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APROB 

Primar  NICOLAE ROBU 

 

 

 

 

privind evoluţia organizatorică şi rezultatele obţinute în 

anul  2013 de către Direcţia Poliţia Locală Timişoara 

 
 

Direcţia Poliţia Locală Timişoara  şi-a început activitatea la 01.01.2011, conform Legii 155/2010 şi în 

baza Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 441/2010, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private precum şi pentru prevenirea 

şi descoperirea infracţiunilor pe raza municipiului Timişoara. Prin reorganizare, Direcţia Poliţiei Comunitare a 

devenit Direcţia Poliţiei Locale Timişoara - Serviciul Public de interes local cu personalitate juridică, fiind 

preluate din aparatul de specialitate a Primarului, structuri din domeniul disciplinei în construcţii, protecţia 

mediului şi inspecţia comercială, constituindu-se servicii  în care se regăsesc aceste structuri, fiind completate 

cu poliţişti locali în vederea îndeplinirii sarcinilor potrivit legii.  

În vederea creşterii eficienţei activităţii de menţinere a ordinii publice şi a gradului de reacţie în 

prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional pe raza municipiului Timişoara, 

activitatea în domeniul ordinii publice şi circulaţia rutieră a fost reorganizată. 

 

Astfel conform H.C.L. nr. 535/22.10.2013, au fost modificate şi aprobate Organigrama şi Statul de 

funcţii ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, fiind aprobate şi bugetate un număr de 338 posturi, din care: 

- funcţii publice de conducere  – 18 

- funcţii publice de execuţie   – 259 

- posturi contractuale de conducere  – 1 

- posturi contractuale de execuţie  – 57 

- posturi contractuale de deservire  – 3 

 

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara este în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi 

desfăşoară activitatea sub directa îndrumare şi coordonare a Primarului Municipiului Timişoara, Dl. 

NICOLAE ROBU. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, a fost  condusă de la data înfiinţării de către Dl. Jr. 

SPĂTARU DORU - Director Executiv până în data de 02.01.2014, când a încetat raportul de serviciu, ca 

urmare a decesului. Prin Dispoziţia Primarului nr. 1 din 07.01.2014, D-lui Jr. Ec. COJAN DOREL - Director 

Executiv Adjunct i se deleagă atribuţiile şi competenţele Directorului Executiv, inclusiv cea de Ordonator 

Terţiar de Credit, până la ocuparea postului vacant.  

Activitatea Economico – Financiară a Direcţiei Poliţiei Locale, începând cu data de  21.08.2011 este 

coordonată de către D-na Ec. SCUTARIU CRISTINA - Director Executiv Adjunct.  
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 SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ  este condus de la înfiinţare de dl. jr. BĂLAN AVRAM - Şef 

Serviciu, are în componenţă o funcţie publică de conducere.   

Principala activitate este de menţinere a Ordinii, Liniştii Publice în zonele şi locurile stabilite în 

conformitate cu Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului  Timişoara, aprobat de către Primarul 

Municipiului Timişoara, participă alături de forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică 

(Poliţia Română, Jandarmeria Română), pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale şi a 

fenomenului contravenţional, execută în condiţiile legii atribuţiile ce-i revin în acest domeniu.  

 Conform noii  organigrame are în structură: Biroul Ordine Publică, Biroul Reclamaţii Sesizări, Biroul 

Poliţia Pieţelor şi Biroul Intervenţii Rapide. 

BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ – este condus de dl. jr. PANĂ COSMIN FLORIN, începând cu 

data de 16.11.2011, are prevăzut 120 de funcţii publice , din care 14 sunt funcţii vacante. 

Biroul de Ordine Publică are competenţă de menţinerea ordinii şi liniştii publice pe toată raza 

municipiului Timişoara, în conform cu Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului Timişoara şi 

participă alături de forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică la toate acţiunile şi 

execută în condiţiile legii atribuţiile ce-i revin din Legea 155/2010, în acest domeniu.  

BIROUL INTERVENŢII RAPIDE este condus de dl. jr. STAICU IUSTINIAN – Şef Birou din data 

de 01.01.2011,  are în componenţă 18  funcţii publice ocupate în totalitate, principala activitate o 

constituie intervenţia rapidă la evenimentele semnalate de cetăţeni direct la dispeceratul Direcţiei Poliţiei 

Locale sau prin intermediul  Serviciul de Urgenţă 112 şi aplanarea unor stări conflictuale apărute în raza 

de competenţă. 

BIROUL RECLAMAŢII - SESIZĂRI -  are în componenţă 9 funcţii, toate ocupate, este condus de 

către dl. Jr. BUZATU ADRIAN începând cu data de 01.12.2013, iar ca principala activitate o constituie 

soluţionarea cu operativitate a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, Asociaţiilor de locatari, altele 

decât cele cu caracter penal, precum şi sesizările cetăţenilor adresate primăriei precum şi a problemelor 

ridicate cu ocazia audienţelor la conducerea primăriei. 

Conform competenţei, verifică şi formulează răspuns la solicitările instituţiilor publice centrale şi locale, 

execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată. 

BIROUL POLIŢIA PIEŢELOR -  are în componenţă 11 funcţii publice din care 10 sunt ocupate şi 

una este vacantă, este condus de către dl. ing. STRUGARIU COSMIN – care exercită funcţia de Şef 

Birou cu caracter temporar. 

Principalele activităţi ale acestui birou este de prevenire şi reducere a fenomenului de comerţ ilegal 

desfăşurat în perimetrul pieţelor agroalimentare, de căile pe acces, platourile şi parcările aferente, 

identifică comercianţii ilegali din pieţele agroalimentare, procedează la verificarea acestora în 

conformitate cu legislaţia care reglementează activitatea de comerţ şi dispun măsuri în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

BIROUL DISPECERAT ŞI CONTROL ACCES – este condus interimar de dl. jr. STAICU 

IUSTINIAN începând cu data de 01.12.2013, are în componenţă 16 funcţii publice, toate ocupate. Ca 

principală activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii pentru cunoaşterea situaţiei operative la nivelul 

municipiului Timişoara, preia reclamaţii de la instituţiile publice, persoane juridice şi fizice, 

coordonează activitatea personalului propriu şi a patrulelor auto – moto în teren, verifică accesul în 

Primăria Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, procedează la verificarea în baza 

de date a M.A.I. a persoanelor şi a autovehiculelor oprite pentru verificări în condiţiile legii. 

 

SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  - funcţia de Şef Serviciu este vacantă, iar interimatul este 

asigurat de dl. ing. ARDELEAN VALENTIN. Serviciul este prevăzut cu 36 de funcţii publice din care sunt 

ocupate 35, iar una fiind vacantă. Principala activitate este de a asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice 

din municipiul Timişoara, atât independent cât şi în colaborare cu structurile Poliţiei Române sau cu 

administraţia drumurilor pentru înlăturarea unor fenomene naturale, precum şi pentru prevenirea sau 

încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală 

şi verifică situaţia  autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Timişoara. 

  

 SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL   
 Funcţia de Şef de Serviciu este vacantă, începând cu 03.12.2012, iar interimatul este asigurat  de către dl 

ing. ŞTIRB AUREL, are în componenţă 9 (nouă) funcţii publice din care sunt ocupate 8 funcţii publice. 

Serviciul desfăşoară activităţi de control pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie 
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de construire sau desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, precum şi verificarea modului de 

respectare a normelor legale privind afişajul publicitar. 

 

 SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI   este condus de dl. jr. PUŞCAŞ ADRIAN - Şef serviciu din 

data de 01.01.2011, este prevăzut cu 9 funcţii publice, toate ocupate, având ca principale atribuţii verificarea 

asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces a zonelor verzi, igienizarea surselor de apă a malurilor şi 

albiilor acestora precum şi modul de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, 

totodată verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de persoanele fizice sau juridice potrivit legii, 

cu operatorii de salubrizare. 

 

 SERVICIUL INSPECŢIE COMERCIALĂ este condus din dl. ing. ILIN ADRIAN, Şef Serviciu din 

16.11.2011. 

 Serviciul este prevăzut cu 8 funcţii publice toate ocupate şi acţionează pentru respectarea normelor 

legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi activităţilor comerciale desfăşurate de către operatorii 

economici, persoane fizice sau juridice autorizate şi producători particulari în pieţe, târguri, oboare şi centre 

comerciale. 

 

 SERVICIUL RESURSE UMANE este condus de către dl. jr. HADA IOAN Şef Serviciu – din 

01.07.2007, are în componenţă 8 funcţii publice care sunt ocupate în totalitate - având ca principală activitate 

aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, referitoare la recrutare, 

selecţie, încadrare, formare profesională, promovare, motivare, salarizarea personalului şi încetarea 

raporturilor de serviciu / contractuale. În cadrul acestui serviciu sunt cuprinşi şi poliţişti locali cu atribuţii în 

domeniul informatizării şi protecţiei muncii. 

 

 SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE  este condus de d-na ec. 

BOGDĂNESCU MIRELA – Şef Serviciu din data de 16.08.2011, are în componenţă 8 funcţii publice din care 

una este vacantă. Obiectul de activitate al serviciului reprezintă evidenţa contabilă sintetică şi analitică a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, respectarea prevederilor legale 

referitoare la administrarea finanţelor publice precum şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în 

vederea atribuirii de contracte de furnizare de servicii şi lucrări. 

 

 BIROUL JURIDIC este condus de dl. jr. BLAJIN MARIN – Şef Birou începând cu data de 

16.11.2011, având prevăzut în statutul de funcţiuni 6 funcţii publice din care sunt ocupate 5 funcţii publice, 

una vacantă, având ca principale atribuţii - reprezintă în faţa instanţelor de judecată (Judecători, Tribunal şi 

Curtea de Apel) interesele Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, avizarea actelor a contractelor şi redactarea 

acţiunilor depuse la instanţele judecătoreşti. 

 

 BIROUL COMUNICARE,RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ, este condus de D-na  

Jurnalist SERACIN DANIELA din data de 15.07.2012, are în componenţă 7 funcţii publice, din care sunt 

ocupate 6. Principala activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii, primirea sesizărilor, înregistrarea 

corespondenţei a proceselor verbale de sancţionare contravenţională şi urmărirea soluţionării acestora în 

termen legal, culegerea şi prelucrarea datelor privind activitatea zilnică a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, a 

proiectelor şi a acţiunilor în derulare pentru transmiterea acestora mass-mediei. 

 

 COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN –  este în directa coordonare a Directorului 

Executiv, are în componenţă 2 funcţii publice, din care una este ocupată. Ca activităţi principale a acestui 

compartiment, sunt : elaborează proiectul planului anual de audit public, efectuează activităţi de audit public 

intern cu privire la eficienţa sistemului de control intern, la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi 

la administrarea patrimoniului public, efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, raportează periodic asupra constatărilor, 

concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit, elaborează raportul anual al activităţii de 

audit public intern.  
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 COMPARTIMENTUL DE CONTROL – este în directa coordonare a Directorului Executiv, este 

prevăzut cu o singură funcţie care în prezent este vacantă. Acest compartiment are atribuţii privind verificarea 

sesizărilor, plângerilor şi reclamaţiilor împotriva poliţiştilor locali şi ai personalului contractual precum şi 

cercetarea administrativă a abaterilor săvârşite de către angajaţii instituţiei.  

 

 COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

– este în directa coordonare a Directorului Executiv Adjunct, prevăzut cu o funcţie publică care este ocupată în 

prezent, desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, monitorizării şi raportării 

stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, în concordanţă cu Standardele stabilite 

prin OMFP 946/2005 cu modificările ulterioare şi îmbunătăţirii Sistemului Managerial al Calităţii, în 

concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă (SR-EN ISO 9001-2008), de asemenea desfăşoară activităţi 

privind implementarea Strategiei Naţionale  Anticorupţie, conform prevederilor legale. 

 

 COMPARTIMENTUL CONSILIERE CETĂŢENI – este în directa coordonare a Directorului 

Executiv Adjunct, este prevăzut cu 3 funcţii publice din care una este vacantă. Acest compartiment răspunde 

nevoilor de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii privind 

drepturile şi îndatoririle lor, să beneficieze de consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor 

probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice, facilitează accesul la informaţiile 

transpuse într-un limbaj comun în vederea cunoaşterii de către cetăţeni a drepturilor şi a obligaţiilor pe care le 

au conform legislaţiei în vigoare. 

 

 COMPARTIMENTUL LOGISTIC ADMINISTRATIV - este în subordinea directă a Directorului 

Executiv Adjunct,  are în componenţă 9 funcţii contractuale, din care 8 sunt ocupate şi una vacantă, desfăşoară 

activităţi de aprovizionare cu materialele solicitate de serviciile şi birourile prevăzute în Organigrama Direcţiei 

Poliţiei Locale Timişoara, asigură gestionarea obiectelor de inventar şi arhivarea documentelor, pregăteşte 

logistica pentru buna desfăşurare a şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare precum şi aprovizionarea şi 

repartizarea corectă şi legală a combustibilului folosit pentru autoturismele şi motoscuterele din dotare.  

 Efectuează lucrări de întreţinere a mobilierului şi instalaţiilor aferente instituţiei şi menţine curăţenia, 

urmărind respectarea procedurilor în vigoare privind colectarea selectivă a deşeurilor. 

 

 SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE - este condus de dl. jr. LUNGU PETRU - Şef serviciu din data de 

15.09.2008, este prevăzut cu 52 de  funcţii contractuale din care una este vacantă. În conformitate cu HCL 

Timişoara nr. 324 din 27.09.2011 asigură paza şi protecţia permanentă a obiectivelor şi bunurilor de interes 

public şi privat ale Primăriei Municipiului Timişoara,  respectiv la 8 obiective.  
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 

 
 În vederea menţinerii ordinii, siguranţei publice şi a prevenirii infracţionalităţii stradale, împreună cu 

forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, respectiv IPJ Timiş, Poliţia Municipiului 

Timişoara şi I.J.J. Timiş, am stabilit zone de responsabilitate, trasee de patrulare auto – moto cuprinse în 

Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului Timişoara, urmărindu-se astfel acoperirea unui număr cât 

mai mare de zone cu potenţial infracţional ridicat pe diferite intervale de timp. 

 Din statistica Poliţiei Municipiului Timişoara rezultă o scădere a infracţionalităţii stradale, comparativ 

cu anul 2012, neînregistrându-se situaţii de violenţe extremă, reglări de conturi între grupări infracţionale sau 

folosirea armelor de foc în diferite scopuri.  

