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ANALIZA ACTIVIT ĂłII PE ANUL 2011 
 
         Serviciul Public PoliŃia locală Satu Mare a fost înfiinŃat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Satu Mare nr. 11/31.01.2011 în conformitate cu prevederile art. 1 şi 3 din Legea                
nr. 155/2010  a poliŃiei locale şi H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 
şi funcŃionare a PoliŃiei locale.  

PoliŃia locală funcŃionează în scopul asigurării ordinii şi lini ştii publice, cât şi pentru creşterea 
eficienŃei pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public local, în sprijinul instituŃiilor statului, exclusiv 
pe baza şi în executarea legii. 

Organigrama instituŃiei noastre, aşa cum a fost aprobată prin H.C.L. nr. 11/2011, prevede 150 de 
posturi, din care 132 funcŃii publice şi 18 posturi pentru personal angajat pe bază de contract individual de 
muncă. Acestea sunt distribuite pe servicii, birouri respectiv compartimente, fiecare fiind sub directa 
coordonare a directorului general respectiv al directorului general adjunct. În prezent sunt ocupate 107 
posturi din care funcŃii publice 93 şi personal contractual 14. Structura actuală presupune 6 funcŃii de 
conducere, 101 funcŃii de execuŃie, personalul operativ reprezentând 87,85% din efectiv.  
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Fig. 1.1 Structura personalului la sfârşitul anului 2011 

 
Raportat la 2010, numărul posturilor ocupate a scăzut de la 109 la 107 datorită faptului că doi poliŃişti 

locali au decedat. Se observă că actualmente există un deficit de 43 cadre din care 2 de conducere şi 41 de 
execuŃie. 
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Fig. 1.2 SituaŃia evolutivă a ocupării posturilor 
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În baza Planului pentru ordine şi siguranŃă publică a municipiului, poliŃiştii locali au fost angrenaŃi în 

diverse acŃiuni, după cum urmează: 
 

• 703 ACłIUNI PROPRII  
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Fig. 1.3 SituaŃia acŃiunilor proprii 

 
� pe linie de ordine publică şi siguranŃa cetăŃeanului s-au desfăşurat 385 acŃiuni, efectuându-se în 

principal:  
- patrulări pedestre şi auto pe sectoarele stabilite, pentru prevenirea, constatarea şi sancŃionarea 
faptelor de natură contravenŃională, supravegherea locurilor de joacă pentru copii amenajate de 
Primărie, supravegherea a 8 unităŃi de învăŃământ arondate în baza Programului de supraveghere a 
unităŃilor de învăŃământ demarat la nivelul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, supravegherea 
unor obiective de interes public local – ex. Parcul LibertăŃii, Pasajul Coposu, DirecŃia Impozite şi 
Taxe Locale, Casa Verde din Grădina Romei; 

   
 
- acŃiuni pentru depistarea şi luarea de măsuri împotriva persoanelor care apelează la mila 
trecătorilor, a persoanelor fără adăpost care creează disconfort cetăŃenilor, introducerea datelor 
acestora în baza de date proprie, predarea minorilor depistaŃi cerşind către Centrul de Primire 
Minori în Regim de UrgenŃă, predarea documentelor incipiente, consilierului juridic, cu privire la 
acŃiunea de transformare a sancŃiunilor contravenŃionale neachitate în muncă în folosul 
comunităŃii  etc. 
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- identificarea şi sancŃionarea conducătorilor auto care opresc sau staŃionează în locuri nepermise 
cum ar fi: spaŃii verzi, staŃii taxi, alte locuri decât cele special amenajate; 
- fluidizarea traficului rutier în zone cu circulaŃie aglomerată, sau cu ocazia efectuării lucrărilor de 
asfaltare în diferite zone ale municipiului; 

  
� au fost organizate 143 acŃiuni pe linie de control comercial şi autorizaŃii de funcŃionare, fiind 

verificate şi controlate 2.394 societăŃi comerciale, aplicându-se 968 sancŃiuni contravenŃionale, 
din care 915 cu avertisment acordându-se termen de 30 de zile pentru a intra în legalitate şi 53 
sancŃiuni cu amendă în valoare totală 51.100 lei. 
S-a acŃionat de asemenea pentru verificarea respectării orarului de funcŃionare, aplicându-se 7 
sancŃiuni contravenŃionale în urma confirmării sesizărilor primite de la cetăŃeni care reclamau 
poluarea fonică produsă de aceste unităŃi. 

