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Nr. 4049 din 09.01.2012               

               APROB 

                   PRIMAR, 

           Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

          

 

RR  AA  PP  OO  RR  TT  
privind evoluţia organizatorică şi rezultatele obţinute în anul 2011 

de către Direcţia Poliţiei Locale 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 cu aceste structuri, fiind completate cu poliţişti locali în vederea îndeplinirii 

sarcinilor potrivit legii. De asemenea în vederea realizării atribuţiilor conferite pe linia circulaţiei 

rutiere pe drumurile publice, s-a organizat Serviciul Circulaţie Rutieră. 

În acest sens, au fost modificate şi aprobate statutul de funcţii, Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi Organigrama, astfel: 

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. Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, este condusă 

de la data înfiinţării de către d-nul Jr. SPĂTARU DORU-Director Executiv, d-nul Jr.Ec. COJAN 

DOREL-Director Executiv Adjunct şi începând cu data de 21.08.2011 de către d-na Ec. SCUTARIU 

CRISTINA - Director Executiv Adjunct.  

- SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ  este condus de la înfiinţare de dl. jr. BĂLAN AVRAM- 

Şef serviciu, are în componenţă 12 (douăsprezece) funcţii publice, care în prezent sunt ocupate în 

totalitate. 

Principala activitate este aceea de Ordine şi Linişte Publică 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 execută în condiţiile legii atribuţiile ce-i revin în acest domeniu. În 

subordonarea Serviciului sunt prevăzute secţiile de poliţie locală 1 şi 2 ( birouri de ordine publică, a 

căror activitate o coordonează). 

- SECŢIA 1 POLIŢIE  (Biroul de Ordine Publică), este condusă de dl. jr. PANĂ COSMIN 

FLORIN.   
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Secţia 1 este prevăzută cu 69 (şaizeci şi nouă) de funcţii publice, din care sunt ocupate 65, 

rămânând 4 funcţii vacante, Secţia 1 având în componenţă zona centrală a municipiului Timişoara şi 

cartierul Iosefin, Dâmboviţa, Calea Şagului, Steaua, Fratelia, Freidorf, Girocului, Soarelui, Ciarda 

Roşie, Crişan, Plopi, Tipografilor, Traian şi Calea Lugojului. 

- SECŢIA 2 POLIŢIE  ( Biroul de Ordine Publică) este condusă de către dl. jr. BUZATU 

ADRIAN. 

Secţia este prevăzută cu 45 (patruzeci şi cinci) de funcţii publice, din care 40 sunt ocupate iar 5 

sunt vacante. Secţia 2 funcţionează din data de 18.09.2007 pe str. Războieni nr.2, având competenţa în 

zona cartierelor Calea Torontalului, Calea Lipovei şi zona U.M.T.  

- SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  este prevăzut cu 30 (treizeci) de funcţii publice din 

care sunt ocupate 28, fiind vacante 2 funcţii publice inclusiv funcţia de şef serviciu, care va fi ocupată 

în condiţiile legii în perioada următoare. 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 pe raza municipiului Timişoara. În cadrul acestui serviciu funcţionează 

BIROUL BLOCĂRI – RIDICĂRI, AUTO ABANDONATE, condus de către ing. ARDELEAN 

VALENTIN - Şef birou, este prevăzut cu 18 funcţii publice din care sunt ocupate 15, fiind vacante un 

nr. de 3 funcţii publice. 

 Principala activitate a acestui birou este prevenirea şi constatarea  sancţiunilor contravenţionale, 

pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul 

interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar 

precum şi aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al autovehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al Primăriei Municipiului Timişoara 

- SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL  este condus de d-

na ing. NAGY MARIANA - Şef serviciu, are în componenţă 8 (opt) funcţii publice din care sunt 

ocupate 6 funcţii publice. Serviciul desfăşoară activităţi de control pentru identificarea lucrărilor de 

construcţii executate fără autorizaţie 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, este prevăzut cu 9 (nouă) funcţii publice din care sunt ocupate 6 iar 3 funcţii publice sunt 

vacante, 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. 

 Serviciul este prevăzut cu 8 (opt) funcţii publice din care sunt ocupate 7 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 pieţele agroalimentare, târguri, oboare şi centre comerciale. 

- SERVICIUL RESURSE UMANE este condus de către dl. jr. HADA IOAN, are în 

componenţă 9 (nouă) 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. 

 - SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE  este condus de 

d-na ec. BOGDĂNESCU MIRELA,  are în componenţă 9 (nouă) funcţii publice din care 8 sunt 

ocupate. 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. 
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- BIROUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE este condus de dl. jr. STAICU 

IUSTINIAN,  are în componenţă 28(douăzeci şi opt) de funcţii publice din care 27 sunt ocupate, 

principala activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii pentru cunoaşterea situaţiei operative la 

nivelul municipiului Timişoara, coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia rapidă la 

evenimente sau aplanarea unor stări conflictuale, precum şi verificarea în baza de date a M.A.I. a 

persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări în condiţiile legii. 

- BIROUL JURIDIC este condus de dl. jr. BLAJIN MARIN, având prevăzut în statutul de 

funcţiuni 7 (şapte) funcţii publice din care sunt ocupate 5 funcţii publice, având ca principale atribuţii 

- reprezintă în faţa instanţelor de judecată (Judecători, Tribunal şi Curta 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, funcţionează 

în subordinea directă a Directorului Executiv al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, are în componenţă 

6 (şase) funcţii publice din care sunt ocupate 5 funcţii publice. 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. 

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

este prevăzut cu 61 funcţii contractuale din care sunt ocupate 57 care 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 11 obiective. 

- BIROUL LOGISTIC ADMINISTRATIV - este în subordinea directă a Directorului 

Executiv Adjunct,  are în componenţă 7(şapte) funcţii contractuale din care 5 sunt ocupate şi 

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. 

 

 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011  
 

 În vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale împreună cu forţele ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, în cursul anului 2011, am încheiat protocoale de 

colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş şi Poliţia Municipiului Timişoara, stabilind 

zone de responsabilitate şi acţiuni comune urmărindu-se astfel acoperirea unui număr cât mai mare de 

zone cu pericol infracţional, pe diferite intervale de timp. Din raportul de analiză privind infracţiunile 

stradale sesizate, comise pe raza municipiului Timişoara, rezultă o scădere a criminalităţii stradale 

comparativ cu anul 2010, neînregistrându-se situaţii de violenţă extremă ori cu arme de foc sau reglări 

de conturi, s-au menţinut cazurile de furturi din autovehicule şi buzunare, aspecte ce vor constitui 

priorităţi pentru toate forţele componente ale sistemului integrat de ordine şi siguranţă publică în anul 

2012. În anul 2011 în cursul activităţii de prevenire am organizat şi desfăşurat un număr de 1248 

acţiuni (1128)+120, majoritatea pe linie de ordine publică, comerţ ilicit, protecţia mediului şi 

respectarea prevederilor HCL 371/2007 modificat cu HCL 206/2009 s-au efectuat 13086 (7602)+5784 

patrulări auto şi 11394 (9407)+1987 patrulări pedestre 8914(3301)+ 613 pânde, supravegheri 

operative şi 21801 (9999)+ 11802 controale şi verificări pe raza municipiului Timişoara conform 

noilor competenţe prevăzute de Legea 155/2010. În urma acestor activităţi au fost constatate un nr. de 

99 (55)+48 infracţiuni cu 98 (81)+17 făptuitori şi 4(4) urmăriţi general, care au fost predaţi Poliţiei 

Naţionale în vederea continuării cercetărilor. Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 608( 
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394)+214 persoane care nu justificau prezenţa în municipiul Timişoara, precum şi 83 (42)+41 de 

minori lipsiţi de supravegherea părinţilor care au fost predaţi Centrelor Speciale de Ocrotire şi 

Educare. S-au identificat 175 (0)+175 rampe clandestine de deşeuri şi 136 (0)+ 136 de terenuri 

neîmprejmuite şi salubrizate, au fost verificate un nr. de 328 (0)+ 328 de construcţii fără autorizaţie de 

construcţii sau de demolare aplicându-se totodată un nr. de 1961(1345)+ 616 somaţii, pentru încălcări 

ale diferitelor acte normative. 