 Această situaţie s-a reflectat şi în activitatea Direcţiei Poliţiei Locale, înregistrând o scădere la 

infracţiunile constatate de la 125 la 83 (-42). În anul 2013, în cadrul activităţilor de prevenire şi combaterea 

fenomenului infracţional şi contravenţional, am organizat şi desfăşurat 1585 (1374) +211 de acţiuni, din care 

394 (368)+26 pe linie de ordine, linişte publică şi siguranţa cetăţeanului, 275 (215) +60 pe linie de circulaţie 

rutieră, 220 (198)+22 pe linie de protecţie a mediului şi salubrizare, 204 (190) +14 pe linie de comerţ ilicit, 38 

(25) +13 pe linia respectării disciplinei în construcţii şi 142 (141) +1 pe mijloacele de transport în comun. 

Aceste acţiuni le-am desfăşurat atât independent cât şi în colaborare cu Poliţia Municipiului Timişoara 17 (2) 

+15 şi  cu Inspectori din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara 185 (82) +103. O scădere am înregistrat la 

acţiunile organizate şi desfăşurate cu RATT, privind depistarea călătorilor frauduloşi 102 (215) – 113. Această 

scădere se datorează faptului că în perioada 29.04 – 26.07.2013 şi 02.09 – 29.11.2013, un număr de 50 de 

poliţişti locali au urmat Programul de formare iniţială pentru poliţiştii locali în cadrul şcolii de aplicaţii pentru 

ofiţeri ai Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” Bucureşti - Catedra Lugoj, iar cu poliţiştii locali prezenţi la 

serviciu am reuşit să  asigurăm pe trei schimburi dispozitivul de ordine şi siguranţă publică pe raza 

municipiului Timişoara. 
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 S-au efectuat 21439(17755) +3684 patrulări auto, 14825(13548)+1277 patrulări pedestre, 

28221(25108) +3113 controale şi verificări conform  competenţelor prevăzute de Legea 155/2010, au fost 

efectuate 6209(4846) +1363 de pânde şi supravegheri operative.   

  În urma acestor activităţi au fost depistate 10(6) +4 persoane urmărite în temeiul legii, care au fost 

predate organelor competente, în vederea continuării cercetărilor. 

 În anul 2013, au fost identificate  3169 (2400) +769 de persoane care nu-şi puteau justifica prezenţa pe 

raza municipiului Timişoara, din care  2032(1224) +808 au fost îndrumaţi spre locul de domiciliu şi 

1137(1176) -39  persoane au fost sancţionate contravenţional, pentru practicarea activităţilor de apelare la mila 

publicului pe raza municipiului Timişoara, iar în cazul a 266(299) -33 de minori lipsiţi de supravegherea 

părinţilor şi a autorităţii tutelare, s-a luat măsura internării în centre speciale, respectiv 178 în Centrul de 

Ocrotire Minori din Timişoara str. I. Slavici nr. 48 şi 31 la Centrul de ocrotire Minori Regina Maria. 

 În anul 2013, având în vedere obiectivele stabilite în mandatul d-lui Primar Nicolae Robu, respectiv 

eradicarea cerşetoriei şi vagabondajului în municipiul Timişoara, conducerea Poliţiei Locale Timişoara a luat 

măsura constituirii unei echipe operative, care a acţionat zilnic, pe două schimburi şi ori de câte ori s-a impus, 

conform Planurilor de acţiune, în locurile frecventate de persoane care practicau cerşetoria şi vagabondajul, 

reuşind să depisteze 3169(2400) +769 de persoane, care au fost conduse la sediul Direcţiei Poliţiei Locale 

Timişoara, procedându-se la identificarea, fotografierea, întocmirea fişelor personale şi predării acestora către 

Serviciile Publice de Asistenţă Socială, în vederea soluţionării problemelor acestora în condiţiile legii, 

activitate care şi în prezent este lipsită de finalitate, având în vedere carenţele legislative în acest domeniu. Pe 

timp de iarnă, pentru a proteja persoanele fără adăpost de frig sau îngheţ, am procedat la identificarea şi 

conducerea acestora la adăpostul de pe str. Învăţătorului nr. 2, unde pe trei schimburi am organizat 

supravegherea acestora pentru a preveni unele fapte cu violenţă ce ar putea avea loc între acestea. Iar datele 

persoanelor identificate au fost comunicate atât Poliţiei Municipiului Timişoara cât şi Brigăzii de Combatere a 

Criminalităţii Organizate a Judeţului Timiş, în baza protocoalelor încheiate cu aceste instituţii.  

 În perioada de referinţă, poliţiştii locali au asigurat îndeplinirea procedurii penale sau prezentarea 

efectivă în faţa instanţelor de judecată în executarea a 137 de mandate de aducere şi 155 mandate de executare 

a sancţiunii contravenţionale privind prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

 Totodată, în anul 2013, poliţiştii locali au participat atât independent cât şi împreună cu forţele din 

sistemul integrat de ordine publică la 192(125)+67 măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării adunărilor publice, 

activităţi cultural religioase comemorative precum şi la măsurile de ordine la toate activităţile sportive 

organizate la Stadionul Dan Păltinişanu  cât şi Sala de sport Constantin Jude, fără a înregistra  incidente 

majore. 

 

 În cursul anului 2013, au fost constatate şi aplicate 21047(26270) -5223 de contravenţii,  majoritatea 

au fost pentru fapte prevăzute de Legea 61/1991 republicată: 3398(4930) -1532; OUG 195/2002 modificată şi 

actualizată 6751(7467) -716,  iar la HCL 371/2007 modificat cu HCL 206/2009 au fost constatate şi aplicate 

5796(6924) -1128 contravenţii,. Scăderea semnificativă a numărului privind contravenţiile constatate, poate fi 

motivat prin numărul crescut al acţiunilor preventive desfăşurate în municipiul Timişoara, a numărului mare 

de somaţii şi notificări înmânate persoanelor în cauză care s-au conformat  dar nu în ultimul rând al 

implementării Programului pilot „Avertismentul” în cadrul căruia persoanele care au încălcat pentru prima 

dată prevederile legale au fost sancţionate cu avertisment, fapt ce a determinat şi o scădere a valorilor, 

amenzilor contravenţionale aplicate şi încasate la Bugetul Consiliului Local Timişoara precum şi a proceselor 

verbale trimise spre executare silită la Primăria Municipiului Timişoara sau la alte primării din ţară. 

 

 Din totalul de 21047 (26270)  procese verbale de sancţionare contravenţionale aplicate, în valoare 

de 2.414.005 lei, au fost încasate în 48 de ore 1335 (6,34%),  iar 6905(19174) –12269 au fost trimise spre 

executare silită, din care la Primăria Municipiului Timişoara 2911(8073) -5162 şi  la alte Primării din ţară  

3994 (11101) –7107, iar celelalte au fost avertismente. 
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 În perioada de referinţă, au fost primite 6957(6841) +116  de plângeri, sesizări şi reclamaţii, din care 

au fost soluţionate un număr de 6952(6898) +54, rămânând în lucru 48 de lucrări, toate în termenul legal de 

soluţionare. 

 

 
 

 La conducerea Direcţiei Poliţiei Locale au fost primite în audienţă 76 (157) -81 persoane, a căror 

sesizări au fost soluţionate potrivit legii, în termen legal. 

 Direcţia Poliţia Locală a transmis un număr de 785 sesizări (situaţii observate de poliţiştii locali in 

teren), spre informare către Direcţia Tehnică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului 

Timişoara, situaţii ce intră în competenţa acestor direcţii, pentru a analiza şi lua măsurile legale. 

 

 În vederea reflectării activităţii desfăşurate de Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, în concordanţă cu 

principiul transparenţei, la acţiunile importante ale instituţiei am organizat conferinţe de presă şi interviuri la 

posturile de radio şi TV iar în mass–media locală şi centrală, au fost prezentate un număr de 1133 (1500) -367 

de articole.    
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Activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în anul  2013 este prezentată pe servicii şi birouri astfel: 

 

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 
 

 În cursul anului 2013, Serviciul Ordine Publică a organizat şi desfăşurat 754(707)+ 47 de acţiuni pe 

diverse domenii de activitate, predominând cele pe ordine şi linişte publică 287(265) +22,  pe mijloacele de 

transport în comun 142(141) +1, şi  respectarea HCL 371/2007 modif. cu HCL 206/2009 = 97(89)+8, comerţ 

ilicit 81(69)+12, mediu – salubrizare 61(59)+2, asigurându-se totodată serviciul permanent pe trei schimburi 

în Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Parcul Central – Aleea Personalităţilor, Parcul Copiilor, str. 

Mărăşeşti şi Complexul Universitar neînregistrându-se în aceste locaţii fapte cu violenţă. În Piaţa Iosefin, 

Aurora, Flavia şi Podul Dacilor, am organizat şi efectuat împreună cu Poliţia Municipiului Timişoara un 

număr de 85 de acţiuni pentru prevenirea comerţului ilicit şi respectarea normelor de mediu, iar cu inspectorii 

din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara am participat la 51 acţiuni de acest fel. 

 În cadrul acestor acţiuni au fost înmânate 912 somaţii persoanelor fizice şi juridice, totodată au fost 

aplicate 1433 de colante autoadezive.  

 Au fost executate 7062(6908)+154 de patrulări auto, 7121(7105)+16 de patrulări pedestre, 

4063(2894)+1169 de pânde şi supravegheri operative, s-au efectuat 8945(8732)+13 de controale – verificări 

în pieţe, târguri şi cu privire la sesizările Asociaţiilor de proprietari/locatari. 

 

 
 

 Ca urmare a sesizărilor Consiliilor Consultative de Cartier, am organizat şi desfăşurat împreună cu 

reprezentanţii acestora, 10 (14)-4 acţiuni în cartierele municipiului Timişoara,  ocazie cu care s-au verificat 

aspectele reclamate de cetăţeni. 

 De altfel, periodic, la sediul Poliţiei Locale, au loc întâlniri cu membrii Consiliilor Consultative de 

Cartiere din Timişoara, întâlniri la care au fost invitaţi şi Şeful Poliţiei Municipiului, fiind prezentate toate 

problemele cetăţenilor, la care se răspunde prompt şi eficient de toţi cei abilitaţi de lege, iar în cele mai multe 

situaţii, am organizat acţiuni comune. 

 În această perioadă, s-a acţionat pe mijloacele de transport în comun pentru prevenirea infracţiunilor cu 

violenţă, degradării mijloacelor de transport în comun, identificarea persoanelor care călătoresc fraudulos şi a 

celor care consumă alcool sau apelează în mod repetat la mila cetăţenilor, creându-le călătorilor un disconfort.  

 Au fost executate 67 (264)-197 mandate de aducere primite de la organele de urmărire penală şi 

instanţele de Judecată precum şi pentru îndeplinirea procedurii de afişare a 786(1661) -875  procese verbale de 

contravenţie refuzate a fi semnate de contravenienţi. 

 În anul 2013 – Serviciul de Ordine Publică a constatat 37(67) -30 de infracţiuni cu 45(108) -63  

făptuitori şi au depistat 9(6) +3 persoane urmărite în temeiul legii, toate fiind predate la IPJ Timiş  sau Poliţiei 

Municipiului Timişoara, pentru continuarea cercetărilor. Au identificat şi îndrumat spre locul de domiciliu un 

număr de 1952(1105) + 847 persoane, iar faţă de 265(262) +3 minori, au luat măsura internării în Centrele 

Speciale de Ocrotire, totodată au identificat şi sancţionat contravenţional în 1014(1012) +2 de persoane, care 

apelau în mod repetat la mila publicului pe raza Municipiului Timişoara. 
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 Poliţiştii Locali din cadrul acestui serviciu au constatat şi aplicat 9281(12200)-2919 contravenţii, 

respectiv  la Legea 61/1991 = 2325 (3279) -954, la HCL 371/2007 modificată cu HCL 206/2009 = 3929 

(5176) -1247, la OUG 195/2002 = 505 contravenţii  şi 2519 (3745) -1226 la alte acte normative.  

 În perioada de referinţă au fost legitimate 20540(19802) + 746 persoane – din care 6309 (2922) +3387 

au fost avertizate pentru fapte cu un pericol social redus.  

 Totodată a fost informată Direcţia tehnică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei cu un număr de 56 

de aspecte ilegale constatate de poliţiştii locali din teren, iar competenţa de soluţionare aparţinea celor două 

direcţii. 

 Poliţiştii Serviciului Ordine Publică în cursul anului 2013, au primit spre verificare şi soluţionare 

2481(2936) -455 reclamaţii, sesizări, petiţii de la cetăţeni şi instituţii şi au soluţionat în termenul legal 

2477(2949) -472 asemenea sesizări şi au fost primite în audienţă un număr de 21 de persoane. 

 Poliţiştii locali din cadrul acestui serviciu au participat independent sau împreună cu forţele din 

sistemul integrat de ordine publică la toate activităţile cultural sportive, religioase, comemorative sau 

probleme sociale, care au avut loc pe raza municipiului Timişoara, fără a înregistra evenimente deosebite.  

 

SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  
 

 În conformitate cu prevederile Legii 155/2010, privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Locale, 

Serviciul Circulaţie Rutieră are în competenţă asigurarea fluenţei şi siguranţa traficului rutier, constatarea şi 

sancţionarea faptelor privind oprirea, staţionarea, accesul interzis, respectarea tonajului, mopede, biciclete, 

pietoni, vehicule cu tracţiune animală precum şi întocmirea documentelor în cazul vehiculelor abandonate sau 

fără stăpân. 

 Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, poliţiştii din cadrul 

acestui serviciu au efectuat 3666(2454) +1212 de patrulări auto, 1422(833) +589 patrulări pedestre.  

 În cursul anului 2013, au organizat 306(200) +106  acţiuni, predominând cele pe linie de circulaţie 197 

şi în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul I.P.J. Timiş =  69(34)+35  şi 52(30) +22 cu Inspectori 

din cadrul P.M.T., pe linia respectării prevederilor Legii 421/2001 privind autovehiculele abandonate şi a 

respectării prevederilor OUG 195/2002 şi au înmânat 537(534) +3  somaţii pe linia nerespectării prevederilor 

legii 421/2002 privind autovehiculele abandonate sau fără stăpân. 
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 Împreună cu inspectorii din aparatul de specialitate al Primarului şi poliţiştii din cadrul Serviciului 

Ordine Publică, au participat la fluidizarea traficului rutier cu 2698(346) +2352 de poliţişti locali, pe o 

perioadă de 558(66) +492 zile, cu ocazia refacerii covorului asfaltic pe unele artere de circulaţie sau cu ocazia 

unor tăieri de corecţie a arborilor, şi pentru restricţionarea circulaţiei rutiere în zona şantierelor de reabilitare a 

Centrului Istoric al Municipiului Timişoara,  iar împreună cu agenţii de poliţie din cadrul Biroului Rutier 

Timişoara, au urmărit fluidizarea circulaţiei rutiere în principalele intersecţii din zona centrală a municipiului 

Timişoara, precum şi cu ocazia unor manifestări cultural sportive, religioase, comemorative sau vizita unor 

delegaţii în municipiul Timişoara.  

