea nr. 55/2020, Hotărârile de Guvern privind prelungirea stării de
alertă, Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj

Număr  contravenţii  constatate  şi  sancţionate:  5  PVCC  pentru  lipsa  măștii  de
protecție sau purtarea necorespunzătoare a acesteia

Alte  contravenții  constatate  și  sancționate pentru  nerespectarea  prevederilor
Legii nr. 61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice: 1 PVCC pentru refuzul unei persoane de a
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furniza date pentru stabilirea identității  sale sau de a se prezenta la sediul  poliției,  la
cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine
publică, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Activitatea pe linia protecției mediului are la bază legislația națională în domeniu
dar și Strategia de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca în domeniu.

Protecția  mediului  reprezintă  ansamblul  reglementărilor,  măsurilor  și  acțiunilor
care au ca scop reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului
înconjurător și a surselor de poluare.

În anul 2021 polițiștii locali din cadrul Serviciului Control protecția mediului au
acționat și au constatat o serie de abateri de la legislația în domeniu constatând un număr
de 1.616 contravenții în valoare de 7.495.510 lei.

Categorii de contravenții:
Contravenţii privind gestionarea deșeurilor pe raza municipiului.
Baza legală: HCL 191/2009, OUG 92/2021, OUG 195/2005, Legea 61/2014.
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 277 PVCC
Contravenţii privind activitatea firmelor de salubritate (menajeră şi stradală)
Baza legală: HCL 191/2009.
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 352 PVCC
Contravenții  privind  activitatea  organizărilor  de  șantier  de  pe  raza

municipiului
Baza legală: HCL 191/2009.
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 425 PVCC
Contravenții  privind  modul  de  întreținere  a  spațiilor  verzi  de  pe  raza

municipiului (deteriorarea -spaţiilor verzi, tăieri de arbori, ardere deşeuri)
Baza legală: HCL 191/2009, HCL 61/2014.
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 214 PVCC
Contravenții pentru nerespectarea și a altor prevederi legale privind protecția

mediului
Baza legala: HCL 191/2009, Legea 61/1991
Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 348 PVCC
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Serviciul  Inspecție  comercială  prin  activitățile  pe  care  le  desfășoară  urmărește
protejarea populației împotriva unor nereguli privind activitățile de comerț desfășurate pe
raza  municipiului  Cluj-Napoca.  Comercializarea  produselor  desfășurate  de  agenții
economici,  comerțul  stradal,  piețele  agroalimentare  sunt  câteva dintre  activitățile  care
intră în sfera de activitate a serviciului.

În cadrul activităților desfășurate în anul 2021, polițiștii locali din cadrul serviciului
au constatat un număr de 2.018 contravenții în valoare de 1.107.380 lei și au confiscat
bunuri în valoare de 900 lei.

Categorii de contravenții:
Contravenții  constatate  și  sancționate  pentru  nerespectarea  măsurilor  de

protecție stabilite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19

Baza legală:  Legea nr. 55/2020, Hotărârile de Guvern privind prelungirea stării de
alertă, Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj

Număr  contravenţii  constatate  şi  sancţionate:  70  PVCC,  pentru  următoarele
nereguli: lipsa măștii de protecție sau purtarea necorespunzătoare a acesteia; desfășurarea
activității de alimentație publică în spații închise, în perioada în care această activitate a
fost suspendată sau nerespectarea condițiilor de acces în incinta operatorilor economici.

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

Baza legală: O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă,  republicată,  actualizată,  H.C.L.  nr.  150/2009  privind  reglementarea  activităţilor
comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Număr de contravenţii  constatate şi  sancţionate:  861  PVCC, pentru următoarele
nereguli:

 lipsa  acordului  de  funcţionare  şi  a  aprobării  de  orar  eliberat  de  Primăria
municipiului Cluj-Napoca

 nerespectarea deciziilor de suspendare a activității
 nedeţinerea la punctele de lucru a documentelor prevăzute de lege
 comercializarea  de  produse  cu  termene  de  valabilitate  expirate  sau  fără

specificarea acestora, ambalaje deteriorate
 lipsa traducerilor în limba română pentru produsele din import
 nerespectarea  prevederilor  legale  privind  reducerile  de  prețuri:  neafișarea

corespunzătoare a prețurilor, nesectorizarea mărfurilor cu preț redus
 nerespectarea  orarelor  de  funcționare  aprobate;  neafișarea  la  loc  vizibil  a

acestora.
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Contravenţii la activitatea de comerţ ambulant
Baza legală: H.C.L. nr. 150/2009 privind reglementarea activităţilor comerciale pe

raza  municipiului  Cluj-Napoca,  H.C.L.  nr.  191/2009  privind  buna  gospodărire  a
municipiului Cluj-Napoca.