  În cursul anului 2011 au fost constatate şi aplicat 34.243(29699)+4555 de contravenţii, 

majoritatea pentru fapte prevăzute de HCL 371/2007 modificat, OUG 195/2002 şi Legea 61/1991 

(republicată), valoarea amenzilor încasate la bugetul Consiliului Local Timişoara reprezentând 

2689095 lei (2491305)+197790. 

 Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 12506 (8488) +4018 au fost trimise pentru 

executare silită la Primăria Municipiului Timişoara şi 11465 (9228) +2237, au fost trimise la alte 

primării din ţară. Pe parcursul anului 2011, poliţiştii locali au legitimat în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor de serviciu un număr de 4839 (4142) +6972 persoane au fost legitimate, din care 3628 

(5482) -1854, au fost avertizate. Tot în acest an, au fost primite 5537 (3023) +2514 de plângeri, 

reclamaţii sau sesizări, din care 5461(3044) +2417 au fost soluţionate, iar conducerea Direcţiei 

Poliţiei Locale Timişoara a primit în audienţă 337 (303) +34 persoane a căror  sesizări au fost 

soluţionate potrivit legii. 

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

concordanţă cu principiul transparenţei, acţiunile instituţiei şi a rezultatelor obţinute, au fost 

prezentate în mass – media locală şi centrală, un număr de 1069 (680) +389 de articole, au fost _ 

conferinţă de presă, interviuri la postul de radio şi TV, precum şi realizarea împreună cu postul de 

televiziune Analog, a emisiunii „968 Lege şi Ordine”. 

 Tot în cadrul activităţilor de prevenire, am organizat şi desfăşurat acţiuni comune cu inspectori 

din aparatul de specialitate a primarului, RATT, RETIM, iar la toate manifestările cultural sportive, 

religioase şi comemorative, ori cu ocazia vizitelor unor delegaţii în municipiul Timişoara, am 

participat împreună cu forţe din cadrul Inspectoratului de Jandarmi a Judeţului Timiş, gruparea 

Mobilă de Jandarmi „Glad Voievod” Timişoara şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, la 

asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, neînregistrând evenimente deosebite. 

 Activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în anul 2011 este prezentată pe servicii şi 

birouri astfel: 

 

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ  

 

 Prin constituirea celor patru servicii în cadrul direcţiei, Serviciul Ordine Publică a fost 

principalul afectat, deoarece toţi poliţiştii transferaţi provin de la acest serviciu. Legislaţia actuală nu 

permite selecţionarea, recrutarea şi completarea efectivului necesar activităţii de asigurare a ordinii şi 

siguranţei publice, astfel încât, acoperirea cu poliţişti locali a zonelor cu probleme ale municipiului 

Timişoara, fiind vădit afectată, existând astfel posibilitatea înregistrării unor fapte de distrugere şi 

degradare a mobilierului stradal, materialului dendro-floricol, cu precădere în parcurile şi locurile de 

joacă din municipiul Timişoara. 

 În cursul anului 2011, Serviciul Ordine Publică a organizat şi desfăşurat 694 de acţiuni pe 

diverse domenii de activitate, predominând cele pe ordine şi linişte publică – 165, pe mijloacele de 

transport în comun 111, şi  privind respectarea HCL 371/2007 – 94,  asigurându-se totodată serviciul 

permanent pe trei schimburi în Piaţa Victoriei, Parcul Central, Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa 

Traian, Parcul Dacia şi Bucovina, neînregistrându-se în aceste locaţii fapte cu violenţă. Au fost 

executate 3740 patrulări auto, 5982 de patrulări pedestre, 1911 de pânde şi supravegheri operative, s-

au efectuat 6799 de controale – verificări în pieţe, târguri şi cu privire la sesizările Asociaţiilor de 

proprietari/locatari. 

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

cu reprezentanţii acestora, 7 (şapte) acţiuni în cartierele municipiului Timişoara,  ocazie cu care s-a 
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verificat şi s-au luat măsurile care s-au impus. În permanenţă s-a acţionat pe mijloacele de transport în 

comun pentru prevenirea degradării mijloacelor de transport, identificarea persoanelor care călătoresc 

fraudulos şi a celor care consumă alcool sau apelează în mod repetat la mila cetăţenilor. Un mare 

volum de muncă s-a depus pentru executarea a celor 445 mandate de aducere emise de organele de 

urmărire penală şi instanţele de Judecată, precum şi pentru îndeplinirea procedurii de afişare a 2886 

procese verbale de contravenţie refuzate a fi semnate de contravenienţi. În perioada de referinţă, au 

fost primite 2548 de plângeri, sesizări sau reclamaţii din care 2541 au fost verificate şi soluţionate în 

termenul legal. 

 În anul 2011 – serviciul de ordine Publică a constatat 48 de infracţiuni cu 70 de făptuitori şi 4 

urmăriţi general, care au fost predaţi Poliţiei Municipiului Timişoara, pentru continuarea cercetărilor. 

Au identificat şi îndrumat spre locul de domiciliu un număr de 552 persoane, iar faţă de 57 de minori 

au luat măsura internării în Centrele Speciale de Ocrotire. Poliţiştii Locali din cadrul acestui serviciu 

au constatat şi aplicat 16394 de contravenţii, din care marea majoritate la HCL 371/2007 modificată 

cu HCL 206/2009 şi Legea 61/1991 republicată, au înmânat 1271 de somaţii, iar pe parcursul 

realizării sarcinilor de serviciu, au fost legitimate 23.952 persoane – din care 2147 au fost avertizare 

pentru fapte cu un pericol social redus. Poliţiştii locali din cadrul acestui serviciu au participat 

independent sau împreună cu forţele din sistemul integrat de ordine publică la 105 măsuri de ordine 

publică, organizate la activităţile cultural sportive, religioase, comemorative sau probleme sociale, 

care au avut loc pe raza municipiului Timişoara, fără a înregistra evenimente deosebite. În perioada 

analizată, majoritatea indicatorilor de performanţă a cunoscut o creştere faţă de perioada similară a 

anului trecut, ceea ce denotă efortul remarcabil a poliţiştilor locali prezenţi la serviciu în cursul acestui 

an. 

 

 SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  
 

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

Locale, activităţile în domeniul circulaţiei Rutiere, pot fi executate de poliţiştii locali doar după 

absolvirea cursului de iniţiere în unităţi specializate ale M.A.I. 

 Conducerea Direcţiei Poliţiei Locale a procedat la selectarea şi trimiterea la cele două cursuri 

de iniţiere a 42 de poliţişti locali, care în cursul semestrului I.2011, o parte şi-au desfăşurat activitatea 

în cadrul Serviciului Ordine Publică, acţionând conform prevederilor art.28 din HCL 371/2007 –

modificată cu HCL 206/2009, iar începând cu data de 04.07.2011, au acţionat pe linia respectării 

OUG 195/2002, privind faptele date în competenţa Poliţiei Locale. 

 În cadrul activităţii de prevenire, Serviciul Circulaţie Rutieră a organizat şi desfăşurat 140 de 

acţiuni predominând cele organizate împreună cu SC A.D.P. SA, privind vehiculele oprite, staţionate 

neregulamentar. Pe linia respectării prevederilor Legii 421/2002, privind autovehiculele abandonate şi 

pe linia respectării OUG 195/2002. Împreună cu inspectorii din aparatul de specialitate a Primarului şi 

poliţiştii din cadrul Serviciului Ordine Publică, au participat la fluidizarea traficului rutier cu ocazia 

refacerii covorului asfaltic pe unele artere de circulaţie sau cu ocazia unor tăieri de corecţie a 

arborilor, 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 sau comemorative. În urma 

acţiunilor organizate şi a activităţilor specifice desfăşurate în teren, poliţiştii locali din cadrul acestui 

serviciu au constatat şi aplicat 10242 de sancţiuni contravenţionale, predominând sancţiunile aplicate 

la HCL 371/2007 (modificat) 4650 şi la OUG 196/2002 fiind aplicate 4229 sancţiuni 

contravenţionale. 

 Pe linia respectării prevederilor OUG 195/2002 şi HCL 371/2007 (modificat) – privind 

oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe raza municipiului Timişoara, poliţiştii locali au 

dispus blocarea unui număr de 2163 de autovehicule şi ridicarea a 1990 de autovehicule depistate ca 

fiind oprite sau staţionate neregulamentar, eliberarea acestora efectuându-se conform HG 147/1992, 

iar în 61 de cazuri, în care contravenienţii au procedat la deblocarea dispozitivelor ADP şi au părăsit 
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locul faptei, în urma verificărilor efectuate au fost identificaţi şi sancţionaţi contravenţional 51 de 

conducători auto. 

 Pe lina respectării prevederilor Legii 421/2002 – au fost înregistrate 196 de sesizări – privind 

350 de autovehicule abandonate sau fără stăpân, iar în 25 de cazuri s-au sesizat poliţiştii locali din 

oficiu. În urma celor 298 somaţii aplicate pe parbrizul autovehiculelor aflate în  această situaţie, 198 

de autovehicule au fost ridicate de deţinătorii legali - pe de domeniul public, iar pentru un număr de 

33 autovehicule, s-au întocmit Dispoziţii de declarare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, 

din care 21 au fost ridicate de SC ADP SA în 2011 şi 6 în cursul lunii ianuarie 2012. În această 

situaţie, 22 de autovehicule au fost trecute în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, urmând a 

fi valorificate. 

 Deşi acest serviciu este cel mai recent înfiinţat, se observă o implicare majoră a poliţiştilor 

locali în activitatea de prevenire în domeniul Circulaţiei Rutiere. 

 

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL 

 

 Ca structură nou înfiinţată în cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, cu personal din aparatul 

de specialitate a primarului, transferat împreună cu poliţişti locali detaşaţi, au preluat întregul volum de 

muncă existentă la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara - pe această linie. 

 În cursul anului 2011, Serviciul a organizat un număr de 25 de acţiuni şi 43 de controale, din 

care 17 cu inspectori din cadrul Serviciului autorizări a Primăriei Municipiului Timişoara şi 9 împreună 

cu Poliţia Municipiului Timişoara, pentru verificarea executării lucrărilor în conformitate cu 

autorizaţiile de construire emise sau pentru executarea  fără autorizaţie de construire în zonele de 

monumente sau de protecţie a monumentelor. Totodată, au participat împreună cu Inspectoratul de Stat 

în Construcţii – la 17 controale şi verificări  în comun,  a sesizărilor înregistrate la Inspectorat şi 

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara. 

 În urma acestor acţiuni şi controale, au fost constatate 34 de infracţiuni, din care 32 pentru 

nerespectarea art.24, lit.”a” din Legea 50/1991, privind lucrări de construcţii /demolare, executate fără 

autorizaţie de construire / desfiinţare în zonele de monumente sau protecţia acestora, pentru care s-a 

întocmit documentaţia  necesară şi au fost sesizate organele de urmărire  penală pentru continuarea 

‚cercetărilor, iar în două cazuri pentru nerespectarea art.25 din Legea 50/1991 republicată şi actualizată. 

Poliţiştii locali din cadrul serviciului au constatat şi aplicat 274 de contravenţii, din care 121 la art.26, 

lit.”a” din Legea 50/1991, republicată şi actualizată, 151 la art.2, lit.”a”, „b” şi „c” din HCL 371/2007 

modificată şi 2 la HCL 160/2009 – privind afişajul stradal. 

 Tot în această perioadă au efectuat verificări în 704 plângeri, sesizări şi reclamaţii primite, 

soluţionând un număr de 684. În anul 2011, au fost organizate şi desfăşurate 25 de acţiuni punctuale, 

având ca tematică verificarea şi identificarea panourilor publicitare existente pe raza municipiului 

Timişoara şi pentru toate tipurile de publicitate stradală, reglementată de HCL 160/2009. urmare 

acestor acţiuni, au fost identificate 703 sisteme de publicitate, situaţie care a fost comunicată Instituţiei 

Arhitectului Şef şi  Direcţiei de Patrimoniu – care în urma verificărilor, au stabilit că 80 de panouri erau 

amplasate pe domeniul public fără autorizaţie de construire, pentru care s-a demarat procedura de 

întocmire a documentaţiei în vederea demolării, întrucât acestea se încadrează în prevederile art.53 din 

Legea 50/1991 republicată şi actualizată. 

 

SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI  

 

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

serviciului au organizat şi desfăşurat 47 de acţiuni, atât independent cât şi împreună cu inspectori de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Garda de Mediu şi SC RETIM Ecologic 

Service SA. 

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

 , au acţionat în 

cooperare cu reprezentanţi ai Agenţiei regionale de Protecţia mediului – Garda de Mediu – 
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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 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 terenurilor virane neîmprejmuite şi insalubre, făcându-se demersuri pentru 

identificarea proprietarilor acestora. 

Tot în cursul acestui an, poliţiştii locali ai acestui serviciu, au verificat 151 de societăţi 

comerciale, care desfăşoară activităţi de spălătorie auto, vulcanizare, reparaţii auto, schimb de ulei, 

depozitarea şi desfacerea materialelor de construcţii. 

Pentru prevenirea şi depistarea persoanelor care abandonează deşeuri pe domeniul public 

formând rampe clandestine, au efectuat 82 de pânde şi în colaborare cu SC RETIM Ecologic Service 

SA, au efectuat 7942 de patrulări auto şi 1647 de patrulări pedestre. În preocuparea Serviciului  au stat 

şi verificările privind poluarea fonică, verificând în acest sens 56 de sesizări. La solicitarea 

Administraţiei Bazinale a Apelor Banat Timişoara şi împreună cu reprezentanţi ai Comisariatului 

Judeţean Timiş al Gărzii de Mediu, au efectuat 24 de 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. 

În cadrul acţiunilor controalelor şi verificărilor efectuate, lucrătorii Serviciului Protecţia 

mediului au constatat o infracţiune cu trei făptuitori, care au fost predaţi Poliţiei Municipiului 

Timişoara, pentru continuarea cercetărilor. Au constatat şi aplicat 1142 sancţiuni contravenţionale, 

majoritatea fiind la HCL 371/2007 modificată, au înmânat 248 de somaţii pentru nerespectarea 

normelor legale, au legitimat 1731 de persoane din care 211 au fost avertizate. 

În cursul anului 2011 – au primit spre verificare şi soluţionare 598 de plângeri, sesizări şi 

reclamaţii, propunând soluţia legală în 591 de lucrări. 

 

SERVICIUL INSPECŢIA COMERCIALĂ 

 

Poliţiştii locali din cadrul acestui serviciu – în cursul anului 2011, au organizat şi desfăşurat 50 

de acţiuni şi 3573 controale, atât independent cât şi 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, precum 

şi asupra exerciţiilor comerciale de tip spălătorii auto, vulcanizări, service-uri auto şi a comercianţilor 

care au ca profil de activitate comercializarea plantelor, a produselor şi derivatelor din plante. 

Ca urmare a acestor activităţi, poliţiştii locali au constatat şi aplicat 1641 de sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 722450 lei, (o infracţiune privind comercializarea de alcool contrafăcut, 

fiind sesizaţi lucrătorii Gărzii Financiare a Judeţului Timiş – pentru preluare şi continuarea cercetărilor), 

marea majoritate a proceselor verbale încheiate  fiind achitate în 48 de ore, astfel valoarea amenzilor 

încasate la bugetul Consiliului Local Timişoara fiind de 298000 lei, predominând contravenţiile 

aplicate la OG 99/2000,- efectuarea de acte de comerţ fără deţinerea acordului de funcţionare - HCL 

159/2011 – privind comerţul stradal, HG 947/2000 – privind lipsa actelor de provenienţă a mărfurilor 

comercializate sau a mărfurilor cu termen expirat precum şi la Legea 12/1990 – pentru nerespectarea 

regulilor comerciale. Un volum mare de muncă au desfăşurat lucrătorii acestui serviciu cu ocazia 

controalelor efectuate la societăţile comerciale dispuse în zona străzii C-tin Brâncoveanu, Complexele 

Comerciale Kapa, Galeria 1, Mall şi Euro, unde s-au constatat numeroase încălcări ale obligaţiilor 

comercianţilor, faţă de care s-au luat măsuri legale în consecinţă. 

Datorită controalelor comerciale întreprinse în anul 2011, Biroul Autorizări Publicitate şi 

Comerţ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, a emis un număr de 1162 acorduri de funcţionare 

pentru desfăşurarea de exerciţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, faţă de 617  

acorduri emise în anul 2010, acest fapt ducând la o mai bună ordonare a activităţilor comerciale, cât şi 

la creşterea actului comercial, prin practicarea acestuia în spaţii autorizate. 
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În perioada de referinţă au fost primite 162 de plângeri, sesizări şi reclamaţii trimise în scris, 

telefonic sau prin e-mail, care au fost verificate şi soluţionate în totalitate. 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

În conformitate cu Legea 155/2010, a fost adoptată HCL 441/20.12.2010 prin care s-a înfiinţat 

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, au fost 

aprobate Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Ordine şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei 

Locale Timişoara, care s-a înfiinţat prin preluarea posturilor (311) şi a personalului Poliţiei Comunitare, 

precum şi 21 de posturi (16 încadrate şi 5 vacante), din aparatul de specialitate al Primarului, cu 

atribuţii în domeniile: disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului şi comerţ. 

În urma demersurilor efectuate, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a acordat aviz 

favorabil funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cât şi pentru echivalarea 

funcţiilor specifice de poliţist local cu funcţii publice generale. Astfel, prin HCL nr. 441/2010, au fost 

aprobate şi bugetate un număr de 333 posturi. 

În vederea operaţionalizării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, au fost înfiinţate, conform 

prerogativelor prevăzute de lege, structuri noi: Serviciul Circulaţiei Rutiere, Serviciul Protecţia 

Mediului, Serviciul Inspecţia Comercială, Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal şi 

compartimentul audit public. 

La începutul anului 2011, conform Legii 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fondurile publice şi a Legii nr. 285/2010 – privind salarizarea în 2010 a 

personalului plătit din fondurile publice, lucrătorii serviciului au luat măsuri ca întreg personalul 

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara să fie încadrat în noile funcţii, gradaţii şi clase de salarizare, iar 

salariul de bază brut şi cuantumul sporurilor, îndemnizaţiilor acordate pentru luna octombrie s-a 

majorat cu 15%. În luna ianuarie 2011, au fost întocmite fişele de post pentru întreg personalul, 

conform noilor atribuţii prevăzute în Legea Poliţiei Locale, HG 1332/2010 şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara. 

Având în vedere restricţiile impuse de OUG nr. 34/2009 – cu privire la rectificarea bugetară pe 

anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, în cursul anului 2011 s-au organizat două 

concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic clasa I, gradul 

profesional principal la Biroul Juridic, poliţist local clasa I, grad profesional asistent la Serviciul 

Protecţia Mediului şi director executiv adjunct (economic). După finalizarea concursurilor, cele trei 

posturi s-au ocupat, iar funcţionarii publici declaraţi admişi, au fost numiţi în funcţiile publice 

respective. 

În perioada 28-29 aprilie 2011, s-a organizat şi desfăşurat examenul de promovare în clasă a 

funcţionarilor publici, la care s-au înscris 34 candidaţi, iar la finalizarea examenului de promovare au 

fost declaraţi admişi 22 candidaţi, 4 fiind respinşi şi 1 candidat absent., respectiv procentul de 

promovabilitate a fost de 81,50% şi 18,50 respinşi. 

În perioada 28.06 – 04.07.2011, s-a organizat promovarea în grad profesional a funcţionarilor 

publici care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege. S-au înscris 94 de funcţionari publici şi au 

promovat 81 (86,17%), 13 au fost respinşi. La ambele examene motivele nepromovării au fost gradul 

redus de cunoaştere a legislaţiei specifice, lipsa de coerenţă în expunere, capacitatea redusă de analiză 

şi sinteză. Tot în anul 2011 s-a organizat concursul de promovare în funcţii publice de conducere, iar la 

finalul acestuia au fost promovaţi şi ocupate posturile de Şef Birou Ordine Publică (Secţia 1), Şef Birou 

Blocări – Ridicări şi Auto Abandonate, Şef Birou Juridic, Şef Serviciu Inspecţie Comercială şi Şef 

Serviciu Financiar - Contabilitate. 

În prezent, în structura instituţiei există 3 funcţii publice de conducere vacante. 

Conform Ordinului A.N.F.P. nr. 1952/2011, s-a întocmit formatul standard de transmitere a 

datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare a funcţionarilor publici care s-a transmis 

Primăriei Municipiului Timişoara, iar la nivelul fiecărui serviciu şi birou, s-au întocmit planurile de 
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pregătire profesională în baza cărora se desfăşoară pregătirea întregului personal, sub coordonarea 

şefilor profesionali. 

