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EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI GENERALE POLIŢIA LOCALĂ
ANUL 2020
I. CONSIDERAŢII GENERALE
Activitatea Direcţiei Generale Poliţia locală în anul 2020 s-a axat pe realizarea
obiectivelor propuse la începutul anului.
Poliția locală a desfășurat activități deosebit de importante pentru realizarea
misiunilor specifice în contextul răspândirii la nivel național și mondial a infecției cu
Coronavirus SARS-COV-2.
Începând cu luna martie a anului 2020 Poliția locală Cluj-Napoca a desfășurat
activități specifice sub coordonarea operativă a Inspectoratului de Poliție al Județului
Cluj.
Acțiunile desfășurate au vizat respectarea de către persoanele fizice a măsurilor
individuale de protecție, cu scopul de a limita răspândirea virusului prin măsurile impuse
de către C.N.S.U. (respectarea distanțării sociale, obligativitatea purtării măștii în spațiile
publice, respectarea măsurilor în cazul persoanelor carantinate sau aflate în izolare).
Pe lângă aceste măsuri preventive pe parcursul anului 2020, polițiștii locali au
desfășurat activități ce au avut ca scop asigurarea ordinii și liniștii publice, combaterea
fenomenului de cerșetorie și depistarea persoanelor fără adăpost, asigurarea unui cadru
operațional necesar desfășurării în condiții de siguranță a traficului rutier și pietonal,
respectarea legislației în domeniul construcțiilor și afișajul stradal, aplicarea legislației în
vigoare pe linie de protecția mediului, desfășurarea unui comerţ civilizat pe raza
municipiului precum şi activităţi în domeniul pazei bunurilor, aparţinând instituţiilor
statului prin serviciile din componența Direcției Generale Poliția locală, 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 Control refațadizări imobile
 Biroul Fluidizare trafic rutier
 Biroul Juridic
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OBIECTIVELE POLIŢIEI LOCALE PENTRU ANUL 2020 AU FOST:
 creşterea numărului activităților preventive
 creșterea încrederii populației în Poliția locală
 asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Cluj




Napoca
asigurarea fluenței traficului rutier
asigurarea unui mediu curat în vederea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor
respectarea cu stricteţe a normelor cu privire la construcții
respectarea normelor privind activitatea de comerţ
II. DINAMICA DE PERSONAL

La 1 ianuarie 2020, în statul de funcţii era prevăzut un număr de 321 de posturi,
fiind încadrate un număr de 299 de posturi, cu un deficit de 22 poliţişti locali.
Posturile vacante vizau în special serviciile din cadrul Direcției Inspecție și control
dar și ordinea publică și traficul rutier.
La 31 decembrie 2020, în statul de funcții era prevăzut un număr de 321 de posturi,
fiind încadrate un număr de 291 de posturi, cu un deficit de 30 polițiști locali.
STAREA ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ
În perioada analizată la nivelul Direcţiei Generale Poliţia locală, au fost cercetați
disciplinar un număr de 13 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.
Din luna martie, 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.
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
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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.
IV. ACTIVITATEA DE PREVENIRE
Pentru realizarea obiectivelor propuse, Poliția locală în anul 2020 a cooperat cu
instituțiile din cadrul Sistemului Național de Ordine Publică respectiv I.P.J. prin Poliția
Municipiului Cluj-Napoca, Gruparea mobilă de Jandarmi Cluj, I.J.J. Cluj, I.S.U, 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 - 17.893 sesizări respectiv 86,5 %
15-30 minute - 2.091 sesizări respectiv 10,1 %
> 30 minute - 708 sesizări respectiv 3,4 %
Situaţia comparativă 2019-2020 a sesizărilor înregistrate prin Dispeceratul DGPL şi
monitorizarea timpilor de reacţie

Anul

Total
sesizări

Nr. sesizări cu
reacţia 0-15
minute

%

Nr. sesizări cu
reacţia 15-30
minute

2019

24.636

2020

20.692

21.353

86,7

17.893

86,5

3

%

Nr. sesizări cu
reacţia peste
30 minute

%

2.709

11,0

574

2,3

2.091

10,1

708

3,4

Situația reclamațiilor în anul 2020 comparativ cu anul 2019 se prezintă astfel:
Sesizări-reclamaţii