Număr  contravenţii  constatate  şi  sancţionate:  526  PVCC,  pentru  desfășurarea
activității de comerț ambulant în locuri neautorizate și fără acte de proveniență; ocuparea
abuzivă a domeniului public.

Au fost confiscate baloane cu led, flori,  truse de scule mecanice și  electrice, în
valoare totală de 900 lei.
          Contravenţii la activitatea de comerţ stradal

Baza  legală:  H.C.L.  nr.  170/2009  privind  reglementarea  activităţilor  de  comerţ
stradal, desfăşurată la gherete, tonete, panouri publicitare mobile, suporţi etc., H.C.L. nr.
150/2009  privind  reglementarea  activităţilor  comerciale  pe  raza  municipiului  Cluj-
Napoca,  O.G.  nr.  99/2000  privind comercializarea  produselor  şi  serviciilor  de  piaţă,
republicată, cu modificările ulterioare.

Număr de contravenţii constatate şi sancţionate: 282 PVCC, pentru: 
 ocuparea abuzivă a domeniului public fără deţinerea contractelor de închiriere,

respectiv a abonamentelor de comerţ stradal
  nerespectarea amplasamentelor aprobate la activitatea de comerț stradal;
 amplasarea  de  panouri  publicitare  mobile  pe  domeniul  public  fără  deținerea

documentelor legale
 amplasarea  teraselor  de  alimentație  publică  fără  deținerea  contractelor  de

închiriere pentru terenul ocupat sau ocuparea unor suprafețe de teren mai mari
decât cele aprobate

 expunerea legumelor și fructelor în exteriorul spațiilor comerciale fără deținerea
aprobărilor legale.

De asemenea, au fost efectuate verificări care au vizat respectarea normelor legale
de comercializare a produselor agricole de sezon pe terenuri proprietate privată

Contravenţii la activitatea de taximetrie
Baza legală: Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de

închiriere  cu  modificările  ulterioare,  H.C.L.  nr.  737/2019  privind  aprobarea
regulamentului de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca; H.C.L. nr. 61/2014, cu
modificările ulterioare.

Număr total contravenţii constatate şi sancţionate: 122 PVCC, pentru următoarele
nereguli:

 nerespectarea standurilor aprobate
 ocuparea standurilor taxi de către alte autovehicule
 fumat în taxi
 lipsa asigurării de bunuri și persoane
 refuz de efectuare a curselor
 efectuarea  activității  de  transport  persoane  fără  deținerea  autorizațiilor

prevăzute de lege
 aplicarea pe autovehiculele taxi a reclamelor neconforme
 autovehicule taxi neîntreținute
 comportament neadecvat al taximetriștilor în relația cu clienții
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Contravenţii constatate la legea antifumat
Baza  legală:  Legea  nr.  349/2002  pentru  prevenirea  şi  combaterea  efectelor

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare.
Număr  contravenţii  constatate  şi  sancţionate:  9  PVCC,  pentru  fumat  în  spații

publice închise.
          Contravenţii constatate la asociaţiile de proprietari

Baza legală:  Legea nr.  196/2018 privind înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea
asociaţiilor de proprietari.

Număr  contravenţii  constatate  şi  sancţionate:  28  PVCC,  pentru  neîndeplinirea
atribuţiilor care revin preşedinţilor şi administratorilor de imobile.
          Contravenţii la activitatea desfăşurată în pieţele agroalimentare 

Baza legală:  H.C.L. nr. 150/2009 privind reglementarea activităţilor comerciale pe
raza municipiului Cluj-Napoca.

Număr  contravenţii  constatate  şi  sancţionate:  102  PVCC,  pentru  următoarele
nereguli:

 neetichetarea corespunzătoare a produselor comercializate
 lipsa certificatelor de calitate
 neafișarea prețurilor la produsele comercializate
 nedeținerea documentelor prevăzute de lege la punctele de lucru
 lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare
 așezarea mărfurilor direct pe paviment
Alte  contravenții  constatate  și  sancționate: 18  PVCC,   pentru  nerespectarea

prevederilor  Legii  nr.  61/1991 republicată,  pentru sancționarea faptelor  de încălcare a
unor  norme  de  conviețuire  socială,  a  ordinii  și  liniștii  publice:   consum  de  băuturi
alcoolice în spațiul public, proferarea de injurii la adresa organelor de control, apelarea la
mila publicului, tulburarea liniștii publice.

Activitatea  de  constatare  infracțională  s-a  materializat  în  descoperirea  a  25  de
infracțiuni constând în fapte de ultraj, distrugeri, furturi, loviri, zădărnicirea combaterii
bolilor, conducerea sub influența băuturilor, încălcarea ordinului de protecție, portul și
folosirea de arme neletale în spațiul public, depistarea unei persoane dată în consemn.