 
 

� pe linie de comerŃ ilicit  s-au derulat 20 de acŃiuni. În acest sens au fost organizate acŃiuni de 
combatere a comerŃului ilicit stradal, din pieŃe sau din alte locuri neautorizate de Primărie, 
aplicându-se  29 sancŃiuni contravenŃionale din care 11 cu avertisment şi 18 cu amendă în valoare 
totală de 3.600 lei; 
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� pe linie de mediu şi salubrizare s-au constituit echipe de  poliŃie ecologică, în conformitate cu 
Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Satu Mare şi operatorul public de salubrizare 
S.C. Florisal S.A. Satu Mare. 
 

 
 

S-au organizat 134 de acŃiuni, fiind efectuate 899 controale aplicându-se: 
- 599 sancŃiuni contravenŃionale din care 340 cu avertisment  şi 259 cu amendă în valoare totală de 

85.970 lei,  
-  282 avertizări verbale – urmărindu-se rezolvarea situaŃiei în termenul stabilit; 
- au fost depistate şi gestionate în termeni legali 609 depozitări clandestine de deşeuri vegetale, 

menajere şi nemenajere provenite din construcŃii şi renovări; 
- au fost efectuate 68 controale privind existenŃa contractelor de salubritate şi s-au dispus măsuri 

de intrare în legalitate a producătorilor de deşeuri, înregistrându-se ulterior 208 contracte, încheiate de 
agenŃi economici cu operatorul autorizat; 

- s-au răspuns la 235 sesizări ale cetăŃenilor, în urma cărora s-a eliberat domeniul public al 
municipiului de aproximativ 1.000 mc. de deşeuri. 

 

   
 

În conformitate  cu Legea Nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al statului sau al unităŃiilor administrativ 
teritoriale, în anul 2011 s-au efectuat următoarele activităŃi: 

 
− au fost identificate şi luate în evidenŃă 108 autovehicule abandonate, ale căror proprietari au fost 

somaŃi să le îndepărteze de pe domeniul public în termenul legal, acestea fiind reverificate în 
teren, constatând că 80 au fost ridicate de către proprietari, pentru 22 de autovehicule s-au 
întocmit propuneri către primar pentru a dispune ridicarea  acestora de pe domeniul public, iar 6 
sunt în curs de clarificare a datelor privind proprietarul lor. 

− în urma DispoziŃiilor emise de către primar, au fost expertizate 10 vehicule abandonate, acestea 
fiind ridicate şi depozitate prin intermediul Servicului de SiguranŃă a Traficului şi Administrare 
Parcări. 

− în 2011 au fost aplicate 9 sancŃiuni contravenŃionale la Legea Nr.421/2002 proprietarilor 
vehiculelor abandonate. 
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� 21 alte acŃiuni s-au desfăşurat pe diverse linii, ca de exemplu: supravegherea desfăşurării în bune 
condiŃii a unor acŃiuni sociale stradale periodice, cum ar fi cea de distribuire a hranei către 
persoane nevoiaşe  - ,,Zilele Ceaiului Fierbinte”, oferirea de sarmale în prima zi de luni din fiecare 
lună, etc.  

 
 
Au fost executate 253 mandate de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanŃele de 

judecată , pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenŃă. 
 

 
S-a asigurat paza în clădirea centrală a Muzeului JudeŃean Satu Mare care în perioada 26.11 - 

20.12.2011 a găzduit celebrele brăŃări dacice din aur, recuperate recent în tezaurul naŃional. 
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În 124 de cazuri a fost necesară intervenŃia specifică pentru aplanarea unor conflicte sau stări 
conflictuale în diferite zone ale oraşului. De asemenea s-au întreprins acŃiuni de prevenire şi depistare a 
factorilor de risc atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte. Rezultatele acestor acŃiuni au fost înaintate 
factorilor responsabili. 