2019

2020

+/-

Repartizate de Centrul de Informare pentru
cetăţeni

28.472

34.358

20,67 %

Aplicaţia sesizări on-line My Cluj

9.206

7.841

-14,83 %

Înregistrate în Dispeceratul DGPL

24.636

20.692

-16,01 %

Total sesizări-reclamaţii

62.314

62.891

0,93 %

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.
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 să fie implicați elevi.
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 2020 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 64.951 elevi și 3.019 adulți (Total de la inițierea
proiectului 197.817 elevi și 12.175 adulți).
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Pe parcursul anului 2020 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
autoizolare/carantină, transportul hranei persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu,
alte activități specifice).

5

În urma acțiunilor întreprinse și a activităților desfășurate au fost realizate
următoarele rezultate:
 au fost verificate un număr de 6.170 persoane aflate în izolare/carantină la
domiciliu ca măsură a prevenirii răspândirii virusului COVID – 19
 în perioada 19.03.2020 - 28.12.2020 polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și
Siguranță Publică au asigurat transportul a 1.778 porții de mâncare pentru
persoanele aflate în izolare/carantină la domiciliu pe raza municipiului Cluj
Napoca
 în perioada 21.08.2020 - 04.09.2020 polițiștii locali au asigurat paza la Centrul de
carantină al Consiliului Județean Cluj aflat pe str. Nicolae Cristea pentru 4
persoane, iar în perioada 13.12.2020 – 22.12.2020 pentru o persoană
 în perioada 27 martie - 30 aprilie 2020 polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine
publică cu ocazia distribuirii de către angajații DASM pachete cu alimente și cu
produse de igienă personală în comunitățile din zona Pata Rât (Cantonului, Dallas,
Module și Rampă) la un număr de 1648 persoane, în zona străzii Stephenson la un
număr de 33 de familii (100 persoane), în zona străzii Meșterul Manole la un
număr de 27 de familii (104 persoane) și în zona B-dul Muncii la un număr de 5
familii (28 persoane)
 în perioada 16.03 - 30.05.2020 polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Trafic
Rutier aflați pe echipaje mixte cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier/ Biroul
Rutier au însoțit 93 de convoaie de autoturisme dinspre localitatea Gilau spre
limitele de județ înspre Bistrița-Năsăud, Mureș și Alba
În cursul anului 2020, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, Direcţia
Ordine Publică și Trafic Rutier a pus la dispoziția polițiștilor locali materiale necesare
pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus COVID-19
(măști, mănuși, alcool sanitar, dezinfectant, precum și deratizarea birourilor și
autospecialelor din dotare).
În perioada evaluată, polițiștii locali au executat un număr de 244 misiuni specifice
de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice și de fluidizare a 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, „Maialul de iarnă USMC”, „Dog Show”, „Tradiții
de primăvară”, ,,Aniversarea a 577 de ani de la naşterea lui Matei Corvin” „Campania 40
De Zile Pentru Viață” ,,Feleacu Running Hills”, ,,BALUL OPEREI”, „Startup Innovation
Camp 2020”, ,, HI FI FI 02”, ,,Cros caritabil”, ,, Paw it Forward”, ,,Crosul Divelor”, ,,
Satul vine la Oraş”, Festivalul Internațional de Film Transilvania TIFF 2020, ”OPERA
SUMMER HUB 2020”, Zilele Culturale Maghiare, „Concert Opera maghiară –
Symphonic rock”, “Festivalul filmului Kazahstan”, ”Festivalul stradal Wonderpuck ediția
a IV-a”, „Jazz in the Park” „Zilele Recoltei”, Alegeri locale – 27 septembrie 2020,
”Arcul limbii române sau Marea Unire”, ”Cluj Symphony Experience”,,Zilele Studenţeşti
KMDSZ”, ”Marșul Recunoștinței”, ”Festival- Concurs Jocul Fecioresc din Transilvania”ALEGERI PREZIDENȚIALE din Republica Moldova, 1 Decembrie – Ziua Națională a
României, Alegeri Parlamentare 2020, Sarbătorile de Crăciun și Anul Nou.
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Sub deviza „Nicio persoană nu doarme sub cerul liber” au fost identificate 18
adăposturi improvizate, 266 persoane fără adăpost și 440 persoane care apelau la mila
publicului adulți și 21 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 15.426 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 15 acţiuni privind nerespectarea legislaţiei de către
deţinătorii de câini, ocazie cu care au fost aplicate 100 sancţiuni contravenţionale, iar în
colaborare cu Centrul de ecarisaj s-au desfăşurat 7 acţiuni, în timpul cărora s-au ridicat de
pe domeniul public un număr de 533 câini fără stăpân.
S-au desfășurat activități de informare privind respectarea legislației rutiere
referitoare la circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice fiind făcute
recomandări la peste 4.200 persoane care circulau cu trotinetele electrice pe raza
municipiului.
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Cu ocazia activităților preventive au fost distribuite flyere conținând recomandări
pe linie de trafic rutier, consum de substanțe interzise, ordine publică, protecția mediului,
etc.
Pe linie de Control urbanism și disciplina în construcții au fost desfășurate 589
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 documentațiilor tehnice depuse în vederea obținerii PUD/PUZ
 verificarea și constatarea amplasării unui număr de 2.423 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 – au fost
verificate 2.783 șantiere
 verificarea operatorilor/deținătorilor de rețele de comunicații în vederea
introducerii cablurilor în rețelele subterane – au fost desființate cabluri de pe
240 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
 acțiuni de verificare a 560 locații și participarea la comisia de acorduri și orare
de funcționare în vederea respectării cerințelor pentru eliberarea acordurilor și
orarelor de funcționare
 activități şi acțiuni tematice de control/prevenire în legătură cu modul de
respectare şi implementare a prevederilor Ordonanțelor Militare, privind
măsurile de prevenire a răspândirii Covid – 19;
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 activităţi şi acţiuni tematice de control/prevenire în legătură cu modul de
respectare şi implementare a prevederilor hotărârilor Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență privind măsurile de prevenire şi combaterea
efectelor pandemiei de Covid -19

