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ANALIZA  ACTIVITĂŢII  
POLIŢIEI  LOCALE  A  MUNICIPIULUI  

BACĂU  ÎN  ANUL  2011 
 
 

Începând cu 01.02.2011, Poliţia Primăriei Municipiului Bacău s-a reorganizat în Poliţia Locală 
a Municipiului Bacău prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11/31.01.2011,  
având la bază Legea Poliției Locale nr. 155/2010. 

Poliţia Locală a Municipiului Bacău, conform actului normativ mai sus menţionat, s-a înfiinţat 
în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirii şi descoperirii infracţiunilor în următoarele 
domenii: 

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 
b) circulaţia pe drumurile publice; 
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 
d) protecţia mediului; 
e) activitatea comercială; 
f) evidenţa persoanelor; 
g) alte domenii stabilite prin lege. 

În acest context, Poliția Locală a primit atribuții sporite, prin punerea în executare a 
mandatelor de aducere emise de instanţele de judecată de pe teritoriul României, constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de 
ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, dreptul de a efectua semnale de oprire a 
conducătorilor auto, precum şi sancţionarea contravenţională a pietonilor, bicicliștilor, 
conducătorilor de mopede și căruțașilor pentru nereguli în trafic. Îi revin de asemenea, și atribuții 
în domeniul constatării şi sancţionării contravenţionale pentru încălcarea prevederilor  
O.U.G.97/2005 - privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale persoanei. 

Poliția Locală  a Municipiului Bacău în anul 2011, alături de celelalte instituţii fundamentale 
ale statului de drept, a scos în evidenţă capacitatea de mobilizare instituţională şi de acţiune 
pentru asigurarea unor servicii de calitate cetăţeanului şi contracararea eficientă a criminalităţii, 
având în centrul preocupărilor profesionale, echidistanţa şi supremaţia legii. 

În acest context, lucrătorii Poliției Locale, având la bază Strategia Dezvoltării Municipiului şi 
a Programului cu obiectivele prioritare a Primarului municipiului Bacău, au acţionat cu fermitate 

R O M ÂN I A 
MUNICIPIUL  BACĂU 

POLIŢIA  LOCALĂ  A  MUNICIPIULUI  BACĂU 

POLIŢIA PRIMĂRIEI PPP BACĂU 
  Bd-ul Unirii, nr.13, Bacău, 600192 
  www.politialocalabacau.ro 
  e-mail: office@politialocalabacau.ro 
 

Tel: (+40) 234/575978         
Fax: (+40) 234/519385  
Tel.cetăţeanului: 0234/986 

   

 

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL nr.3338 

http://www.politialocalabacau.ro/


 2 

pentru exercitarea unui serviciu de calitate în aplicarea cadrului legislativ, stipulat în legi, Hotărâri 
ale Consiliului Local şi Dispoziţii ale Primarului. 

Obiectivele Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au impus elaborarea şi îndeplinirea unor 
indicatori de performanţă, care sunt evidenţiaţi după cum urmează:  

A) menţinerea ordinii şi liniştii publice; 
B) creşterea gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie; 
C) asigurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului; 
D) respectarea normelor de protejare a spaţiilor verzi şi menţinere a curăţeniei; 
E) respectarea legalităţii în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii; 
F) asigurarea pazei bunurilor, obiectivelor de interes local şi administrarea parcărilor cu plată; 
G) alte activităţi specifice desfăşurate în slujba comunităţii;  

În scopul îmbunătăţirii comunicării, toate materialele de informare sunt postate pe site-ul 
Poliţiei Locale a Municipiului Bacău. Orice propunere sau sesizare poate fi adresată direct la adresa 
noastră de e-mail: sesizari@politialocalabacau.ro. 

 
 

CAP.I - ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ 
 

A. Menţinerea ordinii şi liniştii publice 
În anul 2011, în baza Planului Unic de Siguranţă Publică încheiat la nivelul I.P.J.Bacău, s-a 

acţionat cu efective pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Bacău, după 
cum urmează: 

prin patrule proprii 
- zilnic, în medie cu un efectiv de 5 patrule proprii pe sch.1 şi sch.2 şi 1 patrulă pe sch.3. 

în sistem integrat 
-    zilnic, cu 4 patrule mixte pe sch.1, 2 şi 3 cu lucrători ai Secţiei 1 şi 2 Poliţie Bacău. 

De asemenea, la nivelul Poliţiei Locale, funcţionează şi o grupă operativă formată din câte 4 
poliţişti locali pe fiecare schimb, având misiunea de a interveni şi aplana stările conflictuale de 
pe raza municipiului Bacău, de a sprijini ceilalţi poliţişti locali în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi 
de a monitoriza zonele cu risc criminogen ridicat (unităţile şcolare arondate, Gara Bacău cu pasajul 
subteran, Autogara Bacău, Pasajul Revoluţiei, Pasajul Letea, parcurile, etc.). 

 
1. Acţiuni organizate  
În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Biroului de 

Ordine Publică în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 91 acţiuni din care: 
- 14 pe linie de menţinerea ordinii şi liniştii publice în instituţiile de învăţământ; 
- 15 pe linia combaterii fenomenului de cerşetorie; 
-    62 acţiuni organizate de alte instituţii după cum urmează: 

- cu lucrători ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău = 46 din care: 
 7 cu lucrători ai Secţiei 1 Poliţie Bacău; 
 31 cu lucrători ai Secţiei 2 Poliţie Bacău; 
 4 cu lucrători ai Serviciului Ordine Publică din I.P.J. Bacău; 
 4 cu lucrători ai Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău; 

- cu lucrători ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău = 1; 
- cu lucrători ai altor instituţii = 15 (Primăria Municipiului Bacău, Oficiul pentru 

Protecţia Consumatorului, Autoritatea Rutieră Română, Direcţia Sanitar-Veterinară, Garda 
Financiară, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, S.P.A.S., 
D.G.A.S.P.C. etc.). 
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2. Stări conflictuale aplanate  
- urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni cât şi a autosesizărilor, în acestă perioadă 

poliţiştii locali au intervenit la aplanarea un număr de 967 stări conflictuale; 
- acestea au fost atât pe linie de ordine publică cât şi pe alte domenii din competenţa 

instituţiei noastre: utilizarea spaţiilor de folosinţă comună, obstrucţionarea în folosirea 
locurilor de parcare a autovehiculelor, probleme de curăţenie şi spaţii verzi, etc.; 

 
3. Infracţiuni constatate în flagrant 

- în cursul anului 2011, lucrătorii instituţiei noastre au constatat un număr de 24 fapte 
penale cu 26 autori, care au fost predaţi în vederea continuării cercetărilor lucrătorilor 
Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie Bacău; 

- faptele penale constatate în flagrant, se prezintă după cum urmează: 
- furt - 5 cazuri cu 5 autori; 
- distrugere – 2 cazuri cu 3 autori; 
- tâlhărie – 1 caz cu 2 autori; 
- lovire sau alte violenţe – 1 caz cu 1 autor; 
- persoane căutate sau urmărite – 13 persoane; 

          -   altele (etnobotanice, etc.) – 2 cazuri cu 2 persoane; 
 

4. Combaterea fenomenului de cerşetorie  
- în baza Protocolului încheiat cu I.P.J. Bacău, S.P.A.S. şi D.G.A.S.P.C., în anul 2011, 

au fost executate un număr de 15 de acţiuni împreună cu lucrători ai acestor instituţii, 
ocazie cu care au fost constatate un număr de 2.368 depistări ale persoanelor care 
apelau în mod repetat la mila publică; 

- în acest sens au fost luate măsuri principale de sancţionare contravenţională şi măsuri 
complementare de ridicare în vederea confiscării a sumelor de bani provenite din activitatea 
de cerşetorie, de predare a minorilor către lucrătorii D.G.A.S.P.C. Bacău, de trimitere către 
localităţile de domiciliu pentru cele 47 persoane (2 minori + 45 majori) din alte 
localităţi; 