 
 

Au fost constatate 8 infrac Ńiuni,  fiind prinse, identificate şi predate PoliŃiei Municipiului pentru 
continuarea cercetărilor 10 persoane suspecte. 

 
Au fost organizate şi desfăşurate 467 acŃiuni în colaborare cu alte instituŃii , cum ar fi: servicii din 

Primăria Satu Mare, DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor, Serviciul Public de AsistenŃă Socială (S.P.A.S.), 
Serviciul Public SiguranŃa Traficului, PoliŃia Municipiului, Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi , 
Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă, Transurban şi altele.  

Servicii din Primăria Satu Mare
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Fig. 1.4 SituaŃia acŃiunilor organizate şi desfăşurate în colaborare cu alte insituŃii  

Din cele 40 acŃiuni derulate cu servicii din Primăria municipiului Satu Mare, exemplificăm: - însoŃirea şi 
protecŃia funcŃionarilor primăriei pentru soluŃionarea unor activităŃi specifice (demolare de garaje – 
S.A.D.S.P., verificări ale contractelor de închiriere la locuinŃele sociale şi menŃinerea curăŃeniei - Biroul 
Patrimoniu, verificări de construcŃii ilegale – Biroul Disciplina în ConstrucŃii, înmânarea  unor invitaŃii 
pentru clarificarea terenurilor agricole - Serviciul Agricol şi Fond Funciar). 
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− 7 acŃiuni s-au efectuat cu DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor constând în însoŃirea angajaŃilor 

acestui serviciu în activitatea de înmânare a somaŃiilor de punere în legalitate în ceea ce priveşte 
actele de identitate. 

− 115 acŃiuni s-au efectuat în colaborare cu Serviciul Public de AsistenŃă Socială, în baza Protocolului 
de Colaborare încheiat. Astfel, au fost însoŃiŃi angajaŃii acestui serviciu la efectuarea de anchete 
sociale, s-a asigurat periodic ordinea la Centrul Social de UrgenŃă pentru AdulŃi şi în cadrul 
acŃiunilor de distribuire a făinii şi zahărului către categoriile de asistaŃi social. Un aspect important 
al colaborării cu această instituŃie îl reprezintă supravegherea asistaŃilor social apŃi de muncă şi a 
persoanelor condamnate să presteze muncă în folosul comunităŃii . În acest sens, au fost organizate 
acŃiuni de colectare de deşeuri din diverse locuri din municipiu (Cubic, malurile Someşului, 
cartierele municipiului, Stadionul Unio, Parc Industrial, fostele centrale termice care aparŃin de 
primărie etc.) şi de igienizare a acestor locuri. La aceste activităŃi au participat lunar în medie 10  
persoane asistate dintr-un număr de 33 înregistrate fiind colectaŃi peste 103 metri cubi de deşeuri, 
care au fost ridicate şi transportate în locuri autorizate. 
 

      
 

 
 

− 187 acŃiuni s-au desfăşurat împreună cu PoliŃia Municipiului după cum urmează: 176 pe circulaŃie 
rutieră, organizându-se periodic patrule mixte şi 11 acŃiuni de prevenire a delicvenŃei juvenile în 
unităŃi şcolare din municipiu, în baza protocolului cu tema ,,NU VIOLENłEI ÎN ŞCOLI!” precum 
şi în cadrul Campaniei de prevenire a furturilor din locuinŃe; 
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− în 57 de cazuri, în colaborare cu efective ale Jandarmeriei s-a asigurat ordinea publică cu ocazia 
desfăşurării unor activităŃi cultural-sportive (Ziua oraşului, Ziua Copilului, Zilele Partium, Mitingul 
Aviatic, Ziua InternaŃională a Voluntarilor Caritas, Concursul Ecvestru ,,HUNTING”, “Moş 
Nicolae”, mitinguri şi procesiuni religioase, meciuri organizate de Clubul Sportiv Municipal -15 
handbal şi 26 baschet- partidele de fotbal (7) ale Clubului Olimpia, sau pe probleme sociale); 

− s-a acordat sprijin cadrelor I.S.U. pentru depistarea şi gestionarea operativă a incendiilor (focarelor 
de incendiu) atât în intravilan cât şi în extravilanul municipiului în 12 situaŃii, s-a participat la 2 
exerciŃii tactice; 
 