 În perioada de referinţă, poliţiştii acestui serviciu au constatat 17(10) +7 infracţiuni, cu 18(12) +6 

făptuitori care au fost predaţi IPJ Timiş, pentru continuarea cercetărilor. 

 Totodată aplicat 6755(8835) -2080 de sancţiuni contravenţionale, predominând sancţiunile prevăzute la 

OUG 195/2002 = 5731(6942) -1211 de sancţiuni contravenţionale, iar la HCL 371/2007 modificat au fost 

aplicate 289(765)-276  contravenţii, la Legea 61/1991 (republicată)  = 415(795)-380 de contravenţii şi la alte 

acte normative  120(333) –213. 

 

 
 

 Pe lina respectării prevederilor Legii 421/2002 (modificată) privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ teritoriale – au fost înregistrate 233(305) -265 de sesizări cu privire la 425(450) -25 de 

autovehicule, din care au fost rezolvate un număr de 231(296) -65 sesizări, iar ca urmare a măsurilor luate, 

______(233) au fost ridicate de proprietari, Au fost aplicate şi 14(11) +3 sancţiuni contravenţionale conform 

art.12, al.1 din Legea 421/2002, pentru refuzul proprietarilor de a-şi ridica autovehiculele în stare de abandon 

de pe domeniul public, aceştia conformându-se ulterior 

 În urma Dispoziţiei primarului date în cazul a 20(21) -1 de autovehicule declarate abandonate, acestea 

au fost trecute în proprietatea unităţii administrativ teritoriale, respectiv P.M.T. 

 Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră au aplicat un număr de 2292(1158) + 1134  de 

colante autoadezive şi 1183 colante de avertizare, fiind sancţionaţi pe loc un număr de 761(364) + 397 

conducători auto care au încălcat prevederile legale, iar pentru ceilalţi au fost deschise lucrări în vederea 

identificării şi aplicării măsurilor legale. 

 Poliţiştii din cadrul acestui serviciu, în cursul anului 2013, au primit spre verificare 1315(1339) -24  

reclamaţii, plângeri şi sesizări, soluţionând 1316(1324) - 8, rămânând în lucru la sfârşitul anului ______ 

lucrări, toate încadrându-se în termenul legal de soluţionare. 

 În perioada de referinţă, se observă o implicare majoră a poliţiştilor locali în activitatea de fluidizare şi 

chiar dirijare a traficului rutier pe raza municipiului, acţiunea acestor efective fiind prioritar orientată spre 

asigurarea disciplinei privind oprirea şi staţionarea, cu precădere în zona centrală a municipiului Timişoara şi 

pe traseele mijloacelor de transport în comun. 

 Împreună cu Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Timişoara, s-a acţionat pentru dirijarea traficului 

rutier în perioadele de maximă aglomeraţie, reuşindu-se o bună şi apreciată colaborare de fluidizare a 

traficului auto dar şi de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 
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SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL 
 

 În cursul anului 2013, Serviciul a verificat un număr de 768(514) +254, din care 279 construcţii 

verificate fără autorizaţie de construire / desfiinţare şi 489 construcţii verificate, având autorizaţie de 

construire /desfiinţare. S-a organizat şi desfăşurat acţiunea de identificare a clădirilor care au montate antene 

vechi neutilizate, fiind notificaţi 278 din proprietarii acestora şi au fost demontate aceste antene de pe un 

număr de 244 clădiri. 

 În urma acestor verificări, au fost emise 481(235) +246 de somaţii privind domeniul construcţiilor, 

publicităţii, protejării monumentelor istorice şi imobilelor degradate. 

 Urmare a împuternicirii poliţiştilor locali să aplice sancţiunile prevăzute de art.55 lit. a) şi b) din Legea 

nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, prin Dispoziţia primarului Municipiului Timişoara nr. 

874 din 01.08.2012, au fost încheiate în premieră 24 de procese verbale de contravenţie., fiind emise şi 

înmânate proprietarilor un nr. de 89 somaţii în vederea reparării clădirilor. 

 Au fost organizate şi s-au desfăşurat un număr de 38 de acţiuni faţă de 25 în anul 2012 în domeniul 

construcţiilor, publicităţii, protejării monumentelor istorice şi imobilelor degradate. 

A fost executate 53 de controale comune, cu inspectori din cadrul Direcţiei de Urbanism din Primărie, 

Politia Naţionala sau Inspectoratul de Stat in Construcţii, fata de 46 in anul 2012. 

   Au fost efectuate un numar de 2666 controale si verificări, fata de 2340 in anul 2012, ca urmare a 

sesizarilor primite din partea cetătenilor, ale asociaţiilor de proprietari, precum si de la directii din primarie si 

de la alte institutii,  pentru identificarea lucrarilor care se executa fara autorizatie de construire sau care nu 

respecta  autorizatiile emise, precum si ca urmare a actiunilor desfasurate avand ca tematica disciplina in 

constructii, afişajul stradal sau imobilele degradate.  

    Au fost intocmite 16 (24) – 8  dosare reprezentand infractiuni prevazute la art. 24 lit. a) din Legea 

50/1991, pentru lucrari de constructii/demolare executate fara autorizatie de construire/desfiintare, in vederea 

sesizarii organelor de urmarire penala, conf. prevederilor art. 25 din L 50/91 republicată.  Scaderea numarului 

de dosare de la 24 la 16, se explica prin aplicarea cu prioritate a Legii nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, asa cum a fost prezentata mai sus. 

Cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate, au fost constatate şi aplicate 515(257) +258 de 

contravenţii, din care: 92(85)+7 la art.26 lit.”a” din Legea 50/1991 republicată şi actualizată;  344(171)+123 

din care 238(161)+ 77 în domeniul publicităţii, la HCL 371/2007 modificată, iar 32 de contravenţii au fost 

aplicate persoanelor fizice şi juridice, organizatori ai unor evenimente cultural artistice care au avut loc pe 

raza municipiului Timişoara. 
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SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI  
 

 În conformitate cu atribuţiile specifice prevăzute de Legea 155/2010, poliţiştii locali din cadrul 

serviciului au organizat şi desfăşurat 73(69) +4  de acţiuni, din care 14 în colaborare cu RETIM, 8 cu 

Inspectorii P.M.T. şi 2 cu Poliţia Naţională şi 5213(4850) +633 controale.  

Pentru identificarea şi evaluarea resurselor potenţiale de poluare a aerului PM
10

 , au organizat 5 acţiuni 

cu reprezentanţi ai Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului – Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş, 

Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, conform programelor 

Comisiei executive de evaluare a calităţii aerului, constituită la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara –  

ocazie cu care s-a verificat 112 organizări de şantiere şi 78 societăţi comerciale privind  starea de curăţire a 

platformelor industriale, operatorii economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului, modul de 

gestionare a deşeurilor şi existenţa contractelor încheiate cu operatorul de servicii de salubrizare, precum şi 

inventarierea a 149(53) + 96 de terenurilor virane existente în evidenţa serviciului din care 43 nou identificate, 

făcându-se demersuri pentru identificarea proprietarilor sau deţinătorilor acestora, ocazie cu care au fost 

aplicate 83 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 267 mii lei. 

Tot în cursul anului 2013, poliţiştii locali ai acestui serviciu au verificat 331(188) +323  de societăţi 

comerciale, iar pentru 1092 de societăţi comerciale au fost întocmite somaţii cu termen pentru obţinerea 

autorizaţiei de mediu, constatându-se ulterior că acestea au intrat în legalitate. 

Pentru prevenirea şi depistarea persoanelor care abandonează deşeuri pe domeniul public formând 

rampe clandestine, s-au efectuat 901(849)+52 de pânde în locurile şi zonele de interes operativ,  fiind 

identificate 176(85) + 90 de rampe clandestine de deşeuri fiind identificate şi sancţionate  75 de persoane care 

au creat astfel de rampe, acestea fiind ulterior salubrizate de către operatorul de servicii publice de salubrizare 

la intervenţia poliţiştilor locali. S-au verificat 1750 de contracte de salubrizare, încheiate de către persoanele 

fizice şi juridice cu RETIM - ul, în urma cărora fiind încheiate 205 contracte noi de salubrizare. S-au verificat 

347 de imobile pe linie de efectuarea lucrătorilor de dezinsecţie şi deratizare. 

În colaborare cu SC RETIM Ecologic Service SA, s-au efectuat 9222(7385) +1844 de patrulări auto şi 

3163(1647) +1516 de patrulări pedestre, ocazie cu care au fost identificate şi demolate 8 adăposturi improvizate 

în Piaţa Doina, str. V. Loichiţa, Bucovina, Torontalului, fosta Poligrafie Helicon, I.I. de la Brad, str. Cerna, Bd. 

Ioan Dragalina, unde au fost depistaţi şi identificaţi 94 de persoane, care au fost sancţionate contravenţional 

 

 
 

La solicitarea Administraţiei Bazinale a Apelor Banat Timişoara şi împreună cu reprezentanţi ai 

Comisariatului Judeţean Timiş al Gărzii de Mediu, au efectuat acţiuni de verificare a agenţilor economici care-

şi desfăşoară activitatea în vecinătatea Canalului Bega – în scopul menţinerii igienei, a consumului de apă şi a 

fântânilor publice existente pe raza municipiului Timişoara, prevenindu-se evenimentele negative. 

În cadrul acţiunilor, controalelor şi verificărilor efectuate, lucrătorii Serviciului Protecţia Mediului au 

constatat şi aplicat în total 728(538) +190 sancţiuni contravenţionale,  din acestea  577(333) + 244, fiind  

sancţiuni aplicate la HCL 371/2007 modificată,   12(11) +1 la Legea 211/2011 , 66(14) + 52 la Legea 61/1991, 

celelalte 64(180) -116 fiind la alte acte normative. 
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S-au înmânat 1096(817)+279 somaţii  pentru nerespectarea normelor cele mai multe fiind aplicate 

pentru îndepărtarea zăpezii şi a gheţii din faţa imobilelor de locuit sau a societăţilor comerciale. Au fost 

legitimate 3373(2363)+1010  persoane, din care 628(225)+403 au fost avertizate. 

Serviciul Mediu a constatat aspecte neconforme cu legislaţia în vigoare, sesizând în 172 de cazuri 

direcţiile de specialitate din cadrul PMT, competente a le soluţiona aceste probleme specifice. 

 

În cursul perioadei de referinţă – au primit spre verificare şi soluţionare 875(812) +63 de plângeri, 

sesizări şi reclamaţii propunând soluţia legală în 874(817)+57  rămânând în lucru, toate fiind  în termenul legal 

de soluţionare. 

Lucrătorii Serviciului Protecţia Mediului, pe lângă activităţile mai sus prezentate, au participat la 

asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor cultural sportive şi religioase, care 

au avut loc pe raza municipiului Timişoara, alături de forţele din sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, 

precum şi la asigurarea măsurilor de ordine la meciurile echipei ACS Poli pe teren propriu. 

 

SERVICIUL INSPECŢIA COMERCIALĂ 
 

Poliţiştii locali din cadrul acestui serviciu – în cursul anului 2013, au organizat şi desfăşurat 51(43)+8  

acţiuni şi 5591(5443) +148 controale, atât independent cât şi 15 cu Poliţia Naţională, urmărind respectarea 

prevederilor legale de către persoanele fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi comerciale stradale, comerţ 

de întâmpinare, în pieţe agroalimentare, târguri, oboare, în centre comerciale, magazine, privind deţinerea 

acordului de funcţionare emis de Primăria Municipiului Timişoara în conformitate cu OG 99/2000, actualizată, 

verificarea actelor de provenienţă a mărfurilor şi a persoanelor angajate să îndeplinească condiţiile prevăzute de 

lege, precum şi verificarea dispoziţiilor primarului privind suspendarea temporară a activităţii comerciale ale 

unor societăţi comerciale sau puncte de lucru. 

Ca urmare a acestor activităţi, poliţiştii locali au constatat şi aplicat 1315(1242) +73 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 31710 lei, predominând contravenţiile aplicate la OG 99/2000 = 323(491) - 168   

privind  lipsa acordului de funcţionare şi nerespectarea menţiunilor din acesta -, HCL 334/2002 = 189(78) +111 

privind nerespectarea regulilor de funcţionare stabilite pentru pieţe, HG 947/2000 = 119 (243)-124 privind lipsa 

actelor de provenienţă a mărfurilor comercializate sau a mărfurilor cu termen expirat, precum şi la Legea 

12/1990 = 76(58) +18,  pentru nerespectarea regulilor comerciale. Un volum mare de muncă au desfăşurat 

lucrătorii acestui serviciu cu ocazia 5591 controale efectuate la societăţile comerciale dispuse în str. C-tin 

Brâncoveanu, Kapa, Galeria 1,  Euro şi Iulius Mall,  unde au verificat depozitele en-gros, constatând că nu 

deţineau acte justificative pentru anumite produse, fapt pentru care au dispus şi confiscări.  

577; 82% 

12; 2% 

52; 7% 
64; 9% Nr.sanctiuni contraventionale 

HCL 371/2007

L 211/2011

L61/1991

alte acte normative
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 Rezultatele obţinute confirmă eficacitatea controalelor comerciale efectuate, astfel că Biroul Autorizări 

şi Publicitate Comerţ din cadrul PMT a emis în anul 2013: 3034 acorduri de funcţionare pentru desfăşurarea 

de exerciţii comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă faţă de 1705 emise în anul 2012. Totodată 

comercianţii au depus cereri de autorizare şi modificare sau completare a acordurilor pentru desfăşurarea de 

exerciţii comerciale înregistrate în perioada 2012 – 2013. 

 Cu ocazia acţiunilor şi controalelor, au fost legitimate 5908(3373) + 2535 persoane, din care 55 

avertizate, totodată au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 9485 lei. 