VI. ACTIVITATEA BIROULUI JURIDIC

În perioada evaluată lucrătorii Biroului Juridic au instrumentat un număr de 1.775
dosare (cuprinzând un număr de 831 dosare noi  înregistrate și un număr de 944 dosare
pe rol din anii precedenți).
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S-au întocmit 800 de întâmpinări la fond, 346 de întâmpinări la apel,  9 note de
ședință, 7 precizări la acțiune și 297 de adrese către instanțele de judecată.

S-au înregistrat 39 de acțiuni civile având ca obiect obligația de a face, 13 cereri
pentru definitivarea sentințelor, 14 cereri repunere pe rol a dosarelor.

Au fost formulate  42 de plângeri penale,  1 precizare plângere, 8 note de ședință
pentru dosarele penale  și  66 plângeri împotriva ordonanței prin care s-a dispus clasarea
cauzei.  

 Au fost înaintate executorului judecătoresc un număr de 14 de cereri de executare
silită, 14 referate privind întocmirea dosarului execuţional pentru desfiinţarea lucrărilor
de construcții executate nelegal în mun. Cluj-Napoca și 25 referate privind plata avans
onorariu executor judecătoresc în dosarele  execuţionale pentru desfiinţarea lucrărilor de
construcții executate nelegal.

În perioada analizată au fost comunicate 1.217 de sentințe civile din care au fost
câștigate la fond un număr de 682 de sentințe, 442 sentințe câștigate definitiv și 92 de
sentințe pierdute definitiv. 

Au fost declarate 234 apeluri împotriva sentințelor pronunțate la fond și au fost
redactate 73 referate de neapelare.

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. 

Totodată, în perioada analizată, au fost desființate 30 construcții executate nelegal
și au fost închise 16 dosare de executare  de către B.E.J. Vlad Aurelian Liviu, privind
desființarea lucrărilor de construcție executate nelegal.

De asemenea, prin  intermediul executorului judecătoresc Vlad Aurelian Liviu și
prin firma SC SMZ SRL, în baza hotărârilor judecătorești definitive au fost desființate 21
mijloace publicitare aflate pe rolul biroului excutorului judecătoresc.

Situația comparativă 2020 - 2021

Nr.
crt.

Indicator 2020 2021 +/-

1 Nr. total dosare  noi înregistrate 930 831 -10,65 %

2 Întampinări fond 777 800 2,96 %

3 Întâmpinări apel 374 346 -7,49 %

4 Acțiuni civile - obligație de a face 61 39 -36,07 %

5 Plângeri penale 31 42 35,48 %

6 Cereri de executare silită 24 14 -41,67 %

7 Total sentințe comunicate 942 1.217 29,19 %

8 Caștigate fond 500 682 36,40 %

9 Caștigate definitiv 332 442 33,13 %

10 Pierdute irevocabil 40 92 130 %

11 Apeluri 191 234 22,51 %

12 Referate neapelare 70 73 4,29 %
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Situaţia comparativă 2020-2021 a sentinţelor civile

Compartimentul  Evidență  contravenții,  mandate  de  muncă  în  folosul
comunității

Compartimentul Evidenţă contravenţii, mandate de muncă în folosul comunităţii a
efectuat  activități  privind  executarea  muncii  neremunerate  în  folosul  comunității  ca
urmare  documentelor  înaintate  de  parchete,  Serviciul  de  Probațiune  Cluj,  DIICOT și
instanțele judecătorești.

În baza unor sentințe penale și  ordonanțe, au fost comunicate de către organele
jurisdicționale, în vederea instrumentării un număr de 388 de dosare. În  acestă perioadă,
au fost finalizate 407 dosare, fiind în curs de instrumentare 246 de dosare (168 dosare în
curs de executare iar 78 vor fi puse în executare).

Au fost redactate 455 referate și 455 dispoziţii, respectiv 407 de comunicări către
organele juridicţionale şi 407 de comunicări către persoanele în cauză, în dosarele penale,
în care s-a dispus obligaţia de muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

Au fost efectuate un numar de 534 verificări periodice la locurile unde persoanele
desfăşoară muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Ca urmare a mandatelor de aducere comunicate de către instanțele de judecată au
fost emise 66 mandate de aducere și au fost  înmânate persoanelor citate în fața organelor
judecătorești 141 de citații.

Situația comparativă 2020 – 2021

Nr.
crt.