     
 

− în 14 situaŃii s-a acordat sprijin reprezentanŃilor operatorului public de transport în comun SC 
Transurban SA, pentru identificarea călătorilor fără bilet, sau a persoanelor care tulburau ordinea şi 
liniştea publică; 
 

 
 

− 37 acŃiuni s-au desfăşurat în colaborare cu alte instituŃii (Garda de Mediu, D.S.P., D.S.V., DirecŃia 
JudeŃeană pentru ProtecŃia Copilului, Crucea Roşie, ONG-uri şi în special AsociaŃia “STEA”, 
Biroul Arme, Explozivi, SubstanŃe Toxice, Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, 
etc.). 
 

Este de menŃionat faptul că s-au stabilit, în mai multe întâlniri de lucru, procedurile de acŃiune pe linia 
prevenirii şi combaterii violenŃei domestice împreună cu alte instituŃii implicate, acest lucru finalizându-
se cu încheierea unui protocol semnat de către 10 instituŃii publice şi 3 psihologi autorizaŃi.  
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Prin dispecerat s-a asigurat menŃinerea legăturii permanente cu patrulele pedestre şi mobile alcătuite 
din poliŃişti locali aflaŃi în serviciu, fiind monitorizate frecvent locaŃiile în care se află agenŃii din teren.   

 

 
 

S-au preluat sesizările făcute de cetăŃeni: telefonic, prin poşta electronică sau în mod direct. Astfel, pe 
parcursul anului 2011, prin dispecerat au fost preluate 1.721 de sesizări ale cetăŃenilor din care 1.615 au 
fost sesizări telefonice şi 106 sesizări scrise. 

 

Sesizări ale cetăţenilor în perioada 2006-2011

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010 2011

42
112 140

309

132 106

251

726
835

1344

1556
1615

Scrise

Telefonice  
Fig. 1.5 SituaŃia evolutivă a sesizărilor primite din partea cetăŃenilor 

Se observă în continuare o evoluŃie ascendentă a numărului de sesizări adresate de către cetăŃeni, 
instituŃiei noastre, ceea ce denotă creşterea încrederii acestora în capacitatea PoliŃiei locale de a le rezolva 
problemele cu care s-au confruntat. 

 Problemele sesizate de cetăŃeni s-au referit în principal la: tulburarea ordinii şi lini ştii publice, 
depozitări de materiale de construcŃie, deşeuri menajere, blocarea accesului în curte, aprinderea unor 
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deşeuri pe domeniul public, deŃinere ilegală de animale şi păsări, distrugerea unor bunuri în pieŃe şi 
parcuri, păşunatul animalelor pe domeniul public, maşini abandonate, parcări neregulamentare, 
nerespectarea programului de funcŃionare a localurilor, murdărirea carosabilului, aplanarea unor situaŃii 
conflictuale etc.  

   
 

La solicitarea poliŃiştilor locali, s-au realizat  4.577 identificări ale persoanelor care nu au 
prezentat documentele de identitate în momentul în care erau suspecte de săvârşirea unei contravenŃii sau 
care au săvârşit abateri de la normele legale. Au fost identificate 2.105 autovehicule care au staŃionat în 
loc nepermis încălcând prevederile legale.  

 

 
 

   În cursul anului 2011, a fost elaborat şi aprobat Protocolul privind accesul PoliŃiei locale Satu 
Mare la bazele de date administrate de Ministerul Administra Ńiei şi Internelor . În cadrul 
Protocolului, cu sprijinul Serviciului JudeŃean de TelecomunicaŃii Speciale, a fost definitivată procedura 
de lucru şi s-a achiziŃionat echipamentul necesar pentru funcŃionarea legăturii, la finele anului PoliŃia 
locală Satu Mare având acces la baza de date a M.A.I. pentru identificarea persoanelor, autovehiculelor, 
urmăriŃilor şi furturi auto. 

Prin intermediul Biroului Dispecerat-EvidenŃa PopulaŃiei s-au întocmit  83 comunicate de presă 
publicate pe site-ul Primăriei, cuprinzând informatii de interes public către reprezentanŃii mass-media şi, 
implicit, către sătmăreni. Au fost de asemenea 8 apariŃii la posturile de radio şi televiziune locale pe teme 
specifice poliŃiei locale, în unele situaŃii răspunzându-se în direct la întrebările puse de către cetăŃeni. 
S-a studiat presa scrisă locală, ocazie cu care s-au identificat 148 articole cu privire la activitatea PoliŃiei 
locale, care au asigurat o bază de date utilă pentru realizarea unor analize de imagine şi conŃinut privind 
activitatea poliŃiştilor locali, pentru evaluarea impactului mediatic asupra cetăŃenilor sau pentru a menŃine 
o relaŃie de comunicare transparentă cu aceştia prin intermediul mass-media. Din respectivele articole 103 
au reflectat în mod pozitiv activitatea noatră şi 21 articole având un caracter critic, 24 fiind neutre. 
Considerăm că s-a răspuns cu promptitudine fiecărei solicitări venite din partea reprezenanŃilor mass-
media pentru clarificarea unor situaŃii, pe această cale contribuind la transmiterea de informaŃii veridice şi 
utile cetăŃenilor. 

În baza de date a instituŃiei au fost înregistrate toate procesele verbale de constatare a 
contravenŃiilor întocmite de către poliŃiştii locali. 
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În anul 2011 au fost aplicate 4.628 sancţiuni contravenţionale din
care 2.479 au fost avertismente şi 2.149 amenzi în valoare totală
de 470.105 lei

 
Fig. 1.6 SancŃiunile contravenŃionale aplicate în anul 2011 

 
Cele mai multe sancŃiuni contravenŃionale, au fost aplicate la: 
 

• H.C.L. Nr. 33/2011 şi H.C.L. Nr.243/2006 - privind stabilirea unor contravenŃii în domeniul 
edilitar – gospodăresc, ordinii, curăŃeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare, fiind aplicate 
2.916 sancŃiuni contraveŃionale din care 1.357 cu avertisment şi 1.559 cu amendă în valoare 
totală de 294.405 lei, în general pentru: 

− staŃionarea vehiculelor în locuri nepermise;  
− împrăştierea resturilor menajere şi altor deşeuri; 
− ocuparea trotuarelor, zonelor verzi sau străzilor cu materiale de construcŃii, schele, utilaje, 

maşini, etc. fără a deŃine autorizaŃie în acest sens; 
− aruncarea de hârtii, a ambalajelor, Ńigărilor pe domeniul public în alte locuri decât cele 

special destinate; 
− vânzarea şi consumul de produse alcoolice în alte locuri decât cele autorizate; 
− vânzarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale, a căror 

provenienŃă nu este dovedită, pe străzi, în pieŃe sau alte locuri decât cele amenajate în acest 
scop şi autorizate de primărie 

− necurăŃarea şanŃurilor, rigolelor şi a podeŃelor din faŃa caselor sau a grădinilor; 
− necurăŃirea zăpezii sau a gheŃii de pe trotuarele şi rigolele din faŃa imobilelor de către 

proprietarul sau deŃinătorul acestora; 
− creşterea animalelor şi păsărilor; 

 
• Legea Nr.61/ 1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieŃuire socială, 

a ordinii şi lini ştii publice, la care s-au aplicat  399 sancŃiuni contravenŃionale, din care 106 au 
fost cu avertisment şi 293 amenzi în valoare totală de 55.400 lei, în general pentru: 

− săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii 
jignitoare sau vulgare; 

− apelarea în mod repetat, la mila publicului, precum şi determinarea unei persoane la 
săvârşirea unor astfel de fapte; 

− consumul de băuturi alcoolice în locuri publice; 
 

• H.C.L. Nr.284/2008 privind autorizarea şi funcŃionarea unităŃilor comerciale în municipiul Satu 
Mare, au fost aplicate 968 sancŃiuni contravenŃionale din care 915 cu avertisment şi 53 cu 
amendă în valoare totală de 51.100 lei pentru nerespectarea programului de funcŃionare a 
unităŃilor de alimentaŃie publică, funcŃionarea unităŃilor comerciale fără a deŃine autorizaŃie; 
 

• Alte acte normative - 345 sancŃiuni contravenŃionale printre care enumerăm:  
- H.C.L. Nr.68/2003 - privind reglementarea şi exploatarea sistemului de parcare cu plată - 281 
sancŃiuni contravenŃionale pentru staŃionarea în zone cu regim de rezervare; 
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- H.C.L. Nr.131/2009 şi H.C.L. Nr.158/2011 privind stabilirea şi reglementarea utilizării 
locurilor de aşteptare pentru activitatea de transport in regim taxi, în municipiul Satu Mare – 26 
sancŃiuni contravenŃionale; 
- Legea Nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al statului sau al unităŃiilor administrativ 
teritoriale au fost aplicate 9  sancŃiuni;  

 
 

De asemenea, lunar s-au trimis spre executare silită procesele verbale neachitate, la DirecŃia 
Impozite şi Taxe Locale Satu Mare sau la Compartimentele Impozite şi Taxe Locale din cadrul 
Primăriilor  localităŃilor în raza cărora îŃi aveau domiciliul contravenienŃii.  

 
 
 
Până la finele anului 2011, din totalul de 2.149 amenzi aplicate au fost încasate la bugetul local 

847  ceea ce reprezintă 39,42%, din numărul de sancŃiuni contravenŃionale aplicate cu amendă, 627 au 
fost trimise în debit la FinanŃele Locale, 565 au fost trimise în debit în alte localităŃi, iar 110 sunt în alte 
situaŃii.  
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Fig. 1.7 SituaŃia sancŃiunilor contravenŃionale aplicate în anul 2011 

  Comparativ cu anii precedenŃi, se observă o diminuare a numărului de sancŃiuni contravenŃionale 
aplicate de poliŃiştii locali. Credem că acest lucru se datorează activităŃii de prevenire desfăşurată de 
agenŃi în teren, observând că percepŃia majorităŃii populaŃiei este pozitivă faŃă de avertizările verbale şi 
scrise ale acestora. 

Evoluţia numărului de sancţiuni contravenţionale aplicate de 

Poliţia Locală Satu Mare în perioada 2006 - 2011

 
Fig. 1.8 SituaŃia evolutivă a sancŃiunilor contravenŃionale aplicate în perioada 2006-2011 
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Suma încasată în anul bugetar analizat, din amenzile aplicate de PoliŃia locală a fost de 95.725 lei, 
observându-se o creştere semnificativă deşi numărul amenzilor a scăzut. 

 
Pe parcursul anului 2011, în urma acŃiunilor PoliŃiei locale de verificare şi control la unităŃile 

comerciale din municipiu, Primăria a eliberat 1.304 autorizaŃii de funcŃionare noi faŃă de 263 în anul 2010 
ceea ce reprezintă un plus de 395,82%, respectiv 763 vize anuale faŃă de 467 în anul anterior (+63,38%). 
Acest lucru s-a materializat în încasarea la bugetul local a sumei de 463.766 lei faŃă de 314.254 lei în 
2010, ceea ce reprezintă o creştere de 47,5% a sumelor încasate. 
De asemenea suma totală încasată la bugetul local pentru ocuparea domeniului public de la persoane 
fizice a fost de 164.862 lei, iar de la persoane juridice 186.417 lei.   
 
 
 

În anul 2011 au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Satu Mare 184 plângeri contravenŃionale 
împotriva proceselor verbale de contravenŃie întocmite de poliŃiştii locali, din care: 

- 31 au fost soluŃionate prin transformarea amenzii în avertisment; 
- 60 au fost soluŃionate prin respingerea contestaŃiei şi menŃinerea amenzii aplicate; 
- 9 au fost admise şi în consecinŃă anulate procesele verbale de contravenŃie; 
- 84 sunt în curs de soluŃionare. 