În perioada analizată, polițiștii locali din cadrul Biroului Refațadizări imobile
au desfășurat o serie de acțiuni tematice, în cadrul acestora fiind verificate peste 2.573
de construcții:
 acțiuni de preevaluare și evaluare imobile degradate în vederea aplicării
prevederilor Legii nr. 227/2015 – 917 imobile
 acțiuni de evaluare a imobilelor degradate în vederea somării – 172 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 informare cu privire la programul multianual de refațadizare (în
urma notificării proprietarilor pe Legea nr.153/2011)
 acțiuni de verificare a lucrărilor de refațadizare - au fost efectuate verificări
la 608 imobile
 acțiuni de identificare a imobilelor proprietate/coproprietate cu Statul
Român din zona centrală inscripționate cu graffiti
 acțiuni de verificare și punere în sigurantă a unui număr de 106 imobile
degradate
Din anul 2016, de la data demarării acțiunii de punere în siguranță a cladirilor au
fost refațadizate parțial sau complet 687 imobile din care 136 reabilitate parțial sau total
în 2020.
Sunt în curs de executare lucrări reparații/refațadizări/revitalizări la un număr de
44 imobile.
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Pe linie de protecția mediului au fost desfășurate un număr de 635 acțiuni tematice
care au vizat:
 verificarea organizărilor de şantier din punct de vedere al protecţiei mediului
 verificarea activității firmelor de salubritate menajeră și stradală
 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
 verificarea tematică a pieţelor de pe raza municipiului
 acţiuni de verificare a modului de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii de pe
trotuarele din zona centrală a municipiului si anumite porţiuni din cartierelor
municipiului - 124 somaţii
 verificarea/respectarea legistaţiei privind întreţinerea terenurilor
 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
 participarea în cadrul comisiei de aprobare a acordurilor de funcţionareverificarea agenţilor economici privind existenţa contractului de salubritate,
necesitatea deținerii autorizației de mediu, existența și soluționarea reclamațiilor
în vederea obținerii acordului de funcționare - 361 agenti economici verificaţi
 acţiuni zona Pata Rât în colaborare cu reprezentanţi ai Jandarmeriei, Armatei
Române - decontaminarea zonei, distribuire pachete
 acţiuni de verificare privind respectarea legislaţiei referitoare la întreţinerea
terenurilor cât şi participarea la comisia pentru stabilirea terenurilor infestate cu
buruiana ambrozia (măsurile au fost dispuse de către Serviciul Revendicări,
fond funciar şi registru agricol) -1.140 somaţii
 patrularea în trei schimburi în zona depozitărilor - zona B-dul Muncii, Stației de
Epurare și a Aeroportului „Avram Iancu”
 acţiuni de dezinfecție a spaţiilor de lucru şi a autospecialelor Poliției Locale
 verificarea respectării de către populaţie a măsurilor dispuse de către autorităţi
cu privire la prevenirea și limitarea răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus
COVID 19
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Serviciul Control protecția mediului a colaborat la aceste activități împreună cu
Direcția Ecologie urbană 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.