- în urma acestor acţiuni, au fost întocmite 154 fişe de depistare, care au fost înaintate 
I.P.J. Bacău în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
cerşetorie; 

 
5. Instituţii de învăţământ 

- în conformitate cu Protocolul încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Poliţia 
Locală a Municipiului Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău şi Gruparea de 
Jandarmi Mobilă Bacău, instituţiei noastre i-au fost repartizate în anul 2011, 10 instituţii 
de învăţământ; 

- pe parcursul anului au fost organizate un număr de 14 acţiuni pe linia asigurării unui 
climat de siguranţă în instituţiile de învăţământ şi în imediata lor apropiere, ocazie cu care 
au fost controlate 99 societăţi comerciale; 

- în acest sens, au fost depistaţi un număr de 54 elevi care absentau în mod nejustificat de 
la orele de curs, aceştia fiind conduşi şi predaţi conducerii instituţiilor de învăţământ; 

- împotriva unui număr de 3 elevi a fost luată măsura sancţionării contravenţionale cu 
amenzi în valoare de 750 lei; 

- poliţiştii locali au organizat şi desfăşurat 65 şedinţe în instituţiile de învăţământ arondate, 
din care: 

- 23 pe teme de ordine şi linişte publică; 
- 35 pe teme de siguranţă rutieră; 
- 7 pe alte domenii de activitate (consumul de substanţe etnobotanice, 

probleme de protecţia mediului, curăţenie, etc.); 
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6. Asociaţii de Proprietari 
- poliţiştii locali au menţinut legătura cu Asociaţiile de Proprietari pentru cunoaşterea 

problemelor existente în zonele de competenţă şi preluarea operativă a acestora; 
- problemele cu care s-au confruntat în anul 2011 asociaţiile de proprietari, au fost pe linie de 

ordine şi linişte publică, păstrarea curăţeniei, protecţia spaţiilor verzi, nereguli privind spaţiile 
de folosinţă comună, defecţiuni ale reţelelor de apă, amenajarea de parcări cu plată, 
probleme cu animale de companie şi câinii fără stăpân, domicilierea fără forme legale, etc. 

- lucrătorii instituţiei noastre au participat în anul 2011 la un număr de 78 şedinţe sau 
adunări generale ale asociaţiilor de proprietari/locatari; 

- în anul 2011, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2007, au fost aplicate un număr de 
6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.600 lei; 

 
7. Manifestări culturale 

- lucrătorii Poliţiei Locale, au participat la asigurarea măsurilor de ordine publică pe raza 
municipiului Bacău, la un număr de 61 evenimente cultural-artistice, cu un efectiv de 195 
poliţişti locali; 

- exemplificăm în acest sens: Festivalul „Zilele Bacăului”, „Hramul Bacăului”, Festivalul „Ion 
Drăgoi”, „Romanian Top-Hits”, „Crosul Olimpic”, Revelionul, etc. 
 
8. Manifestări sportive 

- pentru prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive – 
conform prevederilor Legii nr. 4/2008, poliţiştii locali au participat la asigurarea măsurilor de 
securitate pentru desfăşurarea în bune condiţiuni la un număr de 80 competiţii sportive 
(fotbal, handbal şi volei) cu un efectiv de 667 poliţişti locali; 

- menţionăm faptul că atât la manifestările cultural-artistice cât şi la cele sportive nu au fost 
evenimente deosebite; 

 
9. Mandate executate 

- având în vedere mărirea competenţelor prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, respectiv 
punerea în executare a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată pentru persoanele care locuiesc pe raza teritorială de competenţă, în 
anul 2011 instituţia noastră a executat în acest sens un număr de 5 mandate de aducere la 
diferite instanţe de judecată; 
 
10.  Evidenţa persoanei 

- potrivit Legii poliţiei locale nr. 155/2010, o nouă competenţă constă în executarea de 
activităţi specifice pe linia respectării normelor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale persoanelor; 

- în acest sens, au fost executate în baza Planurilor de acţiuni, la solicitarea Primăriei 
Municipiului Bacău, Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie, Asociaţiilor de Proprietari sau chiar a 
cetăţenilor, un număr de 21 acţiuni pe acestă linie în locaţiile A.N.L. Făgăraş, str.Bucegi 
bl.132 (fostul cămin T.M.U.C.B.), str.Nicu Enea bl.42, str.Pictor Aman bl.5, str.Orizontului, 
bl.34, str.George Bacovia, str.Energiei, str.Emil Racoviţă, etc.; 

- cu ocazia acţiunilor, au fost legitimate un număr de 395 persoane, fiind aplicate 81 
sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3.125 lei; 

 
11. Alte activităţi 

- în decursul anului 2011, poliţiştii locali din cadrul Biroului de Ordine Publică au executat 
zilnic de luni până vineri, serviciul de însoţire şi transport valori monetare; 

- serviciul s-a desfăşurat în baza Planurilor de însoţire valori monetare aprobate de 
conducerea I.P.J. Bacău şi a constat în însoţirea casierilor Primăriei Municipiului Bacău de la 
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cele 5 puncte de lucru (sediile 1 şi 2 ale Primăriei, Piaţa Centrală, sediul Tribunalului 
Bacău, sediul S.P.C.L.E.P.Bacău) la sediul Trezoreriei Bacău din str.Dumbrava Roşie, nr.1-3; 

- asigurarea securităţii transporturilor s-a făcut în conformitate cu prevederile legale, fiind 
asigurate de câte o patrulă de ordine publică înarmată iar transportul făcându-se cu 
autovehiculele din dotare special amenajate în acest sens; 

 
Pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice, asigurării unui climat de siguranţă a 

cetăţeanului în anul 2011 la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au fost 
aplicate un număr de 1.478 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 229.575 lei. 
 
 

B. Creşterea gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie 
Având în vedere noile competenţe atribuite de prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea 

Poliţiei Locale pe linie de siguranţa circulaţiei pe drumurile publice privind oprirea, staţionarea, 
parcarea autovehiculelor, accesul interzis şi sancţionarea contravenţională a pietonilor, bicicliștilor, 
conducătorilor de mopede, căruțașilor pentru neregulile în trafic, lucrătorii instituţiei noastre, în 
cursul anului 2011, au desfăşurat următoarele activităţi: 

 
1. Acţiuni organizate  
În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Poliţiei Locale 

a Municipiului Bacău în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 65 acţiuni din care: 
- 15 pe linia HCL.362/2007 – privind serviciile regulate de transport; 
- 21 pe linia HCL.84/2008 – privind regimul parcărilor publice auto; 
- 14 pe linia HCL.67/2010 – privind activitatea transport persoane/marfă în regim taxi; 
- 15 pe linia HCL.198/2002 – privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza 
municipiului Bacău; 

 
2. Activităţi pentru fluidizarea circulaţiei pe drumurile publice 

- poliţiştii locali din cadrul Biroului Siguranţă Rutieră, au acţionat pentru asigurarea fluenţei 
circulaţiei pe drumurile publice de pe raza municipiului Bacău, având dreptul de a efectua semnale 
regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu; 
- astfel, conform O.U.G. nr. 195/2002 au fost aplicate un număr de 30 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 29.690 lei, privind încălcarea normelor legale de oprire, 
staţionare şi acces interzis; 
- referitor la disciplinarea în trafic a mopediştilor, bicicliştilor şi pietonilor, au fost aplicate un număr 
de 292 sancţiuni contravenţionale în valoare de 35.041 lei conform H.G. nr. 1391/2006. 

 
3. Activităţi pe linia transportului de persoane/marfă în regim de TAXI 

- la nivelul instituţiei noastre, zilnic s-a acţionat cu echipa special desemnată pe două schimburi 
pentru combaterea fenomenului de „piraterie” în rândul conducătorilor auto care desfăşoară 
activitatea de transport marfă/persoane în regim TAXI; 
- cu ocazia celor 14 acţiuni desfăşurate, au fost aplicate un număr de 199 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 60.100 lei; 
- de asemenea, au fost depistaţi un număr de 7 conducători auto care desfăşurau activitatea de 
transport marfă/persoane în regim TAXI fără forme legale, împotriva lor luându-se măsuri de 
sancţionare contravenţională şi măsuri de dezechipare a autovehiculelor folosite, de însemnele 
necesare desfăşurării activităţii de TAXI; 

 
 
 



 6 

4. Activităţi pe linia blocării autovehiculelor parcate neregulamentar 
- urmare a faptului că opririle neregulamentare contribuie esenţial la îngreunarea circulaţiei, s-a 
acţionat continuu pentru depistarea şi sancţionarea acestor conducători auto, în acest sens fiind 
blocate un număr de 890 autovehicule;  

 
5. Activităţi pe linia autovehiculelor abandonate sau fără stăpân 

- în cursul anului 2011, s-a constatat o scădere importantă a numărului de autovehicule 
abandonate sau fără stăpân;  
- astfel din 57 autovehicule depistate, 18 au fost ridicate de lucrătorii instituţiei noastre, 32 
ridicate de proprietari în urma somaţiilor iar pentru cele 7 rămase, se lucrează la finalizarea 
documentelor în vederea ridicării de pe domeniul public. 

 
6. Activităţi pe linia tranzitării, staţionării şi parcării autovehiculelor 

- pe parcursul anului 2011, s-a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor de 
autovehicule cu masă totală autorizată mai mare de 3,5 tone, care nu respectă restricţiile de 
circulaţie pe arterele municipiului Bacău, fiind sancţionaţi 87 proprietari de autovehicule 
conform H.C.L. 362/2007;  
- menţionăm că în conformitate cu prevederile acestui act normativ, au fost sancţionaţi un 
număr de 60 conducători auto care nu au respectat traseele şi staţiile de îmbarcare/debarcare 
destinate transportului de persoane prin servicii regulate sau ocazionale. 

 
7. Activităţi pe linia circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală 

- au fost desfăşurate un număr de 15 acţiuni pe linia circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală 
pe raza municipiului Bacău, ocazie cu care au fost aplicate un număr de 91 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 9.650 lei, luându-se şi măsura confiscării  unui număr de 9 
atelaje; 
 

8. Alte activităţi 
- prin acţiunile desfăşurate, au fost depistate un număr de 889 autovehicule parcate pe 
trotuar sau expuse la vânzare, fiind aplicate un număr de 1.452 sancţiuni contravenţionale 
în valoare totală de 89.000 lei; 
- pe linia educaţiei privind circulaţia pe drumurile publice în rândul şcolarilor şi preşcolarilor, au fost 
efectuate în unităţi de învăţământ un număr de 35 sedinţe; 
- pentru buna desfăşurare a lucrărilor privind reparaţiile sau modernizarea unor artere de circulaţie 
din municipiul Bacău, s-a participat la fluidizarea traficului rutier în aceste zone; 
- lucrătorii instituţiei desfăşoară zilnic activităţi în sistem integrat cu lucrătorii din cadrul Biroului 
Rutier al Poliţiei Municipiului Bacău, atât pe schimbul 1 cât şi pe schimbul 2, cu câte 3 echipaje 
mixte. 
 
 Pe linia creşterii gradului de siguranţă rutieră pe arterele de circulaţie, în anul 
2011 la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au fost aplicate un număr de 2.218 
sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 284.681 lei.  

 
 

C. Asigurarea unui comerţ civilizat pe raza municipiului  
În perioada 01.01.2011-31.12.2011, pentru asigurarea unui comerţ civilizat pe raza 

municipiului, salariaţii Poliţiei Locale Bacău, conform prerogativelor date de actele normative în 
vigoare de a constata şi sancţiona contravenţii, au acţionat pentru îndeplinirea următoarelor 
criterii: 

1. protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; 
2. verificarea respectării regulilor de urbanism comercial; 
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3. eliminarea comerţului ambulant neautorizat; 
4. verificarea activităţilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor evenimente; 
5. asigurarea unui comerţ civilizat în pieţe, târguri şi oboare; 
6. urmărirea dezvoltării reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă. 

  
1. Acţiuni organizate  

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Poliţiei Locale 
a Municipiului Bacău în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 65 acţiuni din care: 

- 21 pe linia Legii 12/1990 – privind combaterea comerţului ilicit; 
- 12 pe linia HG.661/2001 – privind eliberarea certificatelor de producător; 

          - 32 pe linia HCL.175/2006 – privind consumul de etnobotanice; 
 

2. Protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite 
Pentru îndeplinirea acestui criteriu, au fost verificate următoarele aspecte: 

- dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite de lege la efectuarea de acte sau fapte de 
comerţ de natura celor prevăzute în codul comercial sau în alte legi; 

- expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără 
specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat; 

- efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este 
dovedită, în condiţiile legii; 

- omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de 
către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a 
produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife. 

Lucrătorii Poliţiei Locale şi-au concentrat eforturile pe linia eradicării comerţului cu produse 
de tip psihoactiv/etnobotanic, verificând un număr de 71 societăţi comerciale, aplicând 31 
sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 236.300 lei; 

- cu ocazia acţiunilor desfăşurate şi a controalelor executate, au fost confiscate un număr 
de 648 pliculeţe psihoactive/etnobotanice, fiind depistate în flagrant 22 persoane 
consumatoare de substanţe de acest fel; 

- în acest sens au fost înaintate un număr de 15 adrese către Serviciul Antidrog din cadrul 
D.I.I.C.O.T. Bacău; 

În urma acestor activităţi, un număr de 51 societăţi comerciale care comercializau 
produse psihoactive/etnobotanice, din totalul de 53 înregistrate în anul 2010 şi-au închis 
punctele de lucru de pe raza municipiului Bacău, urmare a retragerii Autorizaţiilor de Funcţionare 
şi Profile de Activitate; 
          În prezent pe raza municipiului Bacău mai funcţionează 2 societăţi (în str. I.L.Caragiale 
nr.1 şi str. Războieni nr.8) cu vânzare de produse de tip psihoactive/etnobotanice, sens în care 
lucrătorii instituţiei noastre vor continua activităţile de control în vederea stopării acestui fenomen; 
 În cursul anului 2011 s-au efectuat 442 de controale, aplicându-se un număr de 30 
sancţiuni contravenţionale în valoare de 261.500 lei. 

 
3. Respectarea cerinţelor de urbanism comercial 

           În conformitate cu Regulamentul de Urbanism Comercial aprobat prin H.C.L. 
175/2006 cu modificările şi completările ulterioare, lucrătorii Poliţiei Locale Bacău şi-au concentrat 
eforturile pentru a verifica următoarele aspecte: 
          - dacă pentru fiecare spaţiu comercial există Autorizaţie de Functionare şi Profil de Activitate 
sau Autorizaţie de Amplasare şi Profil de Activitate; 
          - dacă operatorii economici întreţin în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară 
activitatea; 

   -  dacă se asigură curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe 
celelalte terenuri pe care le deţin precum şi pe căile de acces; 
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         -   dacă se asigură igiena în imobilele şi incintele deţinute în orice formă prin activităţi de 
curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 
         -  dacă se efectuează şi se menţine curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a 
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi se îndepărtează zăpada şi gheaţa de pe 
trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea; 

De asemenea, unităţile de alimentaţie publică vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe: 
- să fie amplasate la o distanţă mai mare de 200 de metri de instituţii de învăţământ, cult, 

cultură, artă ori altele similare, excepţie făcând spaţiile situate în actualele pieţe 
agroalimentare şi cele care funcţionează în acest moment; 

- să deţină acordul vecinilor pentru funcţionare, cu care au elemente de construcţie comune;  
- să nu polueze mediul, iar spaţiul să fie izolat fonic; 
- să nu împiedice libera concurenţă şi să asigure o concurenţă loială. 