 
 

Soluţionarea contestaţiilor - 2011
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-s-au făcut 12 recursuri, din care 8 au fost soluŃionate favorabil, 2 soluŃionate nefavorabil
şi 2 în curs de soluŃionare

- Din 4.628 sancŃiuni contravenŃionale aplicate în 2011 au fost 
contestate 184, acestea fiind soluŃionate astfel:

 
 

Fig. 1.9 SituaŃia plângerilor contravenŃionale împotriva proceselor verbale 2011 

Pe rolul Tribunalului Satu Mare sunt înregistrate 12  recursuri din care:  
- 8 au fost soluŃionate favorabil;  
- 2 au fost soluŃionate nefavorabil; 
- 2 sunt în curs de soluŃionare. 
 
 

Ponderea contestaŃiilor raportat la nr. de procese verbale încheiate, procentual se prezintă astfel:  
 

Anul P.V. încheiate P.V. contestate Procent % 
2007 4.365 177 4,05 
2008 5072 181 3,56 
2009 6319 130 2,05 
2010 5468 136 2,48 
2011 4628 184 3,97 
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SoluŃionarea contestaŃiilor la procesele verbale de contravenŃie în perioada 2007-2011 se prezintă astfel: 
 

Anul Nr. contestatii Favorabile Nefavorabile NesoluŃionate 
2007 177 134 - 75,70% 43 - 24,30% - 
2008 181 151 - 83,42% 30 - 16.58% - 
2009 130 111 - 85,38% 19 - 14,62% - 
2010 136 103 - 75,70% 25 - 18.40% 5 - 5,90% 
2011 184 91 – 49,45% 9 – 4,89% 84 – 45,66% 

 
Au fost promovate 37 acŃiuni  prin care s-a solicitat transformarea amenzilor aplicate în muncă în 

folosul comunităŃii, împotriva persoanelor declarate insolvabile, din care 24 de cauze sunt soluŃionate 
până în prezent, dispunându-se cumulat efectuarea a 1.845 ore de muncă în folosul comunităŃii  pentru 
19 persoane.  

S-au plătit cheltuieli de judecată în valoare de 3.330 lei, din care 2.880 lei pentru dosare din anul 
2010 soluŃionate în 2011 şi 450 lei pentru un dosar din 2011. 

Pe parcursul anului s-au efectuat activităŃi de pregătire teoretică şi practică cu întregul personal, 31 
de angajaŃi au urmat diverse cursuri de perfecŃionare profesională pe teme specifice postului ocupat. 

 

        
 

Totodată, 24 funcŃionari publici au promovat la termen, în grad profesional superior celui deŃinut şi 9 
funcŃionari publici au promovat în clasă în urma absolvirii studiilor superioare.  

La 31.12.2011 în structura personalului din PoliŃia Locală, din totalul de 107 angajaŃi, 48 sunt 
încadraŃi pe funcŃii cu studii superioare ceea ce reprezintă 45% şi 7 angajaŃi urmează în prezent cursurile 
unor instituŃii de învăŃământ superior.  

 

 
Conform legislaŃiei în vigoare a fost asigurat necesarul de echipament şi mijloace specifice de 

protecŃie, conform gradului de uzură şi al necesităŃii pe specificul de activitate al fiecărui salariat. De 
asemenea a fost asigurată buna funcŃionare a mijloacelor auto şi tehnicii specifice din dotarea instituŃiei. 
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Totodată au fost desemnaŃi prin votul colegilor cei mai merituoşi poliŃişti locali care au primit diploma de 
merit. 
 

 
 
 
   Cu privire la situaŃia disciplinei în instituŃia noastră precizăm că în decursul anului 2011, 4 poliŃişti 
locali au fost sancŃionaŃi disciplinar astfel: 
- 2 cu mustrare  scrisă 
- 1 cu retrogradare din funcŃia publică pe o durată de 9 luni 
- 1 cu destituire din funcŃia publică 
 
 

Obiective principale pentru anul 2012: 
- organizarea unor acŃiuni ferme pe toate  domeniile de activitate; 
- implementarea Sistemului de supraveghere video a municipiului Satu Mare;  
- consolidarea imaginii pozitive a instituŃiei; 
- stabilirea unor indicatori de performanŃă care să crească nivelul profesional al prestaŃiei poliŃiştilor 

locali; 
- obŃinerea şi amenajarea unui sediu corespunzător; 
- amenajarea unui poligon de tir.  

 
 

 
Director general 

ing. Găzdac C. Florian 