Activitățile preventive ale Serviciului Inspecție comercială s-au concretizat în 231
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 respectării măsurilor stabilite de către autorități pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, în perioada stării de urgență și a
stării de alertă, conform atribuțiilor stabilite prin lege în sarcina Poliției locale
În îndeplinirea misiunilor polițiștii locali au colaborat cu Poliția municipiului ClujNapoca, 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 50.453 sancțiuni contravenționale
în valoare de 12.074.126 lei.
Situația contravențiilor aplicate se regăsește în graficul de mai jos:
DGPL

2019

2020

+/-

Nr. PVCC

54.325

50.453

-7,13 %

Valoare (lei)

12.028.704

12.074.126

0,38 %

Suma încasată (lei)

4.167.671

3.059.066

-26,60 %

Principalele fapte contravenționale constatate și care aduc atingere normelor de
conviețuire socială au fost în atenția permanentă a polițiștilor locali constatându-se 2.139
fapte de cerșetorie, 3.251 fapte de tulburarea ordinii publice, 664 depășirea nivelului de
zgomot, 438 depozitări ilegale, de altfel toate aceste contravenții constatate se regăsesc în
tabelul de mai jos:
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Ianuarie-Decembrie 2020
DOMENIU DE INTERES

Parcări publice cu plată
HCL 986/2017
Contravenţii
Opriri, staționări, parcări
săvârşite cu auto neregulamentare
HCL 61/2014,OUG
195/2002,L 448/2006
Tulburarea ordinii publice
L 61/1991

Ianuarie-Decembrie 2019

Valoare
Număr de Valoare
Număr
încasată
PVCC PVCC (lei)
de PVCC
(lei)
17.650

2.232.402

758.380

16.840

3.662.737 1.369.616

Valoare
PVCC
(lei)

Valoare
încasată
(lei)

15.152

1.959.364

818.110

25.526

5.599.742

2.039.556

3.251

614.100

30.600

3.390

753.029

39.625

664

238.850

48.875

195

68.150

22.400

2.139

285.330

1.050

2.441

287.605

945

117

13.375

4.225

252

14.800

7.575

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

50

10.800

50

66

14.250

200

Executare fără AC sau
nerespectare AC L 50/1991

169

563.000

161.500

115

637.500

291.600

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

440

315.825

92.725

419

212.700

111.800

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

103

232.500

7.000

156

371.500

32.000

Depozitări ilegale
HCL 191/2009,
OUG 195/2005

438

187.650

62.400

689

159.880

61.300

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

416

222.600

99.450

322

158.450

80.850

1

0

0

0

0

0

Spații verzi, distrugere spații
Sancţiuni privind
verzi, tăieri arbori
protecţia
HCL 191/2009,
mediului
HCL 61/2014