În perioada 04.04-01.07.2011 şi respectiv 05.09-02.12.2011, în conformitate cu prevederile HG 

1332/2010 şi O.M.A.I. nr. 54/2011, privind formarea iniţială, un număr de 42 de poliţişti locali au 

urmat cursul de formare iniţială în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere 

la Şcoala de Aplicaţie pentru ofiţeri „Mihai Viteazul” – Catedra „Ordine şi Siguranţă” Lugoj, care au 

dobândit competenţă profesională pe linie de circulaţie rutieră conform atribuţiilor prevăzute de Legea 

Poliţiei Locale.  De asemenea 3 funcţionare publice au participat la cursurile de perfecţionare în 

domeniile resurse umane şi financiar - contabil. 

Serviciul a elaborat Regulamentul Intern al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara. Procedurile de 

proces şi Manualul Calităţii în vederea implementării S.M.C. la nivelul Direcţiei. 

În domeniul gestiunii şi evidenţei de personal, a întocmit situaţia statistică semestrială privind 

numărul şi cheltuielile de personal care s-a transmis la A.N.F.P., Registrul de Evidenţă al salariaţilor 

REVISAL. Introducerea numărului matricol a funcţiei specifice de poliţist local, conform noua 

organigramă şi a codurilor corespunzătoare locurilor de muncă şi denumirea acestora, potrivit noii 

organigrame şi eliberarea a unui număr de 443 adeverinţe solicitate de poliţiştii locali. 

 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 

ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 

În cursul anului 2011, au fost pregătite materiale pentru trei rectificări bugetare, a fost 

comunicată ordonatorului principal de credite Prognoza pentru Bugetul anului 2012, au fost întocmite 

şi transmise 12 (doisprezece) situaţii financiare lunare şi 4 (patru) situaţii financiare trimestriale, au fost 

elaborate şi comunicate către Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara 12 

(doisprezece) situaţii lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal. 

În cadrul perioadei analizate, 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: 

S-a urmărit asigurarea sursei de finanţare pentru dotarea cu echipament, asigurarea materialelor 

consumabile, carburanţi, alte servicii, utilităţi necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii 

Direcţiei Poliţiei Locale. 

Au fost iniţiate achiziţiile publice pentru echipament guarzi şi poliţişti locali (cămăşi, pulovăre, 

epoleţi, embleme, insigne, coafe, mănuşi albe, bastoane reflectorizante, costume, jachete 3 în 1, 

bluzoane, ghete şi pantofi, etc), pentru echiparea personalului propriu, conform prevederilor legale. 

S-a utilat sala de sport din dotarea direcţiei cu aparate de forţă, saltele, saci şi echipamente de 

box, masa de ping-pong, etc. 

În structura Direcţiei Poliţiei Locale este înfiinţat Serviciul Circulaţie Rutieră care are atribuţii 

în asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială  de competenţă – municipiul 

Timişoara, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul 

exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de reglementările legale în domeniul circulaţiei pe 

drumurile publice.  

Pentru acest serviciu a fost finalizată achiziţia publică a unei staţii pentru implementarea 

punctelor de penalizare, staţie care constă într-un sistem de calcul şi echipamente periferice 

(imprimante), în vederea introducerii proceselor verbale încheiate şi a punctelor de penalizare rezultate 

în urma constatării unor astfel de abateri de la normele privind circulaţia pe drumurile publice, precum 

şi transmiterea acestor documente către Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al 

Judeţului Timiş. 

Pentru realizarea legăturii cu baza de date a Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost 

achiziţionate şi dispozitivele necesare asigurării accesului securizat la această bază de date. 
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Conform prevederilor OUG nr. 34/2006 – privind procedurile de atribuire a contractelor de 

achiziţii publice, a fost iniţiată procedura de colectare a referatelor de necesitate pentru fundamentarea 

cheltuielilor estimate pentru anul 2012. 

Sunt în curs de actualizare Procedurile de Proces PP 02 Evidenţa Cheltuieli şi PP 17 Achiziţii 

Publice, ca parte a Sistemului de Management al Calităţii implementat la nivelul Direcţiei Poliţiei 

Timişoara. 

 

Situaţia în cifre a cheltuielii banilor din buget o redăm mai jos: 

      Mii lei 

Nr. 

crt. 

 Cheltuieli 

aprobate în buget 

Realizat 12 luni % 

1 TOTAL CHELTUIELI 13.428,12 11.585,17 86,28% 

2 Cheltuieli salariale în bani 7.152 7.119,21 99,55% 

3 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 4.250,12 3.729,76 87,76% 

4 Cheltuieli de capital 26 25,51 98,12% 

5 Asistenţă Socială 2.000 710,69 35,54% 

 

 

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 s-au confruntat cu situaţii deosebite. Prin planificarea serviciului Grupa de Intervenţie 

Rapidă constituită la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, asigură permanenţa în municipiul 

Timişoara, executând patrulări auto conform traseelor de patrulare. Pentru realizarea atribuţiilor 

prevăzute în fişa postului, au organizat şi desfăşurat 292 de  acţiuni, majoritatea fiind în domeniul 

ordinii şi liniştii publice, respectarea prevederilor HCL 371/2007 modificată, a HCL nr. 5/2007 şi HCL 

139/2011, 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. În acest sens, au efectuat 4503 patrulări din care 742 auto şi 3761 pedestre, iar în  locurile 

şi zonele de interes operativ au organizat şi desfăşurat 1921 de pânde, supravegheri operative şi 1121 

de controale şi verificări. Urmare acestor activităţi, au constatat 12 infracţiuni cu 22 de făptuitori care 

au fost predaţi Poliţiei Municipiului Timişoara pentru continuarea cercetărilor, au identificat 44 de 

persoane care desfăşurau activităţi de cerşetorie şi 23 de minori care au fost predaţi Centrelor speciale 

de ocrotire, iar în 56 de 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 4035 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 163 stări conflictuale şi alte fapte ce sunt de competenţa Poliţiei Locale. Pentru realizarea 

atribuţiilor de serviciu, au legitimat 4788 persoane, iar faţă de 577 au luat măsuri de avertizare. În anul 

2011, au primit spre verificare 329 de plângeri, sesizări şi reclamaţii, care au fost soluţionate în termen 

legal. 

În perioada de referinţă, poliţiştii locali aflaţi în serviciul de permanenţă la dispeceratul 

Direcţiei Poliţiei Locale şi asigură accesul în instituţie, au coordonat activitatea poliţiştilor locali aflaţi 

în teren, dirijând echipajele auto – moto la evenimentele care au avut loc. Totodată au primit, stocat şi 

comunicat conducerii instituţiei toate sesizările primite de la cetăţeni (persoane fizice şi juridice, 

Asociaţii de locatari/proprietari, instituţii publice, precum şi datele obţinute de la acţiunile aflate în 

desfăşurare, în scopul analizării luării deciziilor şi coordonării efectivelor, precum şi asigurarea unei 

cooperări cu structurile componente ale Sistemului integrat de Ordine şi Siguranţă Publică. 
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În cursul trimestrelor II, III şi IV ale anului 2011, a fost elaborat Protocolul privind Accesul 

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la Baza de Date Administrate de Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. În cadrul Protocolului a fost definitivată procedura de lucru – verificarea în bazele de date 

MAI privind evidenţa persoanelor date în urmărire (local sau naţional) şi verificarea vehiculelor 

înmatriculate în sistemul Informatic Naţional de Evidenţă a Vehiculelor Înmatriculate – sens în care toţi 

poliţiştii locali din cadrul dispeceratului au fost instruiţi privind respectarea Legii 677/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare prin Ordinul nr. 52/2002 al Avocatului Poporului. 