În acest sens, au fost efectuate 693 de controale, şi s-au întocmit 34 procese verbale, 
aplicându-se amenzi în valoare de 32.300 lei. 

 
4. Eradicarea comerţului ambulant neautorizat 

Principalele aspecte urmărite au fost: 
- eliminarea comercianţilor de diverse produse agro-alimentare (ciuperci, pepeni, etc.) 

care încercau să comercializeze acest tip de produse fără a deţine Autorizaţie de 
Amplasare şi Profil de Activitate eliberată de Primăria municipiului Bacău; 

- respectarea amplasamentelor de către comercianţii autorizaţi cu ocazia diverselor 
evenimente (1 şi 8 Martie, târguri, etc.); 

- operatorii economici să nu expună la vânzare produsele în afara spaţiilor comerciale pe 
care le deţin, în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de 
Activitate. 

 În acest scop s-au efectuat 535 de controale întocmindu-se 41 de procese verbale 
aplicându-se amenzi în valoare de 7.100 lei.  

 
5. Activităţile sezoniere pe raza municipiului (cu ocazia diverselor evenimente) 

 Cu ocazia celor 61 evenimente culturale şi de agrement, lucrătorii Poliţiei Locale 
Bacău au efectuat verificări la operatorii economici participanţi, pentru a se asigura un comerţ 
civilizat şi în deplină siguranţă pentru cetăţean. 

 Urmare a controalelor efectuate, s-au desfăşurat în bune condiţii: Hramul Bacăului, Zilele 
Bacăului, Festivalul „Timişoreana”, Festivalul „Oktober Fest”, Festivalul „Romanian Top-Hits”, etc. 

 
6. Asigurarea unui comerţ civilizat în pieţe, târguri şi oboare  

  Lucrătorii Poliţiei Locale a municipiului Bacău au acţionat în Piaţa Centrală, Piaţa Sud, Piaţa 
de Gross, Piaţa Nord, Piaţa Aviatori, Bazarul Milcov şi Târgul Săptămânal Auto Şerbăneşti pentru 
asiguarea unui climat de comerţ civilizat. 

  În baza Protocolului încheiat cu Secţia 2 Poliţie Bacău, ne-am concentrat eforturile pe linia 
eradicării comerţului cu ţigări de contrabandă din Piaţa Centrală a municipiului Bacău, prin 
asigurarea zilnică a unei patrule mixte cu lucrători ai acestei secţii. De asemenea, în anul 2011, au 
fost executate un număr de 21 acţiuni în baza planurilor întocmite atât la nivelul instituţiei 
noastre cât şi la solicitarea conducerii Secţiei 2 Poliţie pe linia combaterii fenomenului de comerţ 
cu ţigări de contrabandă, ocazie cu care au fost depistate 35 persoane, aplicându-li-se un număr 
de 51 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 48.000 lei. De asemenea, cu ocazia 
acţiunilor desfăşurate şi a controalelor executate, au fost confiscate un număr de 1.447 pachete 
ţigări în valoare aproximativă de 13.000 lei, fiind în acest sens înaintat un număr de 8 adrese 
către I.P.J. Bacău, de informare cu privire la persoanele care comercializează ţigări, locaţiile unde 
le au depozitate şi autovehiculele folosite pentru transport. În decursul anului 2011, cu acazia 
activităţilor executate, au fost ridicate în vederea confiscării 3.065 bunuri din care exemplificăm 
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1.447 pachete ţigări de contrabandă, 648 pliculeţe cu substanţe psihoactive/etnobotanice, 11 
telefoane mobile, 60 bunuri electrocasnice, 50 articole înbrăcăminte, 101 buchete de 
flori, etc.  

 
7. Produsele şi serviciile de piaţă 

 Acţiunile întreprinse în scopul dezvoltării reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de 
piaţă, au constat în verificarea următoarelor aspecte: 

- dacă comercianţii sunt autorizaţi în condiţiile legii;  
- dacă exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de 

alimentaţie publică se desfăşoară cu personal calificat care deţine cunoştinţe de 
specialitate; 

- dacă orarul de funcţionare este afişat în mod vizibil din exterior şi dacă acesta se 
respectă; 

- dacă operatorii economici desfăşoară acte şi fapte de comerţ în perioada suspendării 
activităţii. 

Au fost efectuate un număr de 635 de controale, întocmindu-se un număr de 108 
procese verbale, amenzile aplicate fiind în valoare de 46.000 lei . 
 
 Pe linia asigurării unor reguli de comerţ civilizat în municipiul Bacău, în anul 
2011 la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au fost aplicate un număr de 482 
sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 504.840 lei.  
 
 

D. Respectarea normelor de protejare a spaţiilor verzi şi menţinere a curăţeniei 
În vederea îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător şi a îndeplinirii obiectivelor fixate,  în 

baza Planurilor de activitate, în perioada 01.01.2011 - 31.12.2011,  personalul Poliţiei Locale a 
Municipiului Bacău a efectuat, potrivit competenţelor, activităţi în următoarele domenii după cum 
urmează: 

 
1. Acţiuni organizate 

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, au fost desfăşurate de către lucrătorii Poliţiei Locale 
a Municipiului Bacău în baza Planurilor de Activităţi Lunare un număr de 24 acţiuni din care: 

- 17 pe linia HCL.223/2001 - păstrarea curăţeniei pe raza municipiului Bacău; 
- 4 pe linia HCL.234/2010 - protejarea spaţiilor verzi şi aranjamentelor florale; 
- 3 pe linia HCL.384/2007 – păstrare curăţenie de către posesori animale companie; 

S-au efectuat 176 controale comune cu alte birouri/servicii din cadrul instituţiei noastre şi 
ale Primăriei municipiului Bacău. 

De asemenea, în baza Protocoalelor încheiate, au fost efectuate 11 controale cu alte 
instituţii, după cum urmează:  

- 2 controale cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului - în baza Protocolului de 
colaborare nr.815/11.02.2011; 

- 5 controale cu Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău - în baza 
Protocolului de colaborare nr. 2202/19.04.2011; 

- 1 control cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - în baza 
Protocolului de colaborare nr. 3553/2007; 

- 1 control cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău; 
- 2 controale cu Secţiile 1 şi 2 Poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău; 
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2. Asigurarea respectării legislaţiei de protecţia mediului 
Pentru verificarea respectării legislaţiei de protecţia mediului şi conform Planurilor de 

activitate săptămânale, s-au efectuat 740 de controale la persoane fizice şi 628 la persoane 
juridice. 

 
3. Activităţi privind curăţenia în municipiul Bacău 
S-au efectuat 634 controale pe linia păstrării curăţeniei pe străzile şi pieţele municipiului  

Bacău, aplicându-se în acest sens 897 sancţiuni contravenţionale în valoare de 117.350 lei 
(conform prevederilor HCL. 223/2001). 

 
4. Monitorizarea  depozitărilor  necontrolate de deşeuri 
S-au efectuat 610 controale pe linia eliminării şi prevenirii depozitărilor necontrolate de 

deşeuri pe raza municipiului şi în zonele periferice ale acestuia, aplicându-se în acest sens 16 
sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.300 lei (conform prevederilor OUG. 78/2000 
modificată şi republicată) şi 1 sancţiune contravenţională în valoare de 25.000 lei (conform 
prevederilor OUG.195/2005 actualizată). 

 
5. Activităţi privind regimul deşeurilor 
S-au efectuat, în scop preventiv şi de informare, 621 activităţi pe linia verificării 

respectării   obligaţiilor ce le revin,  atât  persoanelor fizice cât şi juridice privind regimul deşeurilor 
în special  colectarea selectivă a deşeurilor. 