 În perioada de referinţă au fost primite 361 faţă de (222) + 139 de plângeri,. sesizări şi reclamaţii trimise 

în scris, telefonic sau pe email, din care au fost verificate 365(218) + 147, rămânând în lucru 4 asemenea lucrări, 

toate fiind în termenul legal de soluţionare. Tot în această perioadă, efectivele serviciului au participat împreună 

cu poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale la măsurile de ordine  şi siguranţă publică organizate şi 

desfăşurate cu ocazia evenimentelor cultural sportive şi religioase, care au avut loc pe raza municipiului 

Timişoara. 

Toate aceste rezultate au fost obţinute cu dotări de informatică şi transport minimale, în cadrul 

serviciului nu există nici un mijloc de transport auto, iar deplasarea în teren făcându-se de cele mai multe ori cu 

mijloacele de transport în comun, pentru situaţiile urgente s-au folosit autoturismele proprietate personală.  

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 
 

            În vederea creșterii eficienței activității de menținere a ordinii publice și a creșterii gradului de reacție în 

prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza municipiului Timișoara, 

activitatea din domeniul ordinii publice și circulație rutieră a fost reorganizată. 

              Astfel conform  H.C.L.  nr. 535/22.10.2013  au fost modificate și aprobate Organigrama și Statul de 

funcţii  ale Direcției Poliției Locale Timișoara, fiind aprobate şi bugetate un număr de 338 posturi, din care: 

 Funcţii publice de conducere – 18 

 Funcţii publice de execuţie  -  259 

 Posturi contractuale de conducere – 1 

 Posturi contractuale  de execuţie  -  57 

 Posturi contractuale de deservire - 3  

Serviciul Ordine Publică conform noii organigrame are în structură: Biroul Ordine Publică, Biroul 

Reclamații Sesizări, Biroul Poliția Piețelor și Biroul Intervenții Rapide. 

Deasemenea Serviciul Circulație Rutieră se reorganizează prin preluarea posturilor de la Serviciul 

Circulație Rutieră și de la Biroul Blocări Ridicări Auto Abandonate care s-a desființat. 

 

323; 45% 

189; 27% 

119; 17% 

76; 11% Sanctiuni contraventionale aplicate 

OG99/2000 HCL 334/2002 HG 947/2000 Legea 12/1990
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Biroul Poliției Piețelor s-a înființat ca structură nouă având ca atribuții prevenirea și combaterea faptelor 

ilegale privind comercializarea produselor în piețele agroalimentare în municipiul Timișoara, a respectării 

normelor generale de comerț, ordinea publică, curățenia și traficul în zona piețelor și limitrofe acestora etc. 

Pentru înființarea biroului Poliția Piețelor, Primăria municipiului Timișoara a aprobat transferul a 10 

posturi la Direcția Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

           Având în vedere restricţiile impuse de O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 

2009 şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, în semestrul I 2013 s-au organizat concursuri de recrutare, 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

 Referent IA, la Compartimentul Logistic Administrativ; 

 Inspector de specialitate IA, la Compartimentul Logistic Administrativ; 

 Referent IA, la Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură. 

           După finalizarea concursurilor posturile s-au ocupat, iar personalul contractual declarați admiși au fost 

numiți în funcţia contractuală respectivă. 

             În luna iulie 2013 s-a adoptat O.U.G. nr.77/2013 - pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile și 

autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

              Conform actului normativ instituțiile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform 

principiului: ,, unu la unu”, respectiv un post ocupat devenit vacant, un post ocupat. 

              Astfel s-a organizat un concurs în care au fost scoase la concurs următoarele posturi vacante: 

  1 post polițist local, clasa I,grad profesional asistent 

 2 posturi polițist local, clasa III, grad profesional superior 

 2 posturi polițist local, clasa III, grad profesional principal 

 4 posturi polițist local, clasa III, grad profesional asistent 

 1 post de guard la Serviciul Pază Obiective 

         După finalizarea concursului nu au fost ocupate toate posturile, respectiv 2 posturi de polițiști locali,clasa 

III, grad profesional asistent. Polițiștii locali declarați admiși au fost numiți în funcțiile publice respective, iar 

personalul contractual(guard) a fost încadrat în baza contractului individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată. 

         De asemenea au fost transferați în interesul serviciului un auditor la Compartimentul Audit Public Intern 

și la cerere un consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și 

Registratură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

         În prezent în structura instituţiei publice există 4 funcţii publice vacante de conducere, respectiv Director 

Executiv Adjunct,  șef Serviciu Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal,  șef Serviciu Circulație Rutieră,  șef 

Birou Poliția Piețelor.   

          Menționăm că funcțiile publice de conducere de șef Serviciu Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, 

șef Serviciu Circulație Rutieră , respectiv șef Birou Poliția Piețelor sunt ocupate temporar pentru o perioadă de 

6 luni. 

           În perioada 29 august–04 septembrie 2013, s-a organizat examen de promovare în clasă a funcţionarilor 

publici care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, unde s-au înscris 63 de candidaţi, iar în urma selectării 

dosarelor au fost declaraţi admişi 45. 

          Ca urmare a finalizării examenului de promovare în clasă au fost declaraţi admişi 9 candidaţi și 36 

candidați respinși, adică 20% admişi și 80 % respinşi. 

           La examenul de promovare în clasă rezultatele mediocre obținute au drept cauze, următoarele: gradul 

redus de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate, lipsă de coerență în exprimare, 

pregătire juridică deficitară, lipsă de preocupare pentru pregătirea profesională, capacitatea redusă de analiză și 

sinteză. 

          Având în vedere sentințele civile definitive și irevocabile ale Curții de Apel Timișoara, în cursul anului 

2013 au fost reintegrați un număr de 10 polițiști locali, cărora li s-a efectuat instruirea generală privind actele 

normative ce reglementează activitatea de poliție locală, Codul de Conduită al funcționarilor publici, precum și 

protecția muncii.    

         Pe linia  perfecţionării profesionale, conform Ordinului A.N.F.P. nr.1952/2010 s-a întocmit formatul-

standard de transmitere a datelor si informaţiilor privind planul anual de perfecţionare anuală a funcţionarilor 

publici care s-a transmis ordonatorului principal de credit, respectiv Primăriei Municipiului Timişoara.  
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Deasemenea la nivelul fiecărui birou şi serviciu s-au întocmit planurile de pregătire profesională, în baza cărora 

activitatea se desfăşoară lunar sau trimestrial după caz sub conducerea şefilor profesionali. 

         În anul 2013 au participat la cursuri de perfecționare un număr de 24 funcționari publici în domeniile 

resurse umane, financiar contabilitate și control intern managerial, din care 10 cu funcții de conducere. 

        În cursul anului 2013  un număr de 49 polițiști locali  au urmat cursul de formare inițială în domeniul 

ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, în cadrul Școlii de Aplicație pentru Ofițeri ,,Mihai 

Viteazul” a Jandarmeriei Române – Catedra de Ordine și Siguranță Publică Lugoj. 

 Întocmirea situaţiei statistice semestriale, privind numărul şi cheltuielile de personal care s-a  

transmis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş. 

 Întocmirea  Registrului de Evidenţă  al salariaţilor REVISAL . 

 Operarea on-line a datelor privind funcționarii publici pe portalul de management al A.N.F.P. 

 Emiterea şi operarea deciziilor : 

    -  de numire în funcţia publică – 14 

    -  de reintegrare – 10 

    -  de reorganizare - 220  

    -  delegare - 9  

    -  de încetare contract de muncă – 5 

    -  de transfer la cerere – 3 

    -  de încetare raport serviciu – 9 

    -  de eliberare din funcția publică – 1 

    -  de suspendare – 5 

    -  reluare activitate – 3 

    -  de sancţionare – 58 

    -  avansare în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă – 38 

    -  promovare în clasă a personalului Direcţiei Poliţiei Locale – 9 

    -  mutare definitivă – 22 

    -  prelungirea suspendării – 1. 

 Operarea rapoartelor de evaluare a performanţeor profesionale ale funcţionarilor publici pe anul 2012; 

 Modificarea funcţiilor, a claselor de salarizare şi salariilor funcţionarilor publici care au promovat 

examenul de  clasă; 

 Modificarea claselor de salarizare si ale salariilor personalului căruia i s-a modificat gradaţia (lunar) 

 Operarea datelor  personale ale personalului privind  casătoria, naşterea unui copil etc, examenul 

medical periodic, actele de studii, cursuri de formare si perfectionare  profesională si orice alte 

modificari; 

 Eliberarea  unui număr de  374  adeverinţe la solicitare. 
 

         La finele anului 2013 statul de funcţii este încadrat după cum urmează: 

 

 Total posturi 

prevăzute 
338 

Posturi 

ocupate 
311 

Posturi 

vacante 
27 

Funcţionari publici 277 252 25 

- de conducere 18 14 4 

- de execuţie 259 238 21 

Personal contractual 61 59 2 

- de conducere 1 1 0 

- de execuţie 57 55 2 

- deservire 3 3 - 

 

           Din cele 338 posturi prevăzute, 311 sunt încadrate efectiv, ceea ce reprezintă 92,02%, iar 27 posturi 

sunt posturi vacante, respectiv 7,98%. 
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SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 
 

În cursul anului 2013, s-au înregistrat şi contabilizat cheltuielile prevăzute în Bugetul Direcţiei, aferent 

perioadei de referinţă, asigurându-se drepturile salariale ale personalului, precum şi disponibilităţi pentru 

cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a instituţiei, rezultând următoarea situaţie: 

 

Nr. 

crt. 
 

Buget aprobat 

anul 2013 

Buget realizat 

anul 2013 
% 

1 
TOTAL CHELTUIELI 
(FUNCTIONARE+DEZVOLATRE) 

14.639,10 14.017,05 96% 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 14.480,00 13.866,02 96% 

3 Cheltuieli de personal 12.280,00 12.157,21 99% 

4 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.170,00 1.689,73 78% 

5 Asistenta sociala 30,00 19,08 64% 

6 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 159,10 151,03 95% 

7 Cheltuieli de capital 159,10 151,03 95% 

 
2012          Mii lei 

Nr. 

crt. 
 

Buget aprobat 

anul 2012 

Buget realizat 

anul 2012 % 

1 
TOTAL CHELTUIELI 
(FUNCTIONARE+DEZVOLATRE) 

12.514,59 11.741,73 94% 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 12.361,31 11.676,79 95% 

3 Cheltuieli de personal 10.160,00 10.143,43 99% 

4 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.201,31 1.533,36 70% 

5 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 153,28 64,94 43% 

6 Cheltuieli de capital 153,28 64,94 43% 
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      In perioada de raportare au fost întocmite și transmise 12(douasprezece) situații financiare lunare, 

4(patru) situatii financiare trimestriale și o situație financiara anuala, au fost elaborate și comunicate către 

Serviciul Buget al Primariei Municipiului Timisoara 12(douasprezece) situații lunare privind  monitorizarea 

cheltuielilor de  personal. 

      S-au intocmit ordine de plata catre Trezoreria Timisoara si efectuat viramente catre beneficiari, 

furnizori de bunuri, servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative. 

      S-au intocmit 12(douasprezece) state de plata privind salariile personalului institutiei conform legislatiei 

in vigoare, precum si declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si 

evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaratia 112), aferente acestora.                             

 In anul 2013 au fost întocmite Rapoarte privind îndeplinirea Indicatorilor de performanță pentru 

Procedurile de proces PP 02 Evidența Cheltuieli, PP 20 Control financiar preventiv propriu si PP 17 Achizitii 

Publice. 

       S-a actualizat Procedura de Proces PP 02 Evidența Cheltuieli, ca parte a Sistemului de Management al 

Calității implementat la nivelul Direcției Poliției Locale Timișoara. 

 La inceputul anului s-a efectuat valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Directiei Politiei 

Locale pe anul 2012, iar incepand cu 11.12.2013 s-a inceput inventarierea anuala a intregului patrimoniu al 

institutiei, pentru anul 2013. 

       S-au intocmit ordine de plata catre Trezoreria Timisoara si efectuat viramente catre beneficiari, furnizori 

de bunuri, servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative. 

      S-au calculat si platit drepturile banesti personalului reancadrat in baza sentintelor judecatoresti 

definitive si irevocabile si OUG 71/2009 - privind plata sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect 

acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. 

      Au fost intocmite adeverinte privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul 2012,  pentru 315 

persoane.          

         În perioada de referinţă au fost încheiate prin achiziție directă și derulate/sunt în curs de derulare 

contracte/comenzi de furnizare produse/de prestări servicii/ de execuție lucrări , după cum urmează:  

 contract privind consultanţa şi asigurarea serviciilor medicale (servicii medicina muncii conform 

Legii 319/2006);  

 contract de servicii de certificare a sistemului management al calităţii conform SR EN ISO 9001-

2008;  

 contract de servicii de întreţinere aparate dozatoare de apă;   

 contracte de servicii pentru telefonie fixă, telefonie mobilă, internet cablu;  

 contract de servicii de întreţinere şi reparaţii echipament IT;  

 contract pentru servicii de asistență tehnică echipament de calcul, echipamente periferice, 

administrare VPN;  

 contract pentru service instalații electrice și întreținere; 23 de poliţe de asigurare RCA pentru 

motoscutere , 9 polițe de asigurare RCA și 9 polițe de asigurare CASCO pentru autoturismele din 

dotarea DPLT, 1 poliţă rovinietă 12 luni, pentru autoturimul Nubira TM 11 PMT;  

 contract de servicii intreținere/ reparații instalații de climatizare;  

 contract servicii informatice;  

 contract identificare, inventariere şi reevaluare active fixe;  

 comandă servicii întreținere și revizii instalații încălzire centrală;  

 comandă cămăşi mânecă lungă şi scurtă,  

 comandă şepci vară şi iarnă poliţişti locali, inclusiv pălării pentru femei; comandă căciuli poliţişti 

locali şi guarzi;  

 comandă cravate poliţişti locali;  

 comandă curele şi centuri din piele;  

 comenzi: ecusoane braț și embleme coifură inclusiv epoleţi şi insigne/ ecusoane metalice (nominal şi 

matricol);  

 comenzi: ham şi veste reflectorizante  

 contract și comandă costume vară/ iarnă, pantaloni iarnă;  

 contract și comandă pentru scurte vânt, scurte îmblănite şi bluzoane matlasate;  

 contract şi comandă pulvere, veste şi fulare;  

 comandă pantofi vară, iarnă şi ghete pentru bărbaţi şi femei,  
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 comandă mănuşi de piele căptuşite cu blană naturală,  

 comenzi pentru echipament sportiv: pantaloni scurţi, şosete biciclişti şi tricouri negre cu mânecă 

scurtă, negre, tip polo;  

 comenzi pentru cartuşe glonţ letal necesar poliţiştilor locali pentru şedinţele de tragere inclusiv căşti 

antifon şi spray  paralizant;  

 comenzi pneuri pentru autovehicule inclusiv  

 servicii de reparații/ revizii/ inspecții tehnice auto/ moto inclusiv piese schimb și materiale 

consumabile;  

 comandă cameră video cu card de memorie;   

 comandă tub acustic şi accesoriu audio Motorola;  

 comandă pentru două aparate Beyertone (sistem pentru înregistrarea locală a convorbirilor, necesară 

monitorizării apelurilor/ sesizărilor telefonice primate de la cetăţeni prin intermediul Biroului 

Dispecerat şi Intervenţie Rapidă;  

 comandă dulap metalic cu 8 sertare pentru păstrarea şi siguranţa documenelor;  

 comanda materiale reparații;  

 comanda legitimații de serviciu;  

 comanda media convertor;  

 comandă intervenţie privind modificarea configuraţiei centralei telefonice;  

 comandă redecorare căşti velo;  

 comenzi servicii verificare, reparare, încărcare stingătoare PSI inclusiv pentru auto, trusă sanitară şi 

tringhi reflectorizant avarie-auto;  

 comandă kit şi trusă sanitară;  

 comandă 2 servicii pentru  bandă reflectorizantă pentru inscripţională parţială autovehicule;  

 comenzi rechizite, imprimate tipizate, materiale birotică și papetărie inclusiv autocolante;  

 comandă calculator de birou” Forpus-16 digits”;  

 comenzi materiale cu caracter funcțional;  

 comenzi materiale igienă și protecție la locul de muncă. 