 

BIROUL JURIDIC 

 

La data de 01.01.2011, Biroul Juridic a preluat de la Serviciul Juridic al Primăriei Municipiului 

Timişoara 4173 dosare din anii 2007 – 2010, în prezent rămânând pe rolul instanţelor de Judecată 367 

dosare din perioada 2007 – 2010, având ca obiect 235 plângeri contravenţionale, 16 cereri de înlocuire 

a amenzii contravenţionale cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şi 29 dosare privind 

disponibilizarea agenţilor comunitari suspendate până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a 

dosarului nr. 7627/30/2010, privind cererea de anulare a HCL 331/03.08.2010 – formulată de sindicatul 

liber al salariaţilor din Primăria Municipiului Timişoara. 

În anul 2011, au fost înregistrate la Biroul Juridic un număr de 1860 dosare, din care pe rolul 

instanţelor de Judecată se află un număr de 745 – pentru care s-au acordat termene de judecată, altele 

sunt suspendate ori în aşteptarea sentinţelor Judecătoreşti sau pentru care se pregăteşte exercitarea 

căilor de atac. 

Pentru un număr de 404 dosare din anii 2007 – 2008, pentru care s-au primit copii după 

hotărârile definitive  şi irevocabile, s-a luat măsura arhivării la arhiva instituţiei. 

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

la Directorul Executiv în faţa instanţelor Judecătoreşti, pe anul 2011, s-a efectuat de către consilierii 

juridici într-un număr de 4791 de termene judecătoreşti ce s-au acordat în dosarele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată. Din totalul de dosare în care a fost reprezentată Direcţia Poliţia Locală 

Timişoara în anul 2011, au fost soluţionate de Judecători un număr de 901, din care: 666- câştigate, 130 

– pierdute şi în 105 cazuri s-a hotărât  aplicarea sancţiunii contravenţionale – Avertisment. 

În anul 2011, au fost redactate şi promovate un număr de 616 recursuri. Din totalul recursurilor 

promovate de către instituţia noastră sau de către petenţi, au fost soluţionate definitiv şi irevocabil 596 

dosare, din care s-au câştigat un număr de 377 recursuri, iar în 115 dosare s-a dispus anularea 

proceselor verbale de sancţionare contravenţională, şi în 74 de dosare s-a hotărât înlocuirea amenzii 

contravenţionale cu un avertisment. Într-un număr de 50 dosare, s-au făcut referate de neatacare, 

întrucât nu au fost identificate motive de recurs, fiind evidentă nelegalitatea unor procese verbale sau s-

a apreciat ca neoportună exercitarea căii de atac a recursului. 

Cauzele care au determinat anularea proceselor verbale de contravenţie sunt în principal 

declaraţiile martorilor propuşi de către petenţi, instanţa reţinând pe baza acestor declaraţii o altă stare 

de fapt decât cea menţionată în cuprinsul procesului verbal de constatare şi sancţionare 

contravenţională sau a reţinut starea de iresponsabilitate a contravenienţilor sau cazul fortuit. Totodată 

nu putem minimaliza unele greşeli ale agenţilor constatatori, cum ar fi menţionarea greşită a anului 

încheierii procesului verbal, numele altei persoane, identificarea greşită a autoturismului în cauză sau 

încheierea procesului verbal de contravenţie în cazul HCL 446/2008 pe numele proprietarului 

autoturismului, deoarece nu a fost efectuată radierea în urma înstrăinării autoturismului. O altă greşeală 

importantă pe care au efectuat-o agenţii constatatori, coroborată cu alte probe, este întocmirea 

superficială a rapoartelor de activitate zilnică în care nu s-a înserat locul, data, ora şi seria şi numărul 

procesului verbal încheiat. 

De asemenea au determinat anularea proceselor verbale de constatare şi sancţionare 

contravenţională „Excepţiile de nelegalitate”, invocate cu privire la art.28, lit.”m” din HCL 371/2007, 

instanţa apreciind ca fiind nelegal articolul, precum şi în cazul art.1, lit.”m” li art.2, lit.”k” din HCL 

371/2007 modificată, Judecătorii au apreciat ca fiind neclare, lăsând loc de interpretări. 
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În anul 2011, s-au redactat 731 de întâmpinări, 7 cereri de repunere pe rol a dosarelor 

suspendate şi s-au formulat 369 de cereri pentru eliberarea copiilor după hotărârile definitive şi 

irevocabile în dosarele din anul 2008. Totodată lucrătorii Biroului Juridic au întocmit un număr de 7 

proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local pe diferite domenii de activitate ale Direcţiei Poliţiei Locale 

Timişoara şi au avizat juridic un număr de 628 decizii emise de Directorul Executiv. 

 

BIROUL COMUNICARE, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ 

 

În anul 2011, poliţiştii locali din cadrul acestui birou au urmărit înregistrarea corectă şi 

repartizarea conform rezoluţiei conducerii, a celor 5537 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 34243 procese verbale 

de constatare şi sancţionare contravenţională, din care 10489 au fost clasate, în urma dovezilor primite 

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

Au fost comunicate un număr de 5408 procese verbale contravenienţilor care fie nu au fost de 

faţă la data întocmirii sau au refuzat primirea acestora. De asemenea au procedat la trimiterea spre 

executare silită a 23971 de procese verbale din care 12506 la Primăria Municipiului Timişoara şi 11465 

la alte unităţi din ţară. Zilnic, au fost preluate de la poliţiştii locali sumele de bani (total 1.857.714 lei), 

privind achitarea pe loc de către contravenienţi, pe baza de chitanţă a contravalorii amenzilor 

contravenţionale, întocmindu-se evidenţa primară şi predarea acestora la serviciul Financiar 

Contabilitate. Un volum mare de muncă s-a depus la efectuarea corespondenţei Direcţiei Poliţiei Locale 

Timişoara, trimisă prin poştă în 13.995 cazuri şi 892 prin poşta specială. Lunar, trimestrial şi la sfârşitul 

anului 2011, au întocmit situaţii de interes operativ şi indicatorii de performanţă stabiliţi prin HCL 

Timişoara. Au procedat la arhivarea corespondenţei şi documentelor pe anul 2009, conform 

Nomenclatorului Arhivistic şi predat la Arhiva unităţii. 

 

SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE 

 

La data de 01.01.2011, asigura paza cu 60 de guarzi (personal contractual), la 13 obiective 

stabilite prin HCL Timişoara. Pe parcursul anului, 4 (patru) guarzi au solicitat încetarea contractului 

individual de muncă, iar 2 (doi) au solicitat suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă 

de 2 ani, pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Faţă de această situaţie, în urma unei analize, s-a dispus 

retragerea dispozitivelor de pază de la 4 obiective, respectiv Baza de Agrement Tehnomet, Spitalul 

Clinic Municipal (construcţia acestuia) din Calea Aradului, Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi a 

Familiei şi SPCLEP, ce funcţiona în clădirea sediului Poliţiei Municipiului Timişoara. 

Prin HCL Timişoara nr. 324/27.09.2011, s-a hotărât preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei 

obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat a Primăriei Municipiului Timişoara de către 

personalul contractual din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în 11 

obiective. În perioada de referinţă nu am înregistrat evenimente deosebite în obiectivele păzite de 

personalul contractual. 