Astfel, în luna martie 2011, s-au efectuat împreună cu operatorul de salubritate S.C. „Soma”  
SRL. Bacău, acţiuni de inventariere a tuturor punctelor publice de colectare a deşeurilor de pe raza 
municipiului Bacău şi dotarea acestora cu recipienţi pentru colectare selectivă a deşeurilor pe 
fiecare tip de deşeu (190 puncte de colectare), în vederea implementării şi extinderii colectării 
selective în tot oraşul. 

 În vederea respectării prevederilor Ordinului nr. 578/2006 cu privire la plata taxei la Fondul 
de mediu de către Primăria  municipiului Bacău, au fost verificaţi un număr de 6 agenţi economici 
(hipermarketuri), referitor la existenţa contractelor şi a cantităţilor de deşeuri reciclabile predate. 

 
6. Activităţi privind protecţia spaţiilor verzi 
S-au efectuat 496 controale privind protecţia spaţiilor verzi adiacente blocurilor, parcuri, 

aliniamente stradale din municipiu şi prevenirea degradării acestora prin depozitări necontrolate de 
deşeuri, prin distrugerea arborilor, arbuştilor şi vegetaţiei de pe acestea şi eliminarea parcărilor de 
pe spaţiile verzi. 
       În acest scop personalul Biroului de Protecţia Mediului împreună cu poliţişti locali din cadrul 
Biroului de Ordine Publică, în perioada 01.05.2011 - 15.09.2011, a efectuat în zilele de sâmbătă şi 
duminică, controale în zonele de agrement de pe raza municipiului Bacău, pentru prevenirea 
distrugerii spaţiilor verzi şi eliminarea poluării atmosferice create de folosirea grătarelor în alte 
zone decât cele stabilite de către Primăria municipiului Bacău. 
         În urma acestor controale, au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de  
1.900 lei - conform prevederilor Legii nr. 24/2007, 106 sancţiuni în valoare de 11.350 lei 
conform HCL. 234/2010 şi 13 sancţiuni conform HCL. 126/2004 şi HCL. 327/2004. 
 

7. Activităţi privind păstrarea curăţeniei de către proprietarii de animale de companie 
S-au efectuat 91 controale şi verificări pe linia păstrării curăţeniei în municipiul Bacău de 

către proprietarii de animale domestice şi de companie, în urma cărora s-au aplicat 30 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 3.500 lei (conform   prevederilor HCL 384/2007). 
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8. Activităţi ecarisaj 
S-au efectuat 16 activităţi în colaborare cu Serviciul Gestionare Câini Comunitari din 

cadrul Primăriei municipiului Bacău, privind ridicarea unui număr de 52 de câini comunitari de pe 
domeniul public sau privat al municipiului Bacău.   

                                                    
Pe linia păstrării curăţeniei şi protejării spaţiilor verzi, în anul 2011 la nivelul 

Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au fost aplicate un număr de 1.079 sancţiuni 
contravenţionale în valoare totală de 146.500 lei. 

 
 

E. Respectarea legalităţii în domeniul disciplinei în construcţii 
În anul 2011, cei 6 poliţişti locali care alcătuiesc Biroul Disciplină în Construcţii, au  

îndeplinit, în limita competenţelor legale şi a planului de activitate dispus, următoarele activităţi: 
 
       1.   Controale  privind  legalitatea  construcţiilor   

Conform H.C.L. nr. 119/2009, s–au verificat un număr de 267 de locaţii ale mijloacelor  
publicitare privind legalitatea amplasamentelor acestora atât pe domeniul public cât şi pe   
domeniul privat. 

S–au efectuat  un număr de 585 de controale privind legalitatea construcţiilor.  
În urma acestor controale s-au aplicat un număr de 12 sancţiuni contravenţionale la 

Legea nr. 50/1991 – republicată, în valoare de 13.000 lei şi 1 (una) sancţiune contravenţională la 
H.C.L. nr. 223/2001, în valoare de 1.400 de lei. 

De asemenea, s–au efectuat un număr de 14 controale împreună cu alte compartimente 
sau instituţii, astfel: 10 cu Inspectoratul de Stat în Construcţii Bacău; 3 cu I.S.U. Bacău; 1 cu 
Poliţia municipiului Bacău. 
 
       2.   Controale  privind  respectarea  autorizaţiilor  de  construire  emise  

În acestă perioadă au avut loc 476 de controale privind respectarea autorizaţiilor de  
construire şi a proiectului tehnic aprobat de către Primăria municipiului Bacău. 

Pe linia respectării disciplinei în construcţii s–au emis un număr de 331 de somaţii, s–au  
întocmit un număr de 89 de procese–verbale de control şi 97 de note de control  
persoanelor fizice şi juridice, pentru unele fapte prevăzute de Legea nr. 50/1991 – republicată, 
care au condus la demolarea de pe domeniul public al municipiului Bacău al următoarelor: 3 
panouri publicitare, 30 chioşcuri comerciale, 3 garaje, 2 împrejmuiri (garduri). 
          
         3.  Verificarea  certificatelor  de  urbanism  şi  a  autorizaţiilor  de  construire 

În anul 2011 s–au  verificat în teren un număr de 339 documentaţii depuse de cetăţeni, 
în vederea eliberării de către Primăria municipiului Bacău a certificatelor de urbanism şi a   
autorizaţiilor de construire. 
 
          4.   Participări  în  comisiile  de  recepţie 

Conform H.G. nr. 273/1994, s–a participat în 280 de comisii de recepţie la    
terminarea lucrărilor şi s–au trimis un număr de 368 de înştiinţări în vederea  efectuării 
recepţiilor, beneficiarilor la care a expirat autorizaţia de construire. 
            
          5.   Întocmirea  fişelor  tehnice 

Conform procedurii aprobate, s–au verificat în teren şi s–au întocmit un număr de 180 de  
fişe tehnice în vederea închirierii unor suprafeţe de teren pentru amplasarea de: garaje, căi de 
acces, scări şi podeste, rampe acces pentru persoane cu dizabilităţi motorii. 
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6. Verificarea  şi  controlul  autorizaţiilor  la  lucrările  în  carosabil   
Conform Legii nr. 43/1994, s-au efectuat un număr de 373 de verificări la reţelele   

tehnico-edilitare şi s–au emis un număr de 99 de somaţii persoanelor fizice şi juridice   care 
nu au respectat autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi   pietonale. 
 
          7.   Rezilierea  contractelor  de  închiriere  întocmite 

Conform procedurii stabilite, s–au efectuat un număr de 37 de controale în teren, pentru  
constatarea şi întocmirea referatului înaintat conducerii Primăriei municipiului Bacău, în  vederea 
aprobării rezilierii unor contracte de închiriere.   

  

 
F. Paza obiectivelor, bunurilor de interes local şi administrarea parcărilor cu plată 

La Compartimentul Administrare Obiective şi Parcări în anul 2011, şi-au desfăşurat 
activitatea un număr de 13 angajaţi, din care 12 agenţi pază şi 1 casier-încasator, pentru a 
asigura paza bunurilor, obiectivelor de interes local şi anume Primăria Municipiului Bacău, Unitatea 
Militară 01639 (depozitul de materiale aparţinând Primăriei Municipiului Bacău) şi încasarea 
contravalorii sumelor provenite din parcarea rapidă a Pieţii Centrale. 

În perioada 26.01.2011 - 31.12.2011, s-a încasat din parcarea rapidă cu plată din Piaţa 
Centrală, suma de 115.118 lei. 

În decursul anului, au fost încheiate un număr de 8 contracte de rezervare şi 12 
contracte cu abonament cu diverşi agenţi economici şi a fost încasată suma de 64.247 lei. 

Din abonamentele lunare date persoanelor fizice pentru toate parcările cu plată s-a încasat 
suma de 14.278 lei. 

La cele 10 aparate de autotaxare din parcările cu plată, s-a încasat 68.485 lei. 
Pe tot anul 2011, s-a încasat în total suma de 262.128 lei. 

 
 

G. Alte activităţi specifice desfăşurate în slujba comunităţii 
1. Sesizări şi reclamaţii 
În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, Poliţia Locală a Municipiului Bacău a primit spre 

soluţionare şi rezolvat un număr de 13.263 sesizări şi reclamaţii din care: 
- sesizări scrise = 1.259; 
- sesizări telefonice = 2.873; 
- autosesizări = 6.278; 
- primite din teren = 2.853; 

Acestea au cuprins o gamă largă de aspecte din competenţa lucrătorilor instituţiei noastre: 
tulburarea ordinii şi liniştii publice, păstrarea normelor de curăţenie, protecţia spaţiilor verzi, 
animale de companie, evidenţa persoanei, consumul de substanţe etnobotanice/psihoactive, 
utiliyarea spaţiilor de folosinţă comună, respectarea regulilor de transport persoane şi marfă în 
regim taxi, regimul parcărilor publice, etc. 

 
2. Apariţii în mass-media locală şi centrală 

Unul dintre indicatorii importanţi într-o instituţie publică este reprezentat de relaţia cu mass-
media, întrucât acesta asigură reflectarea activităţilor desfăşurate de aceasta în randul comunităţii 
locale. Aceasta activitate este prevăzută de Legea nr. 544/2001, care reglementează liberul acces 
la informaţiile de interes public, fiind corelată cu conceptul de transparenţă atribuit unei instituţii 
publice care lucrează cu cetăţeanul. 
       Poliţia Locală a Municipiului Bacău a acordat în permanenţă o atenţie sporită acestui aspect 
al transparenţei, pentru a consolida o relaţie durabilă cu presa locală şi centrală şi prin intermediul 
acesteia, cu cetăţenii municipiului Bacău, care trebuiesc familiarizaţi cu privire la activităţile 
întreprinse şi cu noile prevederi legale în vigoare. 
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În acest context,  vorbim despre un număr de 153 apariţii tv comparativ cu cele 144 din 
2010 şi despre un număr de 184 apariţii în presa scrisă comparativ cu cele 144 din 2010, o 
cifră care marchează o uşoară creştere datorată aspectelor semnalate anterior. Trebuie menţionat 
şi faptul că, în peisajul presei băcăuane, există şi o serie de publicaţii de tip blog : Imparţial de 
Bacău, Ziarul de Gardă, Inima Bacăului, etc., care au preluat subiecte legate de activitatea Poliţiei 
Locale, numărul acestora ajungând la 34 de apariţii pe aceste pagini de internet. La aceşti 
indicatori, adăugăm şi capitolul apariţii radio, un segment deloc neglijat, dar mult mai greu de 
monitorizat, din aceste considerente amintind doar cele 6 intervenţii în direct la posturile de 
radio locale şi centrale. 
           Principalele subiecte mediatizate au provenit din segmentele  de ordine şi linişte publică şi 
din asigurarea unui comerţ civilizat, aici amintind activităţile desfăşurate pe linia eradicării 
consumului de substanţe psihoactive/etnobotanice (HCL.175/2006) şi cele pe linia  comerţului cu 
ţigări de contrabandă (Legea nr.12/1990), precum şi subiecte de siguranţă rutieră, în speţă 
autovehicule blocate (HCL.233/2006), transport taxi neautorizat (HCL.67/2010) sau nerespectarea 
normelor privind parcarea (HCL.84/2008). 
          Obiectivul anului 2011, a fost mărirea numărului de apariţii tv pe posturile cu impact 
naţional (Antena 1, Realitatea Tv, TVR 1, Pro Tv) şi la cele locale,  acesta fiind atins prin 
intermediul participării la emisiuni în direct şi intervenţii prilejuite de diverse evenimente în care au 
fost angrenaţi poliţiştii locali (activităţi desfăşurate împreună cu alte instituţii: S.P.A.S. şi 
D.G.A.S.P.C.  pe linia prevenirii fenomenului de cerşetorie, activităţi desfăşurate cu secţiile de 
poliţie privind regimul domicilierii persoanelor, activităţi privind combaterea comerţului ambulant 
cu tigări, telefoane mobile, etc). Cu prilejul acestor activităţi au fost realizate materiale foto şi 
video destinate sprijinirii reprezentanţilor mass-media în vederea reflectării unei imagini cât mai 
aproape de realitate a instituţiei în materialele de presă. 

 Relaţia cu mass-media a fost de asemenea consolidată şi prin participarea la o serie de 
evenimente prilejuite de lansarea sau aniversarea unor publicaţii sau posturi tv: lansarea Antena 1 
Bacău, Gala Premiilor Deşteptarea şi a festivalurilor organizate de Primăria Municipiului Bacău. 

 
Pentru realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacău, în anul 2011 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
- acţiuni desfăşurate = 245; 
- controale efectuate = 7.424; 
- sancţiuni aplicate = 5.270 în valoare totală de 1.179.996 lei; 
- sesizări soluţionate = 13.263; 
- consiliere cetăţeni = peste 20.000; 

 
  

CAP.II - FORMAREA  ŞI  DEZVOLTAREA  RESURSELOR  UMANE 
 
 La data de 31.01.2011 a avut loc reorganizarea instituţiei ca urmare a apariţiei Legii nr. 
155/2010 a Poliţiei Locale, reorganizare ce a implicat redactarea întregii documentaţii privind 
modificarea organigramei, a Statului de funcţii, având în vedere şi prevederile Legii nr. 188/1999, 
privind Statutul Funcţionarilor publici.  
 În anul 2011, au fost organizate 4 examene şi concursuri care au implicat modificări de 
structuri organizatorice, modificări ale Statului de funcţii cât şi a organigramei instituţiei.  

Astfel Poliţia Locală a municipiului Bacău, în anul 2011, a organizat următoarele concursuri:  
- în data de 28.01.2011 s-a organizat examen de promovare în clasă pentru 18 

funcţionarii publici care au absolvit o formă de învăţământ superior; 
- în luna ianuarie 2011, s-a organizat examen pentru trecerea a 17 salariaţi din personal 

contractual în funcţionari publici; 
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- în data de 01.07.2011, s-a organizat examen de promovare în gradul imediat 
superior celui deţinut pentru 73 funcţionari publici din cadrul instituţiei noastre care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;  

- în data de 01.08.2011 s-a organizat examen de promovare în clasă pentru 7 
funcţionari publici care au absolvit o formă de învăţământ superior; 

 În perioada 04.04.2011 – 04.10.2011, un număr de 15 funcţionari publici – poliţişti 
locali, au urmat cursurile de formare iniţială cu o durată de 3 luni la Şcoala de Formare 
Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi. 
 În cursul anului 2011, au fost redactate decizii privind sancţionarea disciplinară a unui 
număr de 7 funcţionari publici, după parcurgerea procedurilor legale şi transmiterea acestora 
la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
 Pentru întregul personal din cadrul instituţiei, Biroul Resurse Umane a urmărit redactarea şi 
comunicarea către instituţiile abilitate, a declaraţiilor de avere şi interese. 
 Întregului personal din cadrul instituţiei noastre (personal contractual şi funcţionari publici) 
le-a fost efectuată evaluarea performanţelor profesionale. 
   
 

CAP.III - ACTIVITATEA  FINANCIAR – CONTABILĂ 
 

 Poliţia Locală a Municipiului Bacău, funcţionează ca structură administrativă de interes local 
cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi sub conducerea 
Primarului, fiind înfiinţată şi organizată conform H.C.L nr.11/2011. 

Personalul Poliţiei Locale, se compune din funcţionari publici şi personal contractual, 
conform structurii organizatorice şi a statului de funcţii  aprobat. 

Personalul îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii, pentru asigurarea siguranţei şi 
liniştii publice, a pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public şi privat de pe raza de 
competenţă, acţionează în sprijinul instituţiilor statului şi execută orice alte activităţi date în 
competenţă. 
    Poliţia Locală a Municipiului Bacău având personalitate juridică, funcţionează  cu activitate 
financiar-contabilă proprie, buget de venituri şi cheltuieli subvenţionat din bugetul local şi cu buget 
de venituri proprii. 

a) Bugetul  de  venituri şi cheltuieli din subvenţii 
 Bugetul alocat pentru 2011 a fost de 4.998.098 lei - realizat până la 31.12.2011, suma de 
4.505.705  lei. 
1. Cheltuieli cu personalul - alocat pentru anul 2011 suma de 2.565.700 lei - realizat până la 
31.12.2011 suma de 2.314.592 lei. 
 Ponderea cheltuielilor cu  personalul din total cheltuieli reprezintă 51%. 
2.  Cheltuieli materiale şi servicii - alocat 2.320.328 lei - realizat 2.100.641 lei. 
     Cele mai  semnificative: 
- cheltuieli cu materiale consumabile, furnituri de birou = 38.771 lei; 
- cheltuieli cu energia electrică, termică = 64.305 lei; 
- cheltuieli cu echipament = 53.194 lei; 
- cheltuieli cu caracter funcţional (combustibil, lubrifiant, etc.) = 177.292 lei; 
3.  Cheltuieli de capital - alocat 139.398 lei - realizat 90.472 lei, reprezentând un echipament 
periferic, o diferenţă la sistemul parking din Piaţa Centrală şi 20 pistoale Glock. 

 
b) Buget de venituri şi cheltuieli din venituri proprii 

Bugetul prognozat pentru anul 2011 a fost de 455.600 lei - realizat până la   31.12.2011 
suma de 408.340 lei.          

Din veniturile proprii, Poliţia Locală a Municipiului Bacău a achitat c./val. cheltuielilor de 
întreţinere şi funcţionare necesare funcţionării instituţiei.                                                                                             
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Pentru anul 2012, Bugetul de venituri şi cheltuieli din subvenţii aprobat este în valoare de 
4.423.640 lei din care:  

- cheltuieli de personal = 2.460.000 lei;  
- cheltuieli materiale = 1.800.000 lei; 
- cheltuieli de investiţii = 163.640 lei, reprezentând un sistem parking auto la Piaţa Sud în 

valoare de 63.640 lei şi 5 aparate de taxat în valoare de 100.000 lei. 
 
 

CAP.IV - ACTIVITATEA LOGISTICĂ 
 

În perioada 01.01.2011 – 30.12.2011, în cadrul Biroului Administrativ, s-au realizat 
următoarele obiective: 

- pentru respectarea şi aplicarea Legii nr. 155/2010, a fost necesară refacerea tuturor 
firmelor, plăcuţelor inscripţionate, reinscripţionarea autoturismelor, refacerea 
imprimatelor, a ştampilelor untităţii cu noua siglă «Poliţia Locală»; 

- s-au asigurat piesele de schimb şi reparaţiile celor 11 autoturisme ale unităţii; 
- s-a asigurat aprovizionarea cu materialele necesare şi mentenanţa aparatelor de taxat 

din parcările cu plată; 
- au fost efectuate noile legitimaţii şi însemne cu respectarea legislaţiei în vigoare, cât şi 

achiziţionarea echipamentului specific pentru dotarea grupei de intervenţie şi a 
agenţilor din cadrul Biroului Siguranţă Rutieră cu echipament reflectorizant; 

- au fost efectuate lucrări de igienizare, renovare şi modernizare la o parte din birourile 
instituţiei;  

- s-a asigurat hrana, tratamentele şi vaccinarea câinilor de serviciu ai instituţiei; 
 

 
CAP.V - ACTIVITATEA  JURIDICĂ – PROCEDURALĂ 

 
În anul 2011, agenţii constatatori din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au încheiat 

în total 5.270 procese – verbale de constatare a contravenţiilor, din care în 880 
(reprezentând 16% din total), au aplicat măsura avertismentului, iar în 4.390 (ceea ce 
reprezintă 84%), au fost aplicate amenzi în valoare de 1.179.996 lei. 

În anul 2011, în cadrul Oficiului Juridic Contencios au fost în evidenţă spre competentă 
soluţionare un număr total de 498 de dosare, din care: 

 206 dosare noi înregistrate în anul 2011; 
 267 dosare din anul 2010 soluţionate la fond, recursuri în anul 2011; 
 25 dosare din 2009 soluţionate în recurs de Tribunalul Bacău în 2011; 

Din totalul dosarelor aflate în evidenţă, preponderenţa o constituie plângerile 
contravenţionale formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor. 

Alte litigii au avut ca obiect „drepturi băneşti – plăţi compensatorii – diferenţe impozit”, 
„litigii privind funcţionarii publici – contestaţie la decizia de sancţionare”, „contestaţie la decizia de 
concediere”, „înlocuire amendă contravenţională”, „acţiune în pretenţii – art. 1000, alin. 3 Cod 
civil”, „contestaţie pe procedura achiziţiilor publice”. 

Din totalul dosarelor din 2011 au fost pronunţate soluţii în 60 de dosare din care: 46 
dosare - plângerea a fost respinsă (76%), 13 avertismente (21%) şi 11 admise (3%).  

Soluţiile pronunţate în dosarele din 2010 din totalul de 267 sunt: 137 respinse (51%), 
56 avertismente (21%), 75 admise (28%) (marea majoritate a plângerilor care au fost 
admise au fost cele în care autoturismele au fost vândute de către petenţi fără a fi efectuate 
formalităţile de radiere din evidenţele organelor de poliţie, deci contravenientul nu este cel care a 
săvârşit fapta).  
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Toate litigiile având ca obiect contestaţii la deciziile de sancţionare, la deciziile de 
concediere, litigii de muncă privind drepturi băneşti, au fost respinse de instanţele de judecată. 
 

  
CAP.VI - ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

 
În conformitate cu Legea nr.319/2006 - legea securităţii şi sănatăţii în muncă, HG. nr. 

1425/2006 - normele de aplicare a legii şi HG. nr. 955/2010 - privind modificarea şi completarea 
HG. nr. 1425/2006, în activitatea desfăşurată, membrii Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie 
s-au axat pe două componente principale : 

a) activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor 
instituţiei ; 

b) activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi situaţii de urgenţă; 
La începutul anului au fost aprobate Planul de Prevenire şi Protecţie 2011 şi Planul de 

măsuri din domeniul P.S.I. şi Situaţii de Urgenţă 2011;  
Măsurile cuprinse în Planul de Prevenire şi Protecţie 2011 au fost urmărite şi realizate 

îndeaproape de către membrii serviciului intern, astfel: 
- s-a urmărit starea de sănătate a lucrătorilor prin efectuarea testărilor psihologice periodice şi a 
examenelor medicale periodice, conform legii ;  
- s-au efectuat instruirile pe linie de protecţie a muncii şi de specialitate, la timp şi în concordanţă 
cu tematica aprobată;  
- s-au efectuat controale aleatorii în diferite posturi, vizându-se cunoaşterea şi respectarea 
instrucţiunilor proprii de S.S.M. specifice acestor posturi, respectarea prevederilor din domeniul 
P.S.I. şi al Situaţiilor de Urgenţă, dotarea posturilor, etc.;  
- au fost asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea activităţii în condiţii cu temperaturi 
extreme; 
 Şi în domeniul P.S.I. şi Situaţii de Urgenţă au fost urmărite şi realizate următoarele obiective 
din Planul de Măsuri: 
- efectuarea instruirilor periodice la timp şi în concordanţă cu tematica aprobată; 
- efectuarea verificărilor obligatorii anuale la instalaţiile electrice, sobe cu acumulare de căldură, 
coşuri, stingătoare, completarea truselor de prim ajutor cu materiale specifice şi medicamente, 
efectuarea de către lucrătorii desemnaţi prin decizie, a cursurilor pentru obţinerea atestatului în 
domeniul S.S.M., P.S.I. şi Situaţii de Urgenţă, cursuri de prim ajutor (prin firme abilitate), dotarea 
sediilor cu materiale igienico-sanitare;  
 Realizarea acestor obiective a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în toate posturile şi, 
în mod evident, la modernizarea activităţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă, în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
 Pentru anul 2012, membrii serviciului intern vor avea în vedere: 
- conştientizarea anumitor salariaţi în ceea ce priveşte factorii de risc de accidentare şi/sau 
îmbolnăvire profesională existenţi în anumite posturi ;  
- întocmirea materialelor de instruire într-o formă accesibilă, completă şi uşor de asimilat, în 
concordanţă cu nivelul de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează . 