Investiţii efectuate pe bază de contract şi comandă: computer şi echipamente periferice de calcul - 

imprimante multifuncţionale”Kyocera FS-1035”,cu licenţe aferente; router cu accesorii incluse; sistem de 

sonorizare audio; pachet de produse şi servicii software antivirus (extindere program pentru 20 utilizatori, 24 

luni);  licenţe software- Microsoft office home & business 2013; sistem de semnalizare, alertare în caz de 

incendiu pentru Sala Serverelor, inclusive proiectare şi avizare; extindere sistem supraveghere inclusiv servicii 

de proiectare şi execuţie;   

Pregătire profesională: comandă şcolarizare conducător auto, categoria D-autobuz pentru 2 poliţişti 

locali, comenzi pentru abonamente (Consilier Legislaţia muncii pentru bugetari; Consilier Codul muncii; 

Revista de Achiziţii Publice, Autentic monitor flexibil 5 utilizatori, părţile I,III,IV şi VI; Legis standard)  şi 

publicaţii de specialitate (CD-uri, reviste); comenzi seminarii şi cursuri de formare şi pregătire profesională;                                                                      

Au fost întocmite şi transmise pe SEAP documentaţiile de atribuire (prin procedura de cerere de oferte) 

a contractelor de achiziție publică privind : 

 furnizarea de benzină fără plumb și motorină, pentru parcul auto-moto al DPLT. Invitația de 

participare 344575/01.04.2013, Anunț de atribuire 168153/08.05.2013, Contractul nr. 2756/30.04.2013 

este încheiat cu SC LUKOIL ROMÂNIA SRL, valoare de 98.360,00 lei fără TVA, adică 121.966,40 lei 

valoare inclusiv TVA; 

 servicii reparații și întreținere auto (pentru 1 autoturism Daewoo Nubira II, 7 auto Peugeot, 1 microbus 

Mercedes Benz).Invitația de participare nr. 348688/18.06.2013. Procedura a fost anulată, în baza art.209 

OUG 34/2006, deoarece a fost depusă o singură ofertă, declarată inacceptată. Drept urmare s-a iniţiat 

procedura pentru achiziţie directă, finalizat prin încheierea contractului de servicii, nr. 4677/22.07.2013, 

pentru întreţinere şi reparaţii autovehicule din dotarea DPLT, în valoare estimativă de 110.434,59 lei 

fără tva, adică 136.938,89 lei cu tva, contract valabil de la data semnării acestuia, până la finele anului 

2013.  

Produsele livrate şi serviciile prestate de către furnizori, conform specificaţiilor tehnice din caietele de 

sarcini, corespund solicitărilor beneficiarului, furnizorul respectând termenului de livrare, prevăzut în comandă/ 

contract.  
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 Pe anul 2013, s-au încheiat 335 contracte şi comenzi, în valoare totală de 709.768,76 lei fără tva, 

respectiv 858.179,95 lei cu tva , din care 108 contracte şi comenzi în valoare de 330.275,17 lei fără tva  

reprezentând un procent de 46,53 au fost efectuate prin sistemul electronic SEAP. 

            Pentru anul 2013 investitiile planificate de Directia Politiei Locale Timisoara sunt realizate în 

proporţie de 100% .  

 Fata de valoarea totala prognozata si aprobata in bugetul institutiei s-a realizat  o economie de 5%, in 

suma de 8,07 mii lei, datorita faptului ca achizitiile de bunuri si alte cheltuieli de investitii au fost mai mici ca 

valoare decat cele prevazute in bugetul prognozat si lista de investitii aprobate pentru acest an, dupa cum 

urmeaza in tabelul de mai jos : 

 

Mii lei 

Nr. 

crt. 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi altor 

cheltuieli de investiţii 

Valoare totală 

aprobata  

in bugetul local 

Valoare totală 

cheltuita 

din bugetul local 

Economie la 

bugetul 

prognozat si 

aprobat 

 Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 

  61.02.03.04    Poliţia Locală 159,10 151,03 8,07 

  I. DOTĂRI INDEPENDENTE 159,10 151,03 8,07 

1 sistem de calcul,server; restanta 2012 34,72 34,72 0,00 

2 sistem de calcul,licente; restanta 2012 23,38 23,38 0,00 

3 sistem de calcul, computere; restanta 2012 8,00 8,00 0,00 

  
TOTAL achizitionat in decembrie 2012 si 

neachitat 
66,10 66,10 0,00 

4 echipamente de calcul-Licenta (office+windows) 15,30 15,29 0,01 

5 echipamente periferice 6,60 6,52 0,08 

6 router 3,60 3,53 0,07 

7 sistem sonorizare audio 30,00 29,92 0,08 

8 extindere sistem supraveghere 8,00 5,33 2,67 

9 program antivirus  20 utilizatori 2 ani 1,00 0,85 0,15 

10 licente - 20 buc. 23,50 19,20 4,30 

11 sistem de semnalizare incendiu 5,00 4,29 0,71 

 

Comparativ, anul 2013 fata de anul 2012, se poate observa ca valoarea absoluta a investitiilor este mai 

mare in 2013 fata de 2012 cu suma de 5,82 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere a investitiilor cu 1%  justificat 

de scopul si nevoile de investitii ale DPLT, iar procentul realizat pe anul 2013 este cu 52 de procente mai 

mare fata de 2012.  

 

După aprobarea Bugetului și a Listei de investiții pe anul 2013  a fost elaborat, definitivat, aprobat  și 

actualizat Programul Anual al Achizițiilor Publice 2013 . 

Au fost elaborate, aprobate și transmise ordonatorului principal de credite Nota de fundamentare a 

cheltuielilor salariale, materiale și de investitii pentru anul 2013 si Lista de investiții pe anul 2013.  

Pentru fundamentarea investițiilor s-au întocmit Notele de fundamentare nr.178/15.01.2013 si 

5619/02.09.2013 prin care s-a solicitat aprobarea achizițiilor de echipamente de calcul, terminale si licente, 

program antivirus pentru 20 de utilizatori.  
 

SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE 
 

 Efectivele Serviciului Pază Obiective la 01.01.2013 erau în organigramă de 54 de guarzi şi un Şef de 

Serviciu, care asigurau paza la 10 obiective, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Timişoara nr. 

324/27.09.2011. 

 Pe parcursul perioadei, s-au înregistrat pierderi de personal, respectiv 1 guard a solicitat încetarea 

contractului individual de muncă, 1 guard a fost clasat medical, 1 guard a fost pensionat, 1 guard a susţinut 

concurs şi a fost promovat în altă funcţie, iar recent 1 guard a decedat, aşa că în prezent mai sunt 49 de guarzi 

care asigură paza la 8 obiective. 
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 În anul 2013 pierderile de personal au fost de 5 guarzi, cu 1 mai mult faţă de anul precedent. 

 Din totalul de 49 de guarzi, 1 are suspendat contractul de muncă pe o perioadă de 2 ani, pentru creşterea 

şi îngrijirea copilului, iar 1 guard se află în prezent în concediu medical, astfel că efectivul disponibil este de 47 

guarzi, comparativ cu anul 2012, când 2 guarzi aveau suspendat contractul de muncă şi 1 era în concediu 

medical. 

 Ca urmare a numărului redus de guarzi, s-au înregistrat creşteri la orele suplimentare, întrucât activitatea 

în ture atrage după sine mărirea acestora. 

 Cu toate acestea, numărul orelor suplimentare a cunoscut o scădere semnificativă, reuşindu-se ca la 

finele perioadei analizate, să  mai avem 100 de ore de recuperare restante, în condiţiile în care  la 01.01.2013 nu 

mai aveam restanţe la recuperări, au intrat pe parcursul perioadei 5344 ore, s-au acordat 5244 ore de recuperare  

şi au rămas 100 ore. 

 Numărul mare de ore suplimentare se datorează efectivului redus, a zilelor de repaus săptămânale, 

sărbătorilor legale, concediile medicale înregistrate în această perioadă precum şi concediile plătite ce se acordă 

la căsătorii, naşteri copil şi puericultură.  

 În urma Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 324 din 27.09.2011, s-a dispus preluarea şi asigurarea 

pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând municipiului Timişoara, de 

către personalul  contractual din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara a unui 

număr de 11 obiective, din care s-a renunţat la paza a 3 obiective, în prezent fiind păzite doar 8.  

 Pentru mărirea vigilenţei şi a creşterii responsabilităţii efectivelor de guarzi ce asigură paza obiectivelor, 

au fost efectuate controale de zi şi noapte asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, în conformitate 

cu prevederile legale. 

 

BIROUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE 
 

Activitatea poliţiştilor locali din cadrul acestui birou s-a axat pe asigurarea şi menţinerea ordinii şi 

siguranţei publice, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, aplanarea stărilor conflictuale deschise în 

locurile frecvent aglomerate, precum şi la manifestările cultural sportive, religioase sau comemorative, 

acordând un sprijin real şi operativ poliţiştilor locali dispuşi în posturi fixe sau patrule pedestre care se 

confruntă cu situaţii deosebite, precum şi la toate jocurile de fotbal susţinute de echipa ACS Poli pe teren 

propriu sau la unele competiţii sportive care au avut loc la Sala de Sport Constantin Jude. 

Pentru realizarea atribuţiilor de serviciu, au organizat şi desfăşurat 363(330) +33 de  acţiuni,  

majoritatea fiind în domeniul ordinii şi liniştii publice = 104(96)+8, privind respectarea prevederilor HCL 

139/2011 = 83(78) +5,  Legea 24/2007 modificată = 86(74)+8, urmărindu-se cu predilecţie prevenirea actelor 

de violenţă, distrugere, sustragere a mobilierului urban, materialului dendro – floricol şi a instalaţiilor în 

parcurile din zona centrală a municipiului. Totodată au fost aplicate 78 de contravenţii pe linia respectării 

prevederilor OG 195/2002. 

 

 
 

Au fost efectuate  4945(5775)-830  patrulări, din care 1489(1008) + 481 auto şi 3456(4767)-1311 

patrulări pedestre, iar în  locurile şi zonele de interes operativ au organizat şi desfăşurat 945(1103)-158 pânde, 

104; 28% 

83; 23% 

86; 24% 

90; 25% 
Nr.actiuni 

ordine publica

HCL 139/2011

L 24/2007 (modif)

Alte acte normative
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supravegheri operative şi 2166(1465)+706 de controale şi verificări. Urmare acestor activităţi, au constatat 

12(22)-10 infracţiuni cu 25(41)-16 făptuitori care au fost predaţi Poliţiei Municipiului Timişoara pentru 

continuarea cercetărilor, au identificat 110(158)-48 de persoane care desfăşurau activităţi de cerşetorie, iar în 

80(119)-39  cazuri au luat măsura îndrumării spre domiciliu a persoanelor care nu justificau prezenţa pe raza 

municipiului Timişoara.  

 

 
 

Poliţiştii locali din  acest birou au constatat şi aplicat 2453(3198)-745 de sancţiuni contravenţionale şi 

au intervenit la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe 

principiul ”cel mai apropiat poliţist la locul evenimentului intervine”, la aplanarea a 246(144)+102 stări 

conflictuale şi alte fapte ce sunt de competenţa Poliţiei Locale. Pentru realizarea atribuţiilor de serviciu, au 

legitimat 4764 (3576)+1888 persoane iar faţă de 1495(488)+1007 au luat măsuri de avertizare.  

Au aplicat 66(133)-67 de somaţii şi 523(498)+25 colante autoadezive, din care 25 la HCL 371/2007 

modificat şi 498 la OUG 195/2002. 

În perioada de referinţă, efectivul biroului a procedat la asigurarea îndeplinirii procedurii legale în cazul 

a 70 mandate de aducere şi au primit spre verificare şi punere în aplicare a 155 de mandate privind 

executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, din care 12 mandate în cuantum de 934 de 

ore prestate în folosul comunităţii au fost executate efectiv, iar în cazul de 143 de mandate în urma verificărilor 

efectuate, contravenienţii nu mai aveau domiciliul pe raza municipiului Timişoara sau au refuzat prestarea de 

activităţi în folosul comunităţii, mandatele fiind restituite Instanţelor de Judecată emitente pentru a urma 

procedura legală. 