 

STAREA  ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ 

 

Problema stării şi practicii disciplinare şi în cursul anului 2011 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 13 sancţiuni disciplinare poliţiştilor 

locali, conform art.77, alin.(3) din Legea 188 /1999 (actualizată) privind Statutul Funcţionarilor Publici, 

respectiv 12 sancţiuni cu mustrare scrisă şi o sancţiune privind diminuarea drepturilor salariale cu 

5% pe o perioadă de 3 luni, iar în rândul personalului contractual au fost aplicate două sancţiuni cu 
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Avertisment scris, conform Codului Muncii, totodată fiind atenţionaţi de Conducerea instituţiei 47 de 

angajaţi, majoritatea fiind poliţişti locali, pentru abateri cu o gravitate redusă. 

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 2012 se vor dispune măsuri de 

documentare materializate în propuneri legale, acţionând operativ pentru prevenirea săvârşirii de 

abateri disciplinare. 

Deşi prin plecarea poliţiştilor locali la cursurile de iniţiere în domeniul Ordinii publice şi 

circulaţiei rutiere cât şi datorită disponibilizărilor care au avut loc la nivelul instituţiei, toţi indicatorii 

de performanţă au cunoscut o creştere faţă de perioada similară a anului 2010, urmare a unei mai bune 

organizări, mobilizări şi eficientizare a timpului de lucru. Indicatorii de performanţă pentru aprecierea 

activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara pe anul 2011, sunt prezentaţi după cum urmează: 

 

                                           INDICATORII DE PERFORMANŢĂ  
         DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE pe  ANUL 2011 

 
Nr. 
Crt 

Indicatorii 
Secţia 

1 
Secţia 

2 
Interv 

Circ. 
rutieră 

Mediu Comerţ 
Discpl 
în c-ţii 

Serv. 
O.P. 

Total 

1 

ACŢIUNI 

ORGANIZATE ŞI 

DESFĂŞURATE – 

TOTAL 

195 486 292 140 47 50 25 13 1248 

- din care: 

- pe ordine şi linişte 

publică 
51 114 84 - - - - 5 254 

- pe comerţ  ilicit 2 77 51 - - 50 - - 180 

- pe mediu şi salubrizare 5 96 47 - 47 - - 3 198 

- pe mijloace de transport 

în comun 
73 38 - - - - - 1 112 

- pe disciplină în 

construcţii 
- - - - - - 25 - 25 

- pe respectarea HCL 

486/2006 
10 51 35 - - - - - 96 

- pe linie de circulaţie - - - 51 - - - - 51 

- pe maşini abandonate sau 

fără stăpân conform Legii 

421/2002 

- - - 52 - - - - 52 

- HCL 371/2007 33 61 58 27 - - - 3 182 

- alte linii 21 49 17 10 - - - 1 98 

- din care: în colaborare cu: 

- inspectorii din Primărie 16 11 1 15 23 - 17 4 87 

- cu Poliţia Naţională 4 15 - 5 - 4 9 2 39 

- RETIM  10 - - - 5 - - - 15 

- RATT 67 34 - - 1 - - - 102 

  - alte unităţi (Garda de 

Mediu, Insp. de Stat în 

Construcţii,Protecţia 

Copilului, etc) 

15 9 1 30 16 - 17 2 90 

2 

ASIGURAREA DE 

MĂSURI PREVENTIVE 

SI ORDINE PUBLICA la 

activităţile culturale 

sportive, religioase, 

probleme sociale, - 

TOTAL  

42 40 1 - - - - 22 105 

număr de efective 

participante 
1561 346 4 - - - - 1209 3120 
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Nr. 
Crt 

Indicatorii 
Secţia 

1 
Secţia 

2 
Interv 

Circ. 
rutieră 

Mediu Comerţ 
Discpl 
în c-ţii 

Serv. 
O.P. 

Total 

PLANURI DE MĂSURI 

pt. activităţi speciale 

(delegaţii, electorale, etc)  

– TOTAL 

- - - - - - - - - 

- număr efective folosite - - - - - - - - - 

- număr de zile - - - - - - - - - 

3 

ASIGURARE, 

FLUIDIZARE TRAFIC 
- - - - - - - - - 

- număr zile 56 21 - - - - - - 77 

 - număr efective 210 48 - - - - - - 258 

4 

INTERVENŢII RAPIDE, 

STĂRI CONFLICTUALE 

APLANATE 

- - 163 - - - - - 163 

5 PATRULĂRI AUTO 1849 1891 742 661 7942 - - 1 13086 

6 PATRULĂRI PEDESTRE 2746 3236 3761 - 1647 - - 4 11394 

7 

PÂNDE, 

SUPRAVEGHERI 

OPERATIVE 

 

571 1340 1921 - 82 - - - 3914 

8 

CONTROALE, 

VERIFICĂRI, SESIZĂRI 

CETĂŢENI, ASOCIAŢII 

LOCATARI, PIEŢE, 

TÂRGURI, OBOARE, 

etc. 

2709 4090 1121 1400 6183 3573 2514 211 21801 

9 

PARTICIPĂRI LA 

ŞEDINŢELE 

CONSILIILOR 

CONSULTATIVE DE 

CARTIER 

5 5 - - 1 1 - - 12 

10 

EXECUTĂRI 

MANDATE DE 

ADUCERE EMISE DE 

INSTANŢELE 

JUDECĂTOREŞTI 

- 137 3 - - - - 305 445 

11 

PROCESE VERBALE – 

de îndeplinire a procedurii 

de afişare a proceselor 

verbale de contravenţie, 

refuzate a fi semnate. 

- 783 - - - - - 2103 2886 

INTERSECŢII, 

PARCURI, ŞCOLI etc, 

monitorizate de agenţi 

1597 3843 20 - - - - - 5460 

12 
INFRACŢIUNI 

CONSTATATE 
43 5 12 3 1 1 34 - 99 

13 

INFRACTORI PRINŞI ŞI 

PREDAŢI POLIŢIEI 

NAŢIONALE 

62 8 22 3 3 - - - 98 

14 
URMĂRIŢI PRINŞI ŞI 

PREDATI 
4 - - - - - - - 4 

15 

MINORI DEPISTAŢI ŞI 

PREDAŢI LA CENTRE 

SPECIALE 

48 9 23 3 - - - - 83 

16 

CERŞETORI 

IDENTIFICAŢI ŞI 

SANCŢIONAŢI 

CONTRAVENŢIONAL 

 

48 122 44 - - - - - 214 
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Nr. 
Crt 

Indicatorii 
Secţia 

1 
Secţia 

2 
Interv 

Circ. 
rutieră 

Mediu Comerţ 
Discpl 
în c-ţii 

Serv. 
O.P. 