545

76.550

18.900

230

67.650

21.750

Gestionare selectivă a
deșeurilor
H 856/2002 sau L 211/2011

102

6.000

1.000

560

95.900

43.100

Firme de salubritate
stradală/menajeră
HCL 191/2009

244

124.100

98.350

685

337.150

246.520

Alte sancțiuni de mediu
HCL 191/2009

281

43.650

32.250

193

18.320

14.500

Producție, comerț, prestări
servicii L 12/1990,
L 145/2014, HCL 170/2009

465

256.650

32.650

770

438.350

53.100

109

39.100

15.200

168

70.950

30.550

869

354.250

97.750

1.285

573.390

194.540

Depașire nivel zgomot
L61/1991
Sancţiuni privind
Cerșetorie L 61/1991,
linistea şi
HCL 422/1999
ordinea publică
Animale de companie
HCL 354/2015, L 61/1991

Nivel de zgomot
OUG 195/2005

Sancţiuni privind Verificare autorizare spații
actele de comerţ OUG 99/2000
Acte de comerț, avize
acorduri, spații,
HCL150/2009,HCL 765/2017
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Ianuarie-Decembrie 2020

Valoare
Număr de Valoare
Număr
încasată
PVCC PVCC (lei)
de PVCC
(lei)

DOMENIU DE INTERES

Activitate de taximetrie
Sancţiuni privind L 38/2003, HCL 737/2019
actele de comerţ Asociații de proprietari
L 196/2018
Ordonanțe militare,
L 55/2020, L 61/1991
Alte sancțiuni

Ianuarie-Decembrie 2019

Trafic greu, transport
persoane, activități sportive
după ora 22, alte activități de
comerț și protecția mediului,
etc.
TOTAL

Valoare
PVCC
(lei)

Valoare
încasată
(lei)

309

40.500

12.650

744

112.100

33.650

25

35.100

22.600

36

40.200

15.200

4.566

2.316.225

81.025

0

0

0

661

202.832

10.820

931

37.724

8.800

54.325

12.028.704

4.167.671

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,
rezidențiale, poduri) au fost ridicate un număr de 5.007 autovehicule.
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Situația pe județe a autovehiculelor ridicate
Județ

Nr. autovehicule
ridicate

Județ

Nr. autovehicule
ridicate

Județ

Nr. autovehicule
ridicate

Alba

137

Dîmbovița

4

Prahova

5

Arad

24

Dolj

5

Sălaj

176

Argeș

5

Galați

27

Satu-Mare

111

Bacău

21

Giurgiu

0

Sibiu

52

Bihor

94

Gorj

14

Suceava

68

BistrițaNăsăud

159

Harghita

25

Teleorman

2

Botoșani

28

Hunedoara

73

Timiș

31

Brăila

3

Ialomița

0

Tulcea

5

Brașov

51

Iași

12

Vâlcea

9

Buzău

3

Ilfov

18

Vaslui

6

Călărași

2

Maramureș

186

Vrancea

4

CarașSeverin

6

Mehedinți

7

București

398

Cluj

2.948

Mureș

119

Numere străine

109

Constanța

13

Neamț

27

Fără nr. de
înmatriculare

8

Covasna

7

Olt

5

TOTAL

5.007

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 158 autovehicule iar un număr de 938
autovehicule au fost retrase de pe domeniul public în urma somațiilor transmise
proprietarilor.
Așa cum aminteam la capitolul prevenire, calitatea vieții cetățenilor municipiului a
stat permanent în preocupările Poliției locale.
Pentru asigurarea unor condiţii de mediu optime privind viaţa cetățenilor
municipiului poliţiştii locali au monitorizat activitatea firmelor de salubritate care au fost
verificate permanent de către lucrătorii din cadrul Serviciului Control protecția mediului
iar cele 244 sancțiuni aplicate au condus la eliminarea unor pericole care ar fi putut să
apară prin acumularea unor cantităţi mari de deşeuri municipale la punctele de colectare
amenajate pe raza municipiului Cluj Napoca.
În toate cazurile, pe lângă amenzile aplicate, ca și măsură complementară s-a
dispus de fiecare dată igienizarea zonelor afectate, pe cheltuiala persoanelor responsabile
pentru aceste fapte contravenționale.
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Dezvoltarea orașului și numărul mare al imobilelor aflate în construcție (4.310
construcții verificate) a condus la constatarea faptului că nu toți antreprenorii au respectat
autorizațiile de construire fapt pentru care pe linie de construcții au fost aplicate 712
contravenții.