      Pe parcursul perioadei 01.01 – 31.12.2013 personalul din serviciul aflat la permanenta cu atributii pe linie 

de dispecerat  a primit, prelucrat, stocat, centralizat si comunicat personalului de conducere informatiile 

provenite de la cetateni, persoane fizice si juridice, asociatii de locatari/proprietari si institutii publice, din 

activitatile si actiunile aflate in desfasurare, in scopul pregatirii luarii deciziilor si realizarii unei dirijari sau 

coordonari eficiente a misiunilor de serviciu, a asigurarii cooperarii cu celelalte structuri si componente ale 

Sistemului National Integrat de Ordine si Siguranta Publica , transmitand ordinele factorilor de decizie in 

vederea indeplinirii cerintelor esentiale a activitatilor si misiunilor specifice, cum ar fi: 

 In perioada analizata, personalul cu atributii pe linie de dispecerat a inregistrat urmatoarele rezultate, 

comparativ cu perioada similara a anului 2012:  

 Situatii de urgenta inregistrate/transmise = 14(- 338); 

 Identificari locale/nationale = 10.299((- 1872); 

 Sesizari telefonice primite = 1.876(- 6); 

 Sesizari telefonice scrise = 1.036(+855); 

 Sesizari verificate operativ = 1781(+7); 

 Sesizari neconfirmate = 172(- 200); 

 Raspunsuri comunicate telefonic petentilor = 1.094(+81); 

 Persoane consiliate = 2.013(+155); 

 Verificari in baza de date urmariti local/national = 3.649(+330); 

 Convorbiri efectuate pe statia emisie-receptie = 112.814(+11.248). 
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 In ceea ce priveste activitatea personalului din serviciul aflat la permanenta, cu atributii pe linie de ofițer de 

serviciu, menționăm: 

 Apeluri telefonice primite = 36.113; 

 Apeluri telefonice formate = 3.411; 

 Persoane legitimate = 4.659; 

 Nr.sesizari telefonice primite = 2.859; 

 Nr.sesizari verificate operativ = 2.073; 

 Nr.sesizari neconfirmate = 324; 

 Nr. sesizari telefonice scrise = 1.250; 

 Nr.sesizari scrise primite de la petenti si transmise = 394; 

 Raspunsuri comunicate telefonic petentilor = 347; 

 Sinteze intocmite privind activitatea efectivului operativ = 766; 

 Situatii in care s-a luat masura sanctionarii contraventionale ca urmare a solutionarii operative a 

sesizarilor = 565; 

 Dispozitii primite si transmise = 36; 

 Persoane consiliate = 8.370; 

 Auto Colante inregistrate  = 6.433; 

 Procese – verbale incasate = 437 / 108.179 lei. 

 

BIROUL JURIDIC 
 

 La nivelul Biroului Juridic din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în  anul 2013 au fost 

înregistrate un număr total de 1019 dosare, (comparativ cu anul 2012 când sau înregistrat 1045), din care: 

196 dosare având ca obiect plângeri contravenţionale, 776 dosare având ca obiect cereri de înlocuire a amenzii 

contravenţionale cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, 16 dosare privind plângeri penale la Legea 

nr. 50/1991 şi 31 dosare privind contestaţii acte administrative. 

Precizăm că, numărul de plângeri contravenționale a scăzut semnificativ comparativ cu anul 2012  când 

au fost înregistrate un număr de 559, urmare a implementării proiectului pilot ,,cazierul contravențional”,  

aplicând-se mai mult sancțiunea  avertismentului  de către polițiștii locali, decât sancțiunea amenzii, procesele 

verbale nu au mai fost contestate în instanță. 

 

Din totalul dosarelor înregistrate în  anul 2013, un număr de 55 dosare se află  pe rolul instanţelor de 

judecată având stabilite termene de judecată, un număr de 26 dosare sunt suspendate, un număr de 334 dosare 

au fost  soluţionate în primă instanţă cu precizarea că există şi un număr de  dosare în aşteptarea sentinţelor 

judecătoreşti sau pentru care se pregăteşte exercitarea căilor de atac. 

 

Astfel, de pe anii 2010 – 2013,  la biroul juridic  sunt în lucru un număr total de  5064 dosare,  din  

acestea  un număr de 334 se află pe rolul instanţelor de judecată având stabilite  termene de judecată, într-un 

număr de 111 dosare este suspendată judecarea cauzei, de asemenea există un număr de  dosare în aşteptarea 

sentinţelor judecătoreşti sau pentru care se pregăteşte exercitarea căilor de atac  de asemenea există  si dosare 

soluţionate definitiv si irevocabil în anii precedenţi pentru care se formulează cereri de învestire cu formulă 

definitivă şi irevocabilă si se pregătesc pentru predarea la arhiva instituţiei.  

Dosarele din anul  2009  au fost inventariate  în cursul anului 2013 și  din totalul de 1242  de dosare au 

fost predate spre arhivare un număr de 1178,  au mai rămas un număr de   64 de dosare, care sunt în așteptare 

pentru a fi predate.  

Dosarele înregistrate la biroul juridic în  anul 2013 au fost repartizate în lucru la cei trei consilieri 

juridici ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului juridic.  

Reprezentarea  şi apărarea   intereselor  Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara pe baza delegaţiei date de 

Directorul Executiv în faţa instanţelor judecătoreşti, respectiv  Judecătorie, Tribunal şi Curtea de Apel pe anul  

2013  s-a efectuat  de către consilierii juridici  la un număr de 1703 de termene de judecată ce sau acordat în 

dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată. 
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Din totalul dosarelor în care am reprezentat Direcţia Poliţiei Locale Timişoara în  anul 2013 au fost 

soluţionate  definitiv  în primă instanţă judecătorie/tribunal un număr de 1053 dosare pentru care ne-au fost 

comunicate hotărârile din care:  

- câştigate un număr de 786 dosare  

- pierdute un număr de 214 dosare.  

- avertisment un număr de 40 dosare. 

- suspendate un număr de 13 dosare. 

În  anul 2013, într-un număr de 63 dosare s-au făcut referate de neatacare, întrucât nu am identificat 

motive de recurs, nelegalitatea proceselor verbale fiind evidentă, fie am apreciat neoportună exercitarea căii de 

atac a recursului. 

Din totalul de 1053 dosare soluţionate definitiv în anul 2013, un număr de 738 de dosare au devenit si 

irevocabile in primă instanţă astfel:  21 dosare prin efectul legii nr. 202/2010,  întrucât nu mai pot fi atacate cu 

recurs deoarece au  ca obiect plângeri contravenţionale pe Legea nr. 61/1991, 63 de dosare ca urmare a 

neexercitării căilor de atac şi formulării referatelor de neatacare şi 654 dosare având ca obiect înlocuirea 

sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

În  anul 2013, au fost redactate şi promovate un număr de 90 recursuri și 16 apeluri,  întrucât hotărârile 

pronunţate de instanţele de judecată nu ne-au fost favorabile, procesele verbale de contravenţie  fiind fie anulate, 

fie dispunându-se  înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului. 

Din  totalul recursurilor promovate de către instituţia noastră sau de către petenţi  persoane fizice sau 

juridice şi în care am reprezentat Direcţia Poliţiei Locale Timişoara în  anul 2013, având ca obiect plângeri 

contravenţionale, au fost soluţionate definitiv şi irevocabil un număr de 226 de dosare, din care  s-au câştigat 

irevocabil un număr total de 126 recursuri, s-a dispus anularea proceselor-verbale de contravenţie într-un 

număr de 52, s-a hotărât înlocuirea sancţiunii contravenţionale a amenzii cu sancţiunea avertismentului într-un 

număr de 48 dosare. 

 

ÎN CONCLUZIE situaţia cauzelor având ca obiect plângeri contravenţionale soluţionate definitiv şi irevocabil 

în anul 2013, atât în primă instanţă  cât si în căile de atac se prezintă  astfel:  

- Total cauze soluţionate nr. 747 = 100 % 

- Câştigate nr. 523 = 70,01 % 

- Pierdute nr. 139 = 18,6 % 

- Avertismente nr. 85 = 11,38 % 

 

 

 
 

Cu privire la pregătirea şi redactarea „ÎNTÂMPINĂRILOR” precizăm că în   anului 2013 s-au redactat 

302 de întâmpinări. 

S-a reuşit formularea şi depunerea în instanţă a unui număr de 776 dosare având obiect cereri privind 

înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.  
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 În cazul dosarelor privind înlocuirea amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, precizăm 

că au fost înregistrate 363 de dosare privind contravenienţi care au domiciliul pe raza municipiului Timişoara. 

 În 10 dosare având obiectul mai sus menţionat, intimaţii au achitat, pe parcursul dezbaterilor, amenda 

contravenţională, astfel că dosarele au rămas fără obiect. 

 În cazul a 12 dosare, intimaţii au decedat, instanţa respingând cererile întrucât aceştia nu mai aveau 

capacitate de folosinţă.  

S-au formulat  567 cereri de  eliberare a copiilor după hotărârile definitive şi irevocabile şi au fost 

depuse la instanţele de judecată. 

În  anul 2013  s-au întocmit  un număr de 6 proiecte de  Hotărâri ale Consiliului Local şi 1 (unu) 

proiect Dispoziţie Primar, acte care au legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest 

scop cu compartimentele de resort şi care au fost aprobate de Consiliul Local sau Primarul Mun. Timişoara. 

Au fost avizate juridic un număr de aproximativ 516 decizii emise de Directorul Executiv şi 6 proiecte de  

contracte întocmite  de serviciile funcţionale de specialitate din cadrul instituţiei. 

De asemenea în anul 2013  au fost redactate un număr de 484 de adrese înaintate către instanţele de judecată 

sau la diverse  instituţii publice şi cetăţeni.  Au fost întocmite un număr de 238 de referate de clasare și  au fost 

exprimate înscris 11 puncte de vedere cu privire la aplicarea legislației în vigoare de către serviciile și 

compartimentele specializate din cadrul instituției.   

A fost elaborată în colaborare cu compartimentele din cadrul instituției Procedura Operațională Cod PO 08-

01 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de art.3, pct.25,26,27 din legea nr.61/1991.  

 

BIROUL COMUNICARE, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ 
 

În cursul anului 2013, poliţiştii locali din cadrul acestui birou au urmărit înregistrarea corectă şi 

repartizarea conform rezoluţiei conducerii, a celor 6957(6841)+116 de plângeri, sesizări, adrese şi reclamaţii, 

prezentând lunar stadiul de rezolvare a acestora. Au înregistrat în registrul de procese verbale şi introdus în 

calculator pentru prelucrare în sistemul informatizat a unui număr de 21047(26270)-5223 procese verbale de 

constatare şi sancţionare contravenţională,  din care 1335(6829)-5494  au fost clasate, în urma dovezilor primite 

prin care contravenienţii au procedat la achitarea acestora în termenul legal de 48 de ore.  

De asemenea au procedat la trimiterea spre executare silită a 6905(19174)-12269 de procese verbale din 

care  2911(8073) -5162 la Primăria Municipiului Timişoara şi 3994(11101)-4107 la alte Primării din ţară.  

Un volum mare de muncă s-a depus la efectuarea corespondenţei Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, 

trimisă prin poştă în 7675(15539) -7864 cazuri şi 446(952)-506 prin poşta specială. Lunar, trimestrial şi la 

sfârşitul anului 2013, au întocmit situaţii de interes operativ cu indicatorii de performanţă stabiliţi prin HCL 

Timişoara. Au procedat la arhivarea corespondenţei şi documentelor pe anul 2012, conform Nomenclatorului 

Arhivistic şi au predat la Arhiva unităţii 208  dosare. 

În aceeaşi perioadă au fost emise către mass-media un număr de 256(389) -133 comunicate de presă 

privind activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, care s-au materializat în 1133(1500)-367 ştiri în presa 

scrisă, online, radio şi televiziune. Direcţia Poliţia Locală a fost reprezentată prin Biroul Comunicare, Relaţii cu 

Publicul şi Registratură la evenimentele la care a fost invitat, respectiv seminarii şi dezbateri privind situaţia 

oamenilor străzii, minori şi adulţi, consumatori de diferite substanţe halucinogene organizate de Centrul 

Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara, la care au participat reprezentanţi ai 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi Direcţia de Asistenţă Socială 

Comunitară Timişoara. Împreună cu Biroul Dispecerat Intervenţie Rapidă a participat la 10 acţiuni de informare 

în unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara în scopul prevenirii absenteismului şcolar şi comiterii de 

acte şi fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială. Propunând totodată unităţilor de învăţământ aflate 

sub supravegherea Poliţiei Locale de a organiza şi desfăşura în comun acţiuni în localurile, barurile din 

apropierea şcolilor, în vederea depistării  elevilor care în mod frecvent absentează de la cursuri.  

 

În perioada de referinţă, Biroul Comunicare Relaţii cu Publicul şi Registratură a acţionat împreună cu 

efectivul întregii Direcţii la organizarea şi promovarea „Zilei Poliţiei Locale” (21.05.2013), a manifestării 

„Ziua Porţilor Deschise”, totodată s-a implicat şi în reprezentarea instituţiei cu ocazia  organizării în Piaţa 

Unirii a manifestării „Ziua Serviciilor Publice” organizată de Primăria Municipiului Timişoara în data de 

12.10.2013. 
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 Pentru menţinerea unei permanente legături cu cetăţenii oraşului şi alinierii la cerinţele sistemului de 

management al calităţii ISO 9001, Biroul Relaţii cu Publicul şi Registratură s-a ocupat conform protocolului 

semnat cu Universitatea de Vest - Facultatea de Psihologie Sociologie, la analizarea satisfacţiei clienţilor prin 

realizarea de către reprezentanţii Facultăţii, a sondajului de opinie anual cu privire la evaluarea transparenţei, 

relaţiei dintre Direcţia Poliţia Locală şi cetăţeni.  

 

 
 

COMPARTIMENTUL LOGISTIC ADMINISTRATIV 
 

 Compartimentul logistic administrativ desfăşoară activităţi de aprovizionare cu materialele solicitate de 

serviciile şi birourile prevăzute în organigrama Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, asigură gestionarea 

obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, gestionarea parcului auto – moto – velo, asigură arhivarea 

documentelor şi pregăteşte logistica pentru buna desfăşurare a şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare. 

Totodată efectuează lucrări de întreţinere a imobilului, mobilierului şi a instalaţiilor aferente şi menţine 

curăţenia, urmărind respectarea procedurilor în vigoare privind colectarea selectivă a deşeurilor. 

 În anul 2013, personalul din cadrul acestui compartiment a întocmit documentaţia necesară colaborând 

cu Serviciul Financiar Contabil şi Achiziţii Publice, pentru servicii de întreţinere şi reparaţii necesare 

autovehiculelor din dotare, motoscuterelor, bicicletelor, totodată încheind contracte pentru servicii de inspecţii 

tehnice, spălătorie autovehicule, inscripţionare şi achiziţii de echipamente protecţie pentru biciclişti. 