 
 

CAP.VII - CONCLUZII 
 

 Abordarea problematicii de ordine publică şi asigurarea unui climat de siguranţă prin 
implementarea Programului pentru prevenirea criminalităţii stradale în sistem integrat, a 
reprezentat activitatea de bază a Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, eforturile fiind concentrate 
pe creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, identificarea soluţiilor la problemele de 
disconfort ridicate de către cetăţeni, reducerea substanţială a numărului infracţiunilor stradale. 
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 Prin Legea nr. 155/2010, Poliţiei Locale i-au fost date noi atribuţii în competenţă, pe linie de 
ordine publică, siguranţă rutieră şi evidenţa persoanei. 
 Deşi efectivele instituţiei noastre au fost reduse cu 51% în urma restructurării, precum şi 
scăderea nivelului de salarizare al poliţiştilor locali, în cursul anului 2011 aceştia s-au implicat în 
realizarea unui climat de siguranţă a cetăţeanului, identificarea soluţiilor la problemele de 
disconfort ridicate de către cetăţeni, realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul 
instituţiei.  
 Pentru menţinerea şi dezvoltarea unui climat de siguranţă publică se impune asigurarea 
permanenţei serviciilor poliţieneşti, cu menţinerea calităţii acestora pe tot intervalul orar al zilei, 
având în vedere faptul că peste 65% din sesizările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni sunt pe 
intervalul orar 1900 - 0600. 

Din cauza dispunerii dispersate a efectivelor în trei locaţii, s-au înregistrat dificultăţi multiple 
care au condus la majorarea cheltuielilor de transport, convorbiri telefonice şi dificultăţi de 
comunicare şi cooperare între compartimente. 

Una din problemele principale cu care ne-am confruntat în anul 2011, a fost limitarea 
accesului în Bazele de Date ale M.A.I., acest lucru producând întârzieri în rezolvarea sesizărilor 
primite de la cetăţeni. La ora actuală soluţionarea cererilor noastre de informaţii pe linia 
identificării permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se realizează în 10 - 15 zile în 
baza unor adrese scrise. Deşi s-a solicitat accesul pentru toate cele patru baze de date (evidenţa 
informatică a persoanelor date în urmărire şi a persoanelor dispărute - "Urmăriţi", evidenţa 
informatică a furturilor de autovehicule săvârşite în România şi a celor săvârşite în alte state, 
sesizate oficial Poliţiei Române - "Furt auto", registrul naţional de evidenţă a permiselor de 
conducere şi a vehiculelor înmatriculate, registrul naţional de evidenţă a persoanelor), nici până la 
această dată nu am primit acest acces. 

Un alt neajuns cu care ne-am confruntat permanent şi care a dus la mărirea timpului de 
reacţie, a fost învechirea parcului auto la data actuală peste 80% din autovehiculele de intervenţie 
fiind într-o stare tehnică precară, având un grad ridicat de uzură, necesitând înlocuirea imediată. 

Având în vedere exigenţa mereu crescândă a cetăţenilor în rezolvarea nevoilor şi 
aşteptărilor din domeniile de competenţă a instituţiei noastre, este necesară continuarea pregătirii 
de specializare a personalului de execuţie cât şi a personalului de conducere în cadrul Şcolii de 
Formare Iniţială şi Continuă a Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

Din materialul prezentat, precum şi din semnalele pozitive venite de la cetăţeni şi mass-
media locală, a reieşit faptul că îmbunătăţirea serviciilor poliţieneşti oferite de agenţii locali a 
devenit o realitate în peisajul cotidian al municipiului. 

 
 
CAP.VIII - PROPUNERI  PENTRU  CREŞTEREA CAPACITĂŢII  INSTITUŢIONALE 

 
1. Având în vedere faptul că Poliţia Locală a Municipiului Bacău îşi desfăşoară activitatea în 3 

sedii cu adrese diferite, cât şi faptul că imobilul din str. 9 Mai (sediul Serviciului de 
Siguranţă Publică) este revendicat de Consiliul Judeţean Bacău, este imperios necesar a se 
urgenta găsirea unei soluţii pentru construirea unui nou sediu. 

 
2. Achiziţionarea unui număr de 6 autovehicule de intervenţie, echipament conform 

prevederilor Legii nr. 155/2010 şi altor dotări necesare desfăşurării în bune condiţii a 
activităţilor de poliţie. 

 
3. Achiziţionarea unui autovehicul special destinat pentru ridicarea şi transportul 

autoturismelor parcate neregulamentar pe raza municipiului Bacău. 
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4. Identificarea şi găsirea unor soluţii legale pentru motivarea personalului Poliţiei Locale prin 
acordarea normei de hrană prevăzută pentru personalul cu atribuţii în domeniul menţinerii 
ordinii şi liniştii publice.  

 
5. Perfecţionarea sistemului de evaluare şi promovare a personalului exclusiv pe criteriile 

profesionalismului, competenţei şi abilităţii manageriale. Continuarea cursurilor specifice 
organizate de Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

 
6. Modernizarea în continuare a tuturor parcărilor cu plată din municipiu (introducerea 

aparatelor de taxat şi barierelor, asfaltarea, marcarea şi instalarea de indicatoare pentru 
persoanele cu dezabilităţi, etc.), în conformitate cu cerinţele generale de urbanism.  

 
7. Aprobarea accesului în Bazele de Date ale M.A.I. (evidenţa informatică a persoanelor date 

în  urmărire şi a persoanelor dispărute - "Urmăriţi", evidenţa informatică a furturilor de 
autovehicule săvârşite în România şi a celor  săvârşite în alte state, sesizate oficial Poliţiei 
Române - "Furt auto", registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 

vehiculelor înmatriculate, registrul naţional de evidenţă a persoanelor). 
 

8. Instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între Primărie şi Poliţia 
Locală, privitor la autorizaţiile de construire eliberate, autorizaţiile de amplasare a 
mijloacelor publicitare, similar cu cele existente în marile municipii. 

 
9. Sprijinirea campaniei de informare şi conştientizare a comunităţii locale despre obligaţia şi 

beneficiile depozitării selective a deşeurilor. 
 
10. Completarea formularului tipizat „Autorizaţie de Amplasament şi Profil de Activitate” cu 

rubrica pentru „Programul de Funcţionare”, deoarece se impune în majoritatea situaţiilor  a 
se limita acest program la orele 21:00, 22:00 sau 23:00, după caz. 

 
11. Modificarea şi completarea HCL.175/2006, HCL.60/1998, HCL.223/2001 în concordanţă cu 

prevederile legale actuale. 
 
12. Închirierea spaţiilor de parcare în zona rezidenţială pentru cetăţenii municipiului. 

 
 
 
 
 

Şeful Poliţiei Locale a Municipiului Bacău 
Director  Executiv, 

MARDARE RELU 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Redactat: S.O.P.S.R.E.P./B.O.P./TB/ZO/1ex. 
Anexa nr.1 - rezultatele activităţilor desfăşurate de către lucrătorii Poliţiei Locale a Municipiului Bacău în anul 2011. 
Anexa nr.2 - situaţia statistică a sancţiunilor contravenţionale pentru anul 2011. 