Indicator 2020 2021 +/-

1
Dosare penale primite de la organele jurisdicţionale, 
având dispusă obligaţia: efectuarea muncii 
neremunerate în folosul comunității 

358 388 8,38 %

2
Referate si dispoziții întocmite la dosarele penale în 
vederea efectuării de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii

276 455 64,86 %

3
Comunicări către organele jurisdicţionale - finalizare 
obligaţie dispusă în dosarele penale 

254 407 60,24 %

4 Mandate de aducere 33 66 100 %

5 Citații judecătorești 109 141 29,36 %
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Demersurile realizate în instanță, deși urmăresc în principal respingerea plângerilor
contravenționale  formulate  de  petenți  împotriva  proceselor  verbale  de  constatare  și
sancționare a contravențiilor, în subsidiar asigură realizarea sau apărarea unor interese
personale sau generale ale comunității. În plus, trebuie amintit faptul că, prin menținerea
de către instanțele de judecată a proceselor verbale contestate sunt menținute inclusiv
sancțiunile/măsurile  complementare  dispuse  de  agentii  constatatori  prin  actele  de
constatare întocmite, asigurându-se în acest fel restabilirea ordinii de drept încălcate prin
comiterea  contravenţiilor,  realizarea  prevenţiunii  speciale  și  atenţionarea
contravenienților cu privire la conduita lor viitoare.

VII. SERVIREA COMUNITĂȚII

O preocupare  permanentă  a  conducerii  Direcției  Generale  Poliția  Locală  a  fost
aceea  de  soluționare  în  termenele  prevăzute  de  Ordonanța  de  Guvern  nr.  27/2002  a
reclamațiilor și sesizărilor cetățenilor.

 Este important faptul că în perioada analizată nu au fost depășite termenele în ceea
ce privește soluționarea sesizărilor și răspunsul adresat petenților.

Dispeceratul Direcției Generale Poliția locală ocupă un rol important în relația cu
cetățenii fiind monitorizate permanent patrulele aflate în teren precum și timpii de reacție.

Prin  Dispeceratul  Direcției  Generale  Poliția  locală  au  fost  înregistrate  21.734
sesizări telefonice și au fost recepționate 41.378 apeluri telefonice. 

Prin noua organizare în cadrul dispeceratului respectiv 2 dispeceri pe tură și un
polițist  local  desemnat  pentru  monitorizarea  camerelor  de  supraveghere  s-a  reușit  o
relaționare bună cu cetățenii care au apelat la serviciile Poliției locale.

Au  fost  înregistrate  952  solicitări  imagini  video  de  către  instituții  publice
abilitate/persoane fizice.

Au  fost  procesate  un  număr  de  50.596  procese  verbale  de  constatare  a
contravențiilor  iar în  aplicația  M.A.I.  s-au  făcut  35.018  identificări  de  persoane  și
proprietari auto.

Au  fost  transmise  pentru  afișare  8.034  procese  verbale  de  constatare  a
contravențiilor.

A  fost  realizată  arhiva  electronică  a  proceselor  verbale  de  constatare  a
contravenţiilor și a documentelor conexe pentru anul 2021 (200.000 documente scanate și
arhivate electronic).

La ghișeul de relații cu publicul au fost operate un număr de 19.609 chitanțe (Poștă,
Taxe și impozite, Direcția Economică, confirmări de debite, on-line) iar 9.271 încasări
directe a sancţiunilor stabilite în procesele verbale de constatare a contravenţiilor.
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Situația comparativă 2020 - 2021

Nr.
crt.

Indicator 2020 2021 +/-

1
Identificări persoane şi proprietari auto 
(persoane fizice sau juridice)

34.437 35.018 1,69 %

2
Redactare şi expediere notificări către 
proprietarii auto

23.366 20.374 -11,26 %

3 Operare PVCC în baza de date: 50.453 50.596 0,28 %

4
Afişare/comunicare PVCC:
Alte localităţi:
Municipiul Cluj-Napoca:

7.511
3.160
4.351

8.034
2.924
5.110

6,96 %
-7,47 %
17,44 %

5
PVCC transmise  pentru  executare silită:
Alte localităţi:
Municipiul Cluj-Napoca:

18.591
11.984
6.607

24.617
14.009
10.608

32,41 %
16,90 %
60,56 %

6 Operare acte în programul infocet 41.725 38.971 -6,60 %

7
Redactare şi expediere adrese (răspunsuri, 
adrese pentru afişare PVCC, adrese pentru 
executare silită, etc.)

8.377 9153 9,26 %

8 Întocmire note interne 276 399 44,57 %

9
PVCC și acte aferente acestora transmise 
Biroului Juridic.

907 789 -13,01 %

Poliția  locală  Cluj-Napoca  va  acționa  și  în  viitor  cu  profesionalism  și
responsabilitate cu scopul asigurării unui climat de ordine și siguranță publică propice
desfășurării activităților cotidiene.

DIRECTOR GENERAL,
BONŢIDEAN MARCEL
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