 Din magazia instituţiei au fost distribuite articole de echipament pentru 262 poliţişti locali şi 50 de 

guarzi, şi s-a preocupat pentru aprovizionarea cu muniţie în vederea bunei desfăşurări a celor 14 şedinţe de 

tragere cu armamentul din dotare. 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
  

       Compartimentul Audit Public, este subordonat direct şi nemijlocit Directorului Executiv, desfăşoară o 

activitate funcţional independentă şi obiectivă, menită să dea asigurări şi consiliere conducerii, pentru buna 

administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice; Auditul Public Intern evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa 

sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 

 În anul 2013 au fost planificate si executate, un număr de 2 misiuni de audit, si o misiune ad-hoc, 

respectiv: 

 Audit de regularitate cu scopul de a da asigurări asupra  activităţii IT de la nivelul entităţii publice şi a 

conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil al DIRECŢIEI POLIŢIEI  LOCALE TIMISOARA. 

 Audit de regularitate cu scopul de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii 

financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ sub aspectul respectării ansamblului de 

principii, reguli procedurale şi metodologice aplicabile de către DIRECŢIA POLIŢIEI  LOCALE . 

 Misiune de verificare si control ad-hoc la Compartimentul Logistic Administrativ al DIRECŢIA 

POLIŢIEI LOCALE. Achiziţia de uniforme in conformitate cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil sub 

aspectul respectării ansamblului de principii, reguli procedurale şi metodologice aplicabile de către entitatea 

auditată. 
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 Pe lângă misiunile planificate, au mai fost executate încă 3 misiuni de control ad-hoc privind modul de 

desfăşurare a achiziţiei publice a carburanţilor (benzina fără plumb si motorina), în conformitate cu 

cadrul legislativ in vigoare la DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMISOARA. 

 Misiune de verificare si control ad-hoc privind modul de acordare a sporului de dispozitiv, în 

conformitate cu cadrul legislativ in vigoare la DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMISOARA. 

 Misiune de verificare si control ad-hoc privind arhivarea documentelor in conformitate cu cadrul 

legislativ şi normativ aplicabil sub aspectul respectării ansamblului de principii, reguli procedurale şi 

metodologice aplicabile de către Compartimentul Logistic Administrativ al DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 

TIMISOARA. 

 Verificarea modului de desfăşurare a activităţii Serviciului  Paza Obiective al Direcţiei Politiei 

Locale Timişoara . 

 

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

 Acest compartiment  s-a constituit ca urmare a aprobării Organigramei DPLT prin HCL nr. 

290/30.05.2013, în subordinea Directorului Adjunct Executiv. 

În vederea implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern/managerial, conform standardelor 

prevăzute de OMFP 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul DPLT au fost elaborate: 

 Strategia de dezvoltare instituțională a DPLT în perioada 2012-2016 , nr.2527/04.09.2012, aprobată 

de către Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timișoara; 

 Strategia de control a DPLT , nr.2528/04.09.2012; 

 Programul  de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al DPLT pentru perioada 

01.01.2013 - 31.12.2013  Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control 

intern/managerial la nivelul DPLT; 

 PDSCIM Etapa  2 Obiective strategice - Obiective specifice Serviciilor/ Birourilor/Compartimentelor - 

Activități ,   nr .7967/29.11.2012, Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al DPLT; 

 PDSCIM Etapa 3 Monitorizare nr.75353 /27.12.2012, Programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial al DPLT Etapa 3: Stabilirea sistemului de monitorizare a realizării obiectivelor şi 

desfăşurarea acţiunilor programate la termenele stabilite, corelat cu Strategia de dezvoltare 

nr.2527/04.09.2012; 

 

În cursul anului 2013 au fost întocmite/aprobate și transmise la termenele legale/ termenele solicitate: 

 Situații centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial la data de 31.12.2012, respectiv 30.06.2013 la nivelul Direcției Poliției Locale 

Timișoara, conform Anexa 3 Cap. I OMFP nr. 946/2005; 

 Adrese/ Note de informare/ Rapoarte/Chestionare de evaluare privind stadiul implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul DPLT , către Biroul Audit/Biroul 

Managementul Calității din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; 

 Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare SCIM la 31.12.2012/ respectiv 30.06.2013 

la nivelul Serviciilor/Birourilor/Compartimentelor din cadrul DPLT, conform Anexa 4.1. la OMFP 

nr.946/2005 ; 

 Situații sintetice a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2012/ respectiv 30.06.2013, conform Anexa 4.2. 

la OMFP 946/2005; 

Ca urmare a implementării standardelor de control intern/managerial prevăzute de OMFP nr. 946/2005, 

pe parcursul anului 2012 a fost dezvoltat sistemul de control intern la nivelul compartimentelor funcţionale din 

cadrul DPLT. La data de 31.12.2012, sistemul de control intern/managerial este parţial conform, fiind 

implementate 21 de standarde, parţial implementate 2 standarde (S8 şi S12), neimplementate 2 standarde (S15 

şi S25).  

Pe parcursul anului 2013 s-a urmărit menținerea standardelor implementate și dezvoltarea implementării 

acelor standarde care nu au fost implementate anterior (S8 Planificarea, S12 Informare și comunicare, S15 

Ipoteze, reevaluări, S25 Audit intern). La 31.12.2013 se constată o îmbunătățire față de situația la 

31.12.2012, fiind implementate 23 de standarde, parțial implementate 2 standarde (S12 și S25). 

 Tot în cursul anului 2013 s-a efectuat Analiza de management privind Sistemul de Management al 

Calității din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara.  
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În urma analizei: 

 au fost actualizate obiectivele generale/specifice în domeniul calității - Declarația de angajament a 

Directorului Executiv privind Obiectivele în domeniul calității, aprobată în 30.05.2013; 

 au fost aprobați Indicatorii de performanță pentru anul 2013; 

 s-a aprobat Programul de îmbunătățire continuă, cuprinzând măsuri de îmbunătățire până la 31.12.2013; 

În data de 26.06.2013 a fost programat și efectuat de către SC Certind SA, Auditul de supraveghere I,  

în vederea: 

 evaluării menținerii gradului de conformitate a SMC cu criteriile de de audit, 

 evaluării menținerii capabilității sistemului de management de a asigura îndeplinirea cerințelor de 

reglementare și contractuale; 

 evaluării menținerii eficacității sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate; 

În urma auditului de supraveghere, în data de 28.06.2013 SC Certind SA a vizat/emis Certificatul prin 

care se atestă că Direcția Poliției Locale Timișoara are documentat, implementat și menține un Sistem de 

management al Calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008, fiind implementat în 

proporţie de 98%, astfel situându-ne pe primul loc în cadrul direcţiilor din Primăria Timişoara. 

Având în vedere că Direcția Poliției Locale Timișoara este o instituție publică din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara-Primarului Municipiului Timișoara, obiectivele generale și 

obiectivele specifice ale instituției, în domeniul calității, vor fi permanent revizuite/actualizate astfel încât să se 

realizeze armonizarea acestora cu obiectivele generale/politicile în domeniul calității aprobate la nivelul 

Municipiului Timișoara.  

STAREA  ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ 
 

Problema stării şi practicii disciplinare şi în cursul anului 2013 a constituit o prioritate majoră, aflată 

permanent în atenţia conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, luându-se măsuri pentru eficientizarea 

activităţii de îndrumare şi control pentru a reuşi o mai bună cunoaştere a situaţiei reale din rândul personalului, 

a disfuncţionalităţii care conduc la comiterea de abateri disciplinare şi înlăturarea acestora. În perioada suspusă 

analizei, au fost aplicate  58 de sancţiuni disciplinare la un număr de 51 poliţişti locali, conform art.77, 

alin.(3) din Legea 188 /1999 (actualizată) privind Statutul Funcţionarilor Publici, 3 guarzi şi 1 personal civil 

( arhivar) - care au fost sancţionat cf. art. 247, alin. (1şi 2) din Legea 53 /2003 republicată – Codul Muncii. şi 3 

consilieri, după cum urmează: 

 destituirea din funcția publică – 4 

 diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 1 lună – 5 

 diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 2 luni – 2 

 diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 3 luni – 2 

 diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe 3 luni – 1 

 retrogradare din funcția publică pe o perioadă de 1 an - 4 

 avertisment scris - 3 

 reducerea salariului de bază cu 5% pe 1 lună - 1 

 mustrare scrisă – 36 
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           La începutul anului 2013  cu ocazia evaluării performanțelor profesionale individuale polițitului local 

ADAM CRISTIAN i s-a acordat calificativul ,,NESATISFĂCĂTOR” pentru incompetență  profesională, în 

urma căreia a fost eliberat din funcția publică. 

În ciuda eforturilor depuse, înregistrăm în rândul personalului cazuri de superficialitate în pregătirea 

profesională proprie, dezinteres şi expectativă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi realizarea indicatorilor 

de performanţă, fapt pentru care în cursul anului 2014 se vor dispune măsuri de documentare materializate în 

propuneri legale, acţionând operativ pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare. 

Deşi în cursul anului numărul poliţiştilor locali a fost redus faţă de problematica cu care se confruntă 

Direcţia Poliţia Locală, am reuşit ca majoritatea indicatorilor de performanţă să fie realizaţi,  iar la unii am 

înregistrat creşteri faţă de perioada similară a anului trecut, urmare a unei mai bune organizări, mobilizări şi 

eficientizare a timpului de lucru.  
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TABEL CU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ 
DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 

Indicatori comparativi   Anul  2012 /  Anul   2013 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+ / - 

1 

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL 1374 1585 +211 

- din care: - pe ordine şi linişte publică 368 394 +26 

                 - pe comerţ  ilicit  190 204 +14 

                 - pe mediu şi salubrizare 198 220 +22 

                 - pe mijloace de transport în comun 141 142 +1 

                 - pe disciplină în construcţii 25 38 +13 

                 - pe respectarea HCL 486/2006 43 75 +32 

                 - pe linie de circulaţie 215 275 +60 

                 - pe maşini abandonate/fără stăpân conf. Legii 421/2002 52 52 0 

                 - HCL 371/2007 96 121 +25 

                 - alte linii 46 64 +18 

- din care: în colaborare cu:    

                 - inspectorii din Primărie 90 94 +4 

                 - cu Poliţia Naţională 82 185 +103 

                 - RETIM  2 17 +15 

                 - RATT 215 102 -113 

                 - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în  

                   Construcţii, Protecţia Copilului, etc) 
110 115 +5 

2 

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE 

PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, probleme 

sociale, - TOTAL  
125 192 +67 

- număr de efective participante 3175 6682 +3507 

PLANURI DE MĂSURI pt. activităţi speciale (delegaţii, electorale, 

etc) – TOTAL 
1 2 +1 

                  - număr efective folosite 420 282 -138 

                  - număr de zile 31 32 +1 

3 

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC    

                  - număr zile 82 558 +476 

                  - număr efective 380 2698 +2318 

4 Intervenţii rapide, stări conflictuale aplanate 157 289 +132 

5 Patrulări auto 17755 21439 +3684 

6 Patrulări pedestre 13548 14825 +1277 

7 Pânde, supravegheri operative 4846 6209 +1363 

8 
Controale, verificări, sesizări cetăţeni, asociaţii locatari, pieţe, 

târguri, oboare, etc. 
25108 28221 +3113 

9 Participări la şedinţele consiliilor consultative de cartier 15 12 -3 

10 Executări mandate de aducere emise de instanţele judecătoreşti 281 137 -144 

11 
PROCESE VERBALE – de îndeplinire a procedurii de afişare a 

proceselor verbale de contravenţie, refuzate a fi semnate. 
1662 787 -875 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+ / - 

Intersecţii, parcuri, şcoli etc, monitorizate de agenţi 6191 7503 +1312 

12 Infracţiuni constatate 125 83 -42 

13 Infractori prinşi şi predaţi poliţiei naţionale 163 89 -74 

14 Urmăriţi prinşi şi predati 6 10 +4 

15 Minori depistaţi şi predaţi la centre speciale 299 266 -33 

16 Cerşetori identificaţi şi sancţionaţi contravenţional 1176 1137 -39 

17 Persoane îndrumate spre locul de domiciliu 1224 2032 +808 

18 Nr. terenurilor identificarea ca fiind neîmprejmuite şi nesalubrizate 53 302 +249 

19 
Nr. de rampe clandestine de deşeuri identificate şi sesizate Direcţiei 

de mediu pentru colectare şi transport  
85 178 +93 

20 
Nr. surselor de apă verificate şi sesizate administratorilor acestora în 

vederea igienizării 
50 99 +49 

21 
Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de dezinsecţie 

şi deratizare 
71 357 +286 

22 

Nr. de controale şi sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice 

competente a cazurilor de nerespectare a normelor legale privind 

nivelul de poluare, inclusiv fonică 

8 287 +279 

23 
Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane fizice şi 

juridice verificate 
1277 1750 +473 

24 

Nr. verificărilor privind ridicarea deşeurilor menajere de operatorul 

de servicii publice de salubrizare, în conformitate cu graficele 

stabilite 

59 732 +673 

25 
Nr. autovehiculelor de transport deşeuri controlate în trafic privind 

deţinerea documentelor legale de transport a deşeurilor 
- - 0 

26 Nr. construcţii verificate fără autorizaţie de construire/demolare 208 279 +71 

27 Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire expirată 17 19 +2 

28 Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire/demolare 306 489 +183 

29 
Nr. construcţii cu autorizaţie de construire, care nu respectă regimul 

de înălţime de pe panoul de identificare al investiţiei 
1 1 0 

30 
Nr. verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi 

familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate 
5029 5104 +75 

31 Nr. verificări privind afişarea preţurilor 4541 4887 +346 

32 Nr. verificări privind actele de provenienţă a mărfii 2579 3761 +1182 

33 
Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 

99/2000 actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002; 
100 101 +1 

34 
Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţa persoanei 
 - 0 

35 

SOMAŢII APLICATE TOTAL: 2756 3105 +349 

- Disciplina în construcţii si afişaj stradal 235 481 +246 

- Protecţia mediului 817 1096 +279 

- Inspecţie comercială  13 +13 

- Auto abandonate 392 421 +29 

36 

CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL 26270 21047 -5223 

- din care: - Legea 61/1991 4930 3398 -1532 

                  - HCL 371/2007 6924 5796 -1128 

                  - Legea 50/1991 85 92 +7 

                  - OUG 195/2002 7467 6751 -716 

                  - Legea 211/2011 - - 0 

                  - Legea 12/1990 republicată 61 91 +30 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+ / - 