Activitatea pe linie comercială s-a desfășurat în baza planurilor de acțiune
întocmite, comerțul stradal, vânzările ambulante fără autorizații au dus la confiscarea de
flori, legume și fructe în valoare de 1.750 lei. De asemenea, s-au confiscat 183.508,62 lei
conform OG 99/2000 rep., art. 73, pct. 23, pentru nerespectarea deciziei de suspendare a
activității (funcționarea fără deținerea acordului de funcționare emis de primărie).
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Activitatea de constatare infracțională s-a materializat în descoperirea a 53 de
infracțiuni:
 33 infracțiuni la regimul construcțiilor (construcții fără AC, intervenții fără AC
în zona de protecție)
 20 infracțiuni constând în fapte de ultraj, distrugeri, furturi, tâlhării, loviri,
conducerea sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul
suspendat, conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere
VI. ACTIVITATEA BIROULUI JURIDIC
În perioada evaluată lucrătorii biroului juridic au instrumentat un număr de 1.983
dosare (plângeri contravenționale, penale).
S-au întocmit 777 de întâmpinări la fond, 374 de întâmpinări la apel, 7 întâmpinări
la recurs, 5 precizări la acțiune și 199 de adrese către instanțele de judecată.
S-au înregistrat 61 de acțiuni civile având ca obiect obligația de a face, 28 cereri
pentru definitivarea sentințelor, 21 cereri repunere pe rol a dosarelor.
Au fost formulate 31 de plângeri penale și 146 plângeri împotriva ordonanței prin
care s-a dispus clasarea cauzei și 8 referate de neatacare a soluției de clasare cuprinse în
ordonanțele procurolului.
Au fost redactate 11 informări către Primar, 4 proiecte de Hotărâre de Consiliu
pentru adoptarea/ modificarea/ completarea hotărârilor de consiliu local și 1 informare
referitoare la plângerea prealabilă privind anularea art1, alin.2 lit.a din HCL nr. 61/2014.
Au fost înaintate executorului judecătoresc un număr de 24 de cereri de executare
silită.
Au fost redactate 3 răspunsuri la plângerile prealabile referitoare la anularea
dispozițiilor de ridicare a vehiculelor.
În perioada analizată au fost comunicate 942 de sentințe civile din care au fost
câștigate la fond un număr de 500 de sentințe, 332 sentințe câștigate definitiv și 40 de
sentințe pierdute definitiv.
Au fost declarate 191 apeluri împotriva sentințelor pronunțate la fond și au fost
redactate 70 referate de neapelare din care 38 referate de neapelare au fost întocmite
urmare a deciziei 152/2020 a Curții Constituționale care a admis excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din OUG nr. 1/1999 privind Regimul stării de
asediu și Regimul stării de urgență.
Totodată, în perioada analizată, au fost închise 8 dosare de executare de către
B.E.J. Vlad Aurelian Liviu, privind desființarea lucrărilor de construcție executate
nelegal.
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Situația comparativă 2019 - 2020
Nr.
crt.