Total 

17 

PERSOANE 

ÎNDRUMATE SPRE 

LOCUL DE DOMICILIU 

297 255 56 - - - - - 608 

18 

Nr. terenurilor 

identificarea ca fiind 

neîmprejmuite şi 

nesalubrizate 

- - - - 136 - - - 136 

19 

Nr. de rampe clandestine 

de deşeuri identificate şi 

sesizate Direcţiei de mediu 

pentru colectare şi 

transport  

- - - - 175 - - - 175 

20 

Nr. surselor de apă 

verificate şi sesizate 

administratorilor acestora 

în vederea igienizării 

- - - - 97 - - - 97 

21 

Nr. imobilelor verificate 

privind efectuarea 

lucrărilor de dezinsecţie şi 

deratizare 

- - - - 361 - - - 361 

22 

Nr. de controale şi 

sesizarea autorităţilor şi 

instituţiilor publice 

competente a cazurilor de 

nerespectare a normelor 

legale privind nivelul de 

poluare, inclusiv fonică 

- - - - 20 - - - 20 

23 

Nr. de contracte de 

salubrizare încheiate de 

către persoane fizice şi 

juridice verificate 

- - - - 2491 - - - 2491 

24 

Nr. verificărilor privind 

ridicarea deşeurilor 

menajere de operatorul de 

servicii publice de 

salubrizare, în 

conformitate cu graficele 

stabilite 

- - - - 10 - - - 10 

25 

Nr. autovehiculelor de 

transport deşeuri 

controlate în trafic privind 

deţinerea documentelor 

legale de transport a 

deşeurilor 

- - - - - - - -  

26 

Nr. construcţii verificate 

fără autorizaţie de 

construire/demolare 

- - - - - - 328 - 328 

27 

Nr. construcţii verificate 

cu autorizaţie de construire 

expirată 

- - - - - - 10 - 10 

28 

Nr. construcţii verificate 

cu autorizaţie de 

construire/demolare 

- - - - - - 58 - 58 

29 

Nr. construcţii cu 

autorizaţie de construire, 

care nu respectă regimul 

de înălţime de pe panoul 

de identificare al 

investiţiei 

- - - - - - 2 - 2 
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Nr. 
Crt 

Indicatorii 
Secţia 

1 
Secţia 

2 
Interv 

Circ. 
rutieră 

Mediu Comerţ 
Discpl 
în c-ţii 

Serv. 
O.P. 

Total 

30 

Nr. verificări producători 

agricoli, societăţi 

comerciale, întreprinderi 

familiale, întreprinderi 

individuale, persoane 

fizice autorizate 

- - - - - 2103 - - 2103 

31 
Nr. verificări privind 

afişarea preţurilor 
- - - - - 2137 - - 2137 

32 

Nr. verificări privind 

actele de provenienţă a 

mărfii 

- - - - - 2413 - - 2413 

33 

Nr. verificări sezoniere: 

practici comerciale în 

conformitate cu OG 

99/2000 actualizată, 

republicată şi aprobată 

prin Legea 650/2002; 

- - - - - 96 - - 96 

34 

Nr. verificări la solicitarea 

serviciilor publice 

comunitare de evidenţa 

persoanei 

- - - - - - - - - 

35 

SOMAŢII APLICATE 

TOTAL: 
1048 223 37 301 248 2 30 72 1961 

- Disciplina în construcţii 

si afişaj stradal 
- - - - - - 30 - 30 

- Protecţia mediului - - - - 248 - - - 248 

- Inspecţie comercială - - - - - 2 - - 2 

- Auto abandonate - - - 298 - - - - 298 

36 

CONTRAVENŢII 

CONSTATATE  –  

TOTAL 

10520 5874 4035 10242 1142 1641 274 515 34243 

- din care: 

- Legea 61/1991 1525 637 812 498 24 1 - 67 3564 

- HCL 371/2007 6405 3814 1044 4650 877 1 151 358 17300 

- Legea 50/1991 - - - - - - 121 - 121 

- OUG 195/2002 - - 425 4229 - - - 3 4657 

- OUG 78/2000 69 90 184 43 147 - - 2 535 

- Legea 12/1990 

republicată 
- - 53 - 1 64 - - 118 

- alte acte 2521 1333 1517 822 93 1575 2 85 7948 

37 

PROCESE VERBALE DE 

CONTRAVENŢIE 

CONTESTATE 

- - - - - - - - 1830 

VALOAREA AMENZII 

APLICATE 
- - - - - - - - 11717033 

PROCESE VERBALE 

TRIMISE PENTRU 

EXECUTARE SILITĂ – 

TOTAL - 

- - - - - - - - 23971 

- din care 

– PRIMĂRIA 

TIMIŞOARA 
- - - - - - - - 12506 

- alte PRIMĂRII - - - - - - - - 11465 

VALOAREA 

AMENZILOR 

ÎNCASATE LA 

BUGETUL CONS. 

LOCAL TIMIŞOARA 

    273850 298000 148029  2689095 
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Nr. 
Crt 

Indicatorii 
Secţia 

1 
Secţia 

2 
Interv 

Circ. 
rutieră 

Mediu Comerţ 
Discpl 
în c-ţii 

Serv. 
O.P. 

Total 

38 

VALOAREA 

BUNURILOR 

CONFISCATE 

- - - - - - - - 10342 

39 
PERSOANE 

LEGITIMATE 
12928 11024 4788 10075 1731 2795 1621 3430 48392 

40 
PERSOANE 

AVERTIZATE  
721 1426 577 124 211 - - 569 3628 

41 
PERSOANE PRIMITE ÎN 

AUDIENŢĂ 
35 126 - - - - - - 337 

42 

PLÂNGERI, SESIZĂRI, 

RECLAMAŢII  primite – 

rezolvate 

1423/ 

1426 

1125/ 

1115 

329/ 

329 

703/ 

665 

598/ 

591 

162/ 

162 

704/ 

684 

297/ 

293 

5537/ 

5461 

43 

MATERIALE 

PUBLICATE  ÎN MASS - 

MEDIA 

- - - - - - - - 1069 
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OBIECTIVE 2012 
 

În vederea îmbunătăţirii performanţelor direcţiei, în anul 2012 cu efecte în creşterea gradului de 

securitate publică în municipiu sub toate aspectele, conducerea direcţiei va avea de realizat următoarele 

principale obiective: 

1. Asigurarea încadrării funcţiilor de conducere şi execuţie cu personal competent, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare, în vederea asigurării unui management performant tuturor 

structurilor din Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 

2. Asigurarea atribuţiilor necesare pregătirii personalului în limita fondurilor alocate prin 

bugetul local şi în conformitate cu Legea 155/2010.  

3. Asigurarea funcţionării întregii structuri componente a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, 

având în vedere competenţele legale în vigoare.  

4. Demararea procesului privind implementarea sistemului de management performant 

conform procedurilor ISO. 

5. Perfecţionarea continuă a profesionalizării efectivelor sub aspectul cunoaşterii actelor 

normative dar şi a măsurilor de intervenţie sau acţiune în teren, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.155/2010. 

6. Controlul respectării normelor legale în ceea ce priveşte domeniile:  

o circulaţie rutieră 

o disciplina în construcţii 

o legalitatea activităţilor comerciale 

o respectarea normelor legale referitoare la mediu în municipiul Timişoara 

7. Conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică, aprobat de Consiliul Local se vor 

desfăşura activităţi specifice în vederea prevenirii infracţiunilor şi a faptelor 

contravenţionale, constatarea acestora în conformitate cu competenţele legale ale Direcţiei 

Poliţiei Locale Timişoara. 

8. Aplicarea sistemului de acţiune comună cu Poliţia Română (I.P.J.Timiş) şi Jandarmeria 

Română (I.J.J.Timiş) în baza protocolului ce va fi aprobat de Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara. 

9. Continuarea activităţilor de informare a cetăţenilor municipiului cu privire la conţinutul 

actelor normative adoptate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 

10. Îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor Poliţiei Locale Timişoara. 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV 

      jr. DORU SPĂTARU 

 