                  - alte acte 6803 4919 -1884 

37 

Procese verbale  de contravenţie contestate 570 209 -361 

Valoarea amenzii aplicate 6460451 2414005 -4046446 

PROCESE VERBALE trimise pentru executare silită – TOTAL - 19174 6905 -12269 

               - din care – Primăria Timişoara 8073 2911 -5162 

                                - alte primării 11101 3994 -7107 

Valoarea amenzilor achitate contra chitanțe pe loc (mii lei) 887,607 188,147 -699,460 

38 Valoarea bunurilor confiscate 8853 12146 +3293 

39 Persoane legitimate 48687 48694 +7 

40 Persoane avertizate  3786 13547 +9761 

41 Persoane primite în audienţă 157 76 -81 

42 
Plângeri, sesizări, reclamaţii  primite – rezolvate 6841/ 

6898 

6957/ 

6952 
+116/ 

+54 

43 Materiale publicate  în mass - media 1500 1133 -367 
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INDICATORII DE PERFORMANŢĂ  
DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 

Indicatori comparativi   Anul  2012 /  Anul   2013 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

1 

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL 1374 1585 +211 

- din care: - pe ordine şi linişte publică 368 394 +26 

                 - pe comerţ  ilicit  190 204 +14 

                 - pe mediu şi salubrizare 198 220 +22 

                 - pe mijloace de transport în comun 141 142 +1 

                 - pe disciplină în construcţii 25 38 +13 

                 - pe respectarea HCL 486/2006 43 75 +32 

                 - pe linie de circulaţie 215 275 +60 

                 - pe maşini abandonate sau fără stăpân cf Legii 421/2002 52 52 0 

                 - HCL 371/2007 96 121 +25 

                 - alte linii 46 64 +18 

 

 
 

 
 

0

500

1000

1500

2000

Nr.Actiuni (TOTAL)

1374 
1585 

211 

2012

2013

Diferenta +/-

368 

190 198 

141 

25 
43 

215 

52 

96 

394 

204 
220 

142 

38 

75 

275 

52 

121 

26 
14 22 

1 
13 

32 

60 

0 

25 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

pe ordine şi
linişte publică

pe comerţ  ilicit pe mediu şi
salubrizare

pe mijloace de
transport în

comun

pe disciplină în
construcţii

pe respectarea
HCL 486/2006

pe linie de
circulaţie

maşini
abandonate

sau fără stăpân
cf Legii

421/2002

HCL 371/2007

2012 2013 Diferenta +/-



 35 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

Actiuni desfasurate  în colaborare cu: 

- inspectorii din Primărie 90 94 +4 

- cu Poliţia Naţională 82 185 +103 

- RETIM  2 17 +15 

- RATT 215 102 -113 

- alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii, Protecţia Copilului, etc) 110 115 +5 

 

 
 

 În anul 2013, numărul acțiunilor organizate și desfășurate în colaborare cu Regia Autonomă de 

Transport Timișoara privind depistarea călătorilor frauduloși, a cunoscut o scădere datorată faptului că în 

perioada 29.04 – 26.07.2013 și 02.09.-29.11.2013 un număr de 50 de polițiști locali au urmat Programul de 

Formare Inițială pentru Polițiștii Locali în cadrul Școlii de Aplicații pentru Ofițeri a Jandarmeriei 

Române ”Mihai Viteazu” București – Catedra Lugoj, iar cu polițiștii locali prezenți la serviciu am asigurat 

dispozitivul de ordine și siguranță publică pe 3 schimburi. 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

2 

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile 

culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL  
125 192 +67 

- număr de efective participante 3175 6682 +3507 

PLANURI DE MĂSURI pt. activităţi speciale (delegaţii, electorale, etc) – TOTAL 1 2 +1 

                  - număr efective folosite 420 282 -138 

                  - număr de zile 31 32 +1 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

3 
ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC 

                  - număr zile 82 558 +476 

                  - număr efective 380 2698 +2318 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

4 INTERVENŢII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE 157 289 +132 

 

 
 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

5 PATRULĂRI AUTO 17755 21439 +3684 

6 PATRULĂRI PEDESTRE 13548 14825 +1277 

7 PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE 4846 6209 +1363 

8 
CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII LOCATARI, 

PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE, etc. 
25108 28221 +3113 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

9 
PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE 

CARTIER 
15 12 -3 

10 
EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE INSTANŢELE 

JUDECĂTOREŞTI 
281 137 -144 

11 
PROCESE VERBALE – de îndeplinire a procedurii de afişare a proceselor verbale 

de contravenţie, refuzate a fi semnate. 
1662 787 -875 

INTERSECŢII, PARCURI, ŞCOLI etc, monitorizate de agenţi 6191 7503 +1312 

 

   
 

 În anul 2013 Consiliile Consultative de Cartier au organizat cu 3 ședințe mai putin ca în anul 2012, la 

toate ședințele cu cetățenii din cartierele municipiului Timișoara au participat reprezentanții Direcției Poliției 

locale Timișoara. 

 

 
 

 Instanțele de judecată și organele de urmărire penală în anul 2013 au trimis spre executare 137 (-144) de 

mandate de aducere. 
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 În cursul anului 2013 s-a constatat o scadere a numărului de procese verbale de îndeplinire a procedurii 

de afișare respectiv procesele verbale refuzate a fi semnate de contravenienți, deoarece contravenienții s-au 

conformat și au semnat procesele verbale atât la data încheierii acestora cât și după ce le-au fost comunicate 

procesele verbale la locurile de domiciliu procedând la achitarea amenzii contravenționale.  

 

 
 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

12 INFRACŢIUNI CONSTATATE 125 83 -42 
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 Din situația statistică a Poliției Municipiului Timișoara reiese că datorită activităților de prevenire 

desfășurate în Sistem Integrat de Ordine și Siguranță Publică, infracționalitatea stradala a înregistrat scăderi, 

fapt ce s-a repercutat și în activitatea Direcției Poliției Locale Timișoara unde am constatat cu 42 de infracțiuni 

mai puține ca în anul 2012, iar numărul persoanelor participante la săvârșirea acestor fapte a scăzut de la 163 la 

89.  

 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

13 INFRACTORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 163 89 -74 

14 URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI 6 10 +4 

 

 
 

Ca urmare a acțiunilor organizate și desfășurate independent sau în colaborare cu Poliția Municipiului 

Timișoara, polițiștii locali au depistat și predat organelor de cercetare penală 10 persoane urmărite în temeiul 

legii cu 4 mai multe ca în anul 2012. 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

15 MINORI DEPISTAŢI ŞI PREDAŢI LA CENTRE SPECIALE 299 266 -33 

16 CERŞETORI IDENTIFICAŢI ŞI SANCŢIONAŢI CONTRAVENŢIONAL 1176 1137 -39 

17 PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 1224 2032 +808 
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 Pentru îndeplinirea obiectivului stabilit în mandatul d-lui primar ”eradicarea cerșetoriei și 

vagabondajului”, am organizat zilnic pe 2 schimburi sau ori de câte ori s-a impus acțiuni pentru identificarea 

persoanelor fără adăpost și a copiilor lipsiți de supraveghere, față de care nu s-a mai recurs la măsura 

sancționării contravenționale, ci au fost predate direcțiilor de asistență socială pentru a-i consilia și a le rezolva 

legal problemele cu care se confruntă, iar în alte cazuri am luat măsura îndrumării acestor persoane către locul 

de domiciliu. 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

18 Nr. terenurilor identificarea ca fiind neîmprejmuite şi nesalubrizate 53 302 +249 

19 
Nr. de rampe clandestine de deşeuri identificate şi sesizate Direcţiei de mediu 

pentru colectare şi transport  
85 178 +93 

20 
Nr. surselor de apă verificate şi sesizate administratorilor acestora în vederea 

igienizării 
50 99 +49 

21 Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare 71 357 +286 

22 
Nr. de controale şi sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente a 

cazurilor de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv 

fonică 

8 287 +279 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

23 
Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane fizice şi juridice 

verificate 
1277 1750 +473 

24 
Nr. verificărilor privind ridicarea deşeurilor menajere de operatorul de servicii 

publice de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite 
59 732 +673 

25 
Nr. autovehiculelor de transport deşeuri controlate în trafic privind deţinerea 

documentelor legale de transport a deşeurilor 
0  0 0 

 

 
 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

26 Nr. construcţii verificate fără autorizaţie de construire/demolare 208 279 +71 

27 Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire expirată 17 19 +2 

28 Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire/demolare 306 489 +183 

29 
Nr. construcţii cu autorizaţie de construire, care nu respectă regimul de înălţime de 

pe panoul de identificare al investiţiei 
1 1 0 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

30 
Nr. verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi familiale, 

întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate 
5029 5104 +75 

31 Nr. verificări privind afişarea preţurilor 4541 4887 +346 

32 Nr. verificări privind actele de provenienţă a mărfii 2579 3761 +1182 

 

 
 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

33 
Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 

actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002; 
100 101 +1 

34 Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanei  0 0 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

35 

SOMAŢII APLICATE TOTAL: 2756 3105 +349 

- Disciplina în construcţii si afişaj stradal 235 481 +246 

- Protecţia mediului 817 1096 +279 

- Inspecţie comercială  13 +13 

- Auto abandonate 392 421 +29 

 

 
 

 
 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

36 

CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL 26270 21047 -5223 

- din care: - Legea 61/1991 4930 3398 -1532 

                  - HCL 371/2007 6924 5796 -1128 

                  - Legea 50/1991 85 92 +7 

                  - OUG 195/2002 7467 6751 -716 

                  - Legea 211/2011 0 0 0 

                  - Legea 12/1990 republicată 61 91 +30 

                  - alte acte 6803 4919 -1884 
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 Scăderea semnificativă a numărului privind contravențiile constatate (-5223), poate fi motivat prin 

numărul crescut alacțiunilor preventive desfășurate in municipiul Timișoara, a numărului mare de somații și 

notificări înmânate, în urma cărora persoanele în cauză s-au conformat, dar și a implementării programului 

pilot ”Avertismentul” în cadrul căruia persoanele care au încălcat pentru prima dată  prevederile legale au fost 

sancționate contravențional cu Avertisment, fapt ce a determinat și o scădere a valorii amenzilor 

contravenționale aplicate cât și a numărului proceselor verbale trimise pentru executare silită la Primăria 

Municipiului Timișoara sau la alte primării din țară. 

 

 
 

Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

37 

PROCESE VERBALE  DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE 570 209 -361 

VALOAREA AMENZII APLICATE 6460451 2414005 -4046446 

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ – TOTAL - 19174 6905 -12269 

               - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA 8073 2911 -5162 

                                - alte PRIMĂRII 11101 3994 -7107 

VALOAREA AMENZILOR ACHITATE CONTRA CHITANȚE PE LOC (mii 

lei) 
887,607 188,147 -699,460 
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Situația cauzelor având ca obiect plângeri contravenționale soluționate definitiv și irevocabil atât în primă 

instanță cât și în căile de atac se prezintă astfel: 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

38 VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE 8853 12146 +3293 

39 PERSOANE LEGITIMATE 48687 48694 +7 

40 PERSOANE AVERTIZATE  3786 13547 +9761 

41 PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ 157 76 -81 
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Nr. 

Crt. 
Indicatorii 

Total 

Anul 

2012 

Anul 

2013 
+/- 

42 PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII  primite – rezolvate 6841/6898 6957/6952 +116/+54 

43 MATERIALE PUBLICATE  ÎN MASS - MEDIA 1500 1133 -367 
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SANCTIUNEA Anul 2012 Anul 2013 

Destituire din functia publica 0 4 

Mustrare scrisa 6 36 

Diminuare drepturi salariale 5% - 1 luna 2 5 

Diminuare drepturi salariale 5% - 2 luni 0 2 

Diminuare drepturi salariale 5% - 3 luni 1 3 

Avertisment scris 2 3 

Retrogradare din functia publica - 1 an 0 4 

Reducerea salariului de baza cu 5% - 1 luna 0 1 

TOTAL SANCȚIUNI 11 58 
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CERTIFICARE ISO 
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OBIECTIVE 2014  

 

 

 

În vederea îmbunătăţirii performanţelor direcţiei în anul 2014, cu efecte în creşterea gradului de 

siguranţă publică în municipiu sub toate aspectele, conducerea direcţiei va avea de realizat 

următoarele obiective principale: 

 

1) Creşterea gradului de profesionalism, al operativităţii în reacţie şi intervenţie a efectivelor direcţiei 

faţă de solicitările cetăţenilor; 

2) Completarea schemei de organizare a direcţiei şi efectuarea demersurilor necesare dotării cu 

mijloace auto de patrulare şi intervenţie, în vederea asigurării prezenţei active şi profesioniste a 

poliţiştilor locali în stradă; 

3) Îndeplinirea sarcinilor specifice poliţiei locale rezultate din obiectivele stabilite de Dl. Primar 

Nicolae Robu, pentru anul 2014; 

4) Continuarea profesionalizării efectivelor prin instituţiile Ministerului de Interne în limitele 

fondurilor alocate de la bugetul local şi în conformitate cu Legea 155/2010; 

5) Definitivarea completă a implementării standardelor de control intern managerial conform ORD 

946/2005, pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial, precum şi a perfecţionării 

procedurilor manageriale în conformitate cu cerinţele standardelor ISO-9001, având în vedere 

procedura de  recertificare din acest an. 

6) Asigurarea funcţionalităţii serviciilor: 

 Disciplina în construcţii, afişaj stradal şi monumente istorice; 

 Protecţia Mediului; 

 Serviciul Inspecţie Comercială; 

 Serviciul Circulaţie 

7) Realizarea indicatorilor de eficienţă a muncii, stabilit prin HCL 47/2011, adoptat standardelor 

moderne, prin capacitatea întregului efectiv în acest sens şi îndeplinirea astfel a competenţelor 

conferite de legea de organizare şi funcţionare; 

8) Eficientizarea activităţii de prevenire a faptelor antisociale, reducerea infracţionalităţii stradale şi 

implicit creşterea gradului de siguranţă publică, a cetăţenilor Timişoarei; 

9) Îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor, prin manifestarea de toleranţă 

zero faţă de încălcările Regulamentului Intern, respectarea prevederilor Legii 188/1999 republicată şi 

a Legii 155/2010, dar şi pentru lipsa de reacţie faţă de problemele ridicate de cetăţeni; 

10) Reorganizarea instituţiei în scopul suplimentării numărului de poliţişti locali pe stradă, în cartierele 

şi zonele periferice ale municipiului Timişoara, acolo unde în prezent există încă o reală lipsă a 

prezenţei noastre. 
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