Indicator

2019

2020

+/-

1.041

930

-10,66 %

2 Întampinări fond

998

777

-22,14 %

3 Întâmpinări apel

343

374

9,04 %

4 Acțiuni civile -obligație de a face

117

61

-47,86 %

5 Plângeri penale

89

31

-65,17 %

6 Cereri de executare silită

52

24

-53,85 %

7 Total sentințe comunicate

1.059

942

-11,05 %

8 Caștigate fond

577

500

-13,34 %

9 Caștigate definitiv

276

332

20,29 %

10 Pierdute irevocabil

142

40

-71,83 %

11 Apeluri

193

191

-1,04 %

12 Referate neapelare

59

70

18,64 %

1 Nr. total dosare noi înregistrate

Situaţia comparativă 2019-2020 a sentinţelor civile

Compartimentul Evidență contravenții, mandate de muncă în folosul
comunității
Au efectuat activități privind executarea muncii neremunerate în folosul
comunității urmare documentelor înaintate de parchete, Serviciul de Probațiune Cluj,
DIICOT și instanțele judecătorești.
În baza unor sentințe penale au fost comunicate în vederea instrumentării un număr
de 358 de dosare. În acestă perioadă, au fost finalizate 254 de dosare, fiind în curs de
instrumentare 247 de dosare.
Au fost redactate 276 referate și 276 dispoziţii, respectiv 254 de comunicări în
dosarele penale în care s-au emis mandate de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
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Au fost efectuate un numar de 423 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 33 mandate de aducere și au fost înmânate persoanelor citate în fața organelor
judecătorești 109 de citații.
Situația comparativă 2019 – 2020
Nr.
crt.

Indicator

2019

2020

+/-

1

Mandate de executare dosare penale
muncă în folosul comunității

384

358

-6,77 %

2

Mandate de executare dosare civile
muncă în folosul comunității

25

0

-100 %

3 Referate și dispoziții dosare penale

329

276

-16,11 %

4 Referate și dispoziții dosare civile

4

0

-100 %

5 Comunicări dosare penale

325

254

-21,85 %

6 Mandate de aducere

102

33

-67,65 %

7 Citații judecătorești

135

109

-19,26 %

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 20.692
sesizări și au fost recepționate 41.302 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 442 solicitări imagini video de către instituții publice
abilitate/persoane fizice.
Au fost procesate un număr de 50.453 procese verbale de constatare a
contravențiilor iar în aplicația M.A.I. s-au făcut 34.437 identificări de persoane și
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proprietari auto din care 3.041 identificări persoane pentru Biroul Control refațadizări
imobile și 494 identificări auto abandonate.
Au fost transmise pentru afișare 7.511 procese verbale de constatare a
contravențiilor.
A fost realizată arhiva electronică a proceselor verbale de constatare a
contravenţiilor și a documentelor conexe pentru anul 2020 (180.000 documente scanate și
arhivate electronic).
La ghișeul de relații cu publicul au fost operate un număr de 16.971 de chitanțe
(Poștă, Taxe și impozite, confirmări de debite) iar 6.539 încasări directe provenite din
sancțiunile stabilite din procesele verbale de constatare a contravențiilor.
Situația comparativă 2019 - 2020
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indicator
Identificări persoane şi proprietari auto
(persoane fizice sau juridice)
Redactare şi expediere notificări către
proprietarii auto
Operare PVCC în baza de date:
Afişare/comunicare PVCC:
Alte localităţi:
Municipiul Cluj-Napoca:
PVCC transmise pentru executare silită:
Alte localităţi:
Municipiul Cluj-Napoca:
Operare acte în programul infocet
Redactare şi expediere adrese (răspunsuri,
adrese pentru afişare PVCC, adrese pentru
executare silită, etc.)
Întocmire note interne
PVCC și acte aferente acestora transmise
Biroului Juridic.
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2019

2020

+/-

28.780

34.437

19,66 %

23.102

23.366

1,14 %

54.325
6.808
2.779
4.029
20.853
12.101
8.752
22.577

50.453
7.511
3.160
4.351
18.591
11.984
6.607
41.725

-7,13 %
10,33 %
13,71 %
7,99 %
-10,85 %
-0,97 %
-24,51 %
84,81 %

7.760

8.377

7,95 %

325

276

-15,08 %

910

907

-0,33 %

VĂ MULȚUMESC.

DIRECTOR GENERAL,
BONŢIDEAN MARCEL
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