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RAPORT 
PRIVIND EVOLUŢIA ORGANIZATORICĂ ŞI REZULTATELE OBŢINUTE ÎN 

ANUL  2016 DE CĂTRE DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA 
 

 

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

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

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private precum şi 

pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor pe raza municipiului Timişoara.  

Prin reorganizare, Direcţia Poliţiei Comunitare a devenit Direcţia Poliţiei Locale Timişoara - 

Serviciul Public de interes local cu personalitate juridică, fiind preluate din aparatul de specialitate a 

Primarului, structuri din domeniul disciplinei în construcţii, protecţia mediului şi inspecţia comercială, 

constituindu-se servicii  în care se regăsesc aceste structuri, fiind completate cu poliţişti locali în 

vederea îndeplinirii sarcinilor potrivit legii.   

În data de 01.03.2016 Poliția Locală Timișoara a sărbătorit 10 ani de existență în prezența dl. 

Gheorghe Ciuhandu primar al municipiului Timișoara la data înființării Poliției Comunitare și mai apoi 

Locale, a dl. Nicolae Robu actual primar al municipiului Timișoara, la eveniment fiind invitați și 

colaboratori ai Poliției Locale Timișoara care au sprijinit instituția în decursul celor 10 ani. În cadrul 

festivității au fost acordate distincții și diplome atât colaboratorilor cât și unui număr de 50 de angajați 

ai Poliției Locale care au obținut în decursul celor 10 ani rezultate meritorii. 

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

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

activitatea în domeniul ordinii publice şi circulaţiei rutiere, și dispecerat-comunicare a fost 

reorganizată. 

Astfel conform H.C.L. nr. 47/03.08.2016, au fost modificate şi aprobate Organigrama şi Statul de 

funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, fiind 

aprobate şi bugetate un număr de 372 posturi, din care: 

- funcţii publice de conducere   – 22 

- funcţii publice de execuţie    – 291 

- posturi contractuale de conducere   – 1 

- posturi contractuale de execuţie   – 55 

- posturi contractuale de deservire   – 3 

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara este în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara şi îşi desfăşoară activitatea sub directa îndrumare şi coordonare a Primarului Municipiului 

Timişoara, Dl. NICOLAE ROBU. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, fiind condusă de dl. director 

DOREL COJAN.  
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Activitatea Economico – Financiară a Direcţiei Poliţiei Locale, începând cu data de  21.08.2011 

este coordonată de către D-na Ec. SCUTARIU CRISTINA - Director Executiv Adjunct.  

 SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ  a fost condus de la înfiinţare și pâna la data de 31.05.2016 

de dl. jr. BĂLAN AVRAM - Şef Serviciu, când s-a pensionat, iar din data de 15.08.2016 este condus 

de dl.ing.POPA-UȚĂ ILIE .   

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

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

Primarul Municipiului Timişoara, participarea alături de forţele ce compun sistemul integrat de ordine 

şi siguranţă publică (Poliţia Română, Jandarmeria Română), la prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale şi a fenomenului contravenţional.   

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

Compartimentul Evenimente, Biroul Poliţia Pieţelor, Biroul Transport Urban, Biroul Patrulare 

Navală şi Compartimentul Intervenţii Rapide. 

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

cu data de 16.11.2011, are prevăzut 108 de funcţii publice , din care 14 sunt funcţii vacante. 

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

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

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

publică la toate acţiunile şi executând în condiţiile legii toate atribuţiile ce-i revin din Legea 

155/2010, în acest domeniu.  

BIROUL RECLAMAŢII - SESIZĂRI și COMPARTIMENTUL EVENIMENTE are în 

componenţă 15 funcţii, toate ocupate, este condus de către dl. jr. BUZATU ADRIAN începând 

cu data de 01.12.2013, iar ca principală activitate o constituie soluţionarea cu operativitate a 

sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, Asociaţiilor de locatari, altele decât cele cu caracter 

penal, a sesizărilor cetăţenilor adresate primăriei precum şi a problemelor ridicate cu ocazia 

audienţelor la conducerea primăriei. 

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

locale, execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de 

judecată  și  soluţionează cu operativitate a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, 

BIROUL POLIŢIA PIEŢELOR -  are în componenţă 13 funcţii publice din care o funcție este 

vacantă , este condus de către dl. ing. STRUGARIU COSMIN începând cu data de 16.09.2014. 

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

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

aferente, identifică comercianţii ilegali din pieţele agroalimentare, procedează la verificarea 

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

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

BIROUL TRANSPORT URBAN – are în componență 8 posturi toate fiind ocupate, este 

condus de dl. ing.CRISTESCU PETRU începând cu data de 01.1.2014. Ca principală activitate 

este prevenirea fururilor din buzunare și bagaje de la călători, prevenirea infracțiunilor cu 

violență pe mijloacele de transport în comun, a distrugerii și degradării mijloacelor de transport 

în comun precum și a amenajările din stațiile R.A.T.T. 

BIROUL PATRULARE NAVALĂ este condus de dl. jr. ȚÎRLUI MARIUS – Şef Birou din 

data de 01.01.2015 și este prevăzut cu 1 funcţie de conducere şi 5 de execuţie din care o funcție 

este vacantă. 

COMPARTIMENTUL INTERVENŢII RAPIDE este subordonat Biroului Patrulare Navală 

condus  de dl. jr. ȚÎRLUI MARIUS – Şef Birou din data de 01.01.2015,  are în componenţă 19 

funcţii publice din care o funcție este vacantă,  principala activitate o constituie intervenţia rapidă 

la evenimentele semnalate de cetăţeni direct la dispeceratul Direcţiei Poliţiei Locale sau prin 

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

competenţă precum și prevenirea infracționalității și a fenomenului contravențional de pe raza 

municipiului Timișoara. 
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SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  - este condus de dl. ing. ARDELEAN  VALENTIN 

IOAN începând cu 01.09.2014. Serviciul este prevăzut cu 38 de funcţii publice din care 2 funcții sunt 

vacante. 

 Principala activitate este de a asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din municipiul 

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

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

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

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

  SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL  - este  condus de 

către dl ing. ŞTIRB AUREL începând cu data de 01.09.2014, are în componenţă 10 funcţii publice din 

care o funcție este vacantă. 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 din data de 01.01.2011, este prevăzut cu 10 funcţii publice, o funcție este vacantă, având ca 

principale atribuţii verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces a zonelor verzi, 

igienizarea surselor de apă a malurilor şi albiilor acestora precum şi modul de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, totodată verifică existenţa contractelor de salubrizare 

încheiate de persoanele fizice sau juridice potrivit legii, cu operatorii de salubrizare. 

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

Serviciu din 16.11.2011. Serviciul este prevăzut cu 8 funcţii publice toate ocupate şi acţionează pentru 

respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi activităţilor comerciale 

desfăşurate de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice autorizate şi producători 

particulari în pieţe, târguri, oboare şi centre comerciale. 

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

01.07.2007, are în componenţă 9 funcţii publice din care 1 funcție este vacantă - având ca principală 

activitate aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, 

referitoare la recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională, promovare, motivare, salarizarea 

personalului şi încetarea raporturilor de serviciu / contractuale. În cadrul acestui serviciu sunt cuprinşi 

şi funcționari publici cu atribuţii în domeniul informatizării şi protecţiei muncii. 

 SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE este condus de d-na ec. BOGDĂNESCU 

MIRELA – Şef Serviciu din data de 16.08.2011, are în componenţă 9 funcţii publice toate 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. 

 Conform H.C.L. nr.47 din 03.08.2016, Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice a 

fort reorganizat în Serviciul Financiar Contabilitate prevăzut cu 8 funcții publice și Compartimentul 

Achiziții Publice aflat în subordinea directorului executiv adjunct cu 2 funcții publice. 

 SERVICIUL COMUNICARE PREVENIRE ȘI DISPECERAT ȘI CONTROL ACCES 
este condus de șef serviciu VELICU GEORGINA și șef serviciu PARASCHIV VASILE, începând cu 

data de 01.12.2014, are în componență Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură, Biroul 

Prevenire, Analiză și Sinteză și Biroul Monitorizare Video, Dispecerat și Control Acces. 

BIROUL COMUNICARE,  RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ, este condus 

de șef birou  SERACIN DANIELA din data de 15.07.2012, are în componenţă 5 funcţii publice 

și 2 posturi contractuale, toate ocupate. 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. 

BIROUL PREVENIRE, ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ este condus de dl. jr.STAICU 

JUSTINIAN IOAN începând cu 31.10.2014, are în componență 6 funcții publice toate ocupate.  

Este structura din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara care centralizeaza în timp optim 
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datele și informațiile obținute de către polițiștii locali în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de 

serviciu în scopul realizării unui sistem modern de abordare a acțiunilor și misiunilor specifice, 

întocmește și prezintă  Dlui. Primar informări lunare cu activitățile și rezultatele obținute de 

efectivul Direcței Poliției Locale  în domeniul prevenirii și combaterii actelor sau faptelor de 

natură contravențională și infracțională, a creșterii capacității de răspuns a structurilor operative 

și a realizării efective, a unui parteneriat cu societatea civilă necesar obținerii sprijinului 

acesteia în efortul comun de asigurare  și menținere a climatului de ordine și siguranță civică. 

BIROUL MONITORIZARE VIDEO este condus de dl. ing.STANICI IONEL REMUS 

începând cu data de 01.06.2015, având prevăzut în statul de funcţii 14 funcţii publice din care 

13 sunt ocupate iar una vacantă. 

Biroul a fost înfiinţat în scopul supravegherii permanente pentru monitorizarea permanentă a 

zonelelor suprevegheate în vederea cunoaşterii în orice moment şi în timp real a situaţiei 

operative din zona de responsabilitate,  a principalelor puncte sau zone vulnerabile, de risc, 

asigurate cu camere video și aflate strict pe domeniul public; 

Asigură monitorizarea video a unor zone de interes civic, obiective importante de interes public 

și privat, a bunurilor și valorilor,etc. împotriva oricăror acțiuni antisociale care lezează dreptul 

de proprietate, existența materială a  acestora, precum și protejarea persoanelor împotriva 

oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică și sănătatea. 

 Centralizează și stochează informații/date care să permită identificarea persoanelor vizate strict 

pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior 

prelucrate; 

Analizează și sintetizează  situația operativă, dinaintea producerii, cauzele și condițiile care au 

favorizat sau au generat comiterea încălcărilor legii, pe tipuri de fapte, zone, străzi, timp, etc.  și 

propune măsuri de prevenire a acestora; 

Supraveghează cu tehnica aflată la dispoziție, încălcarea normelor de salubritate și protecția 

mediului (depozitare deșeuri, gunoi menajer neridicat,etc.), situații cu potențial de risc la adresa 

siguranței cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică, acte de comerț neautorizat pe 

domeniul public, prezența unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate ( fără 

adăpost sau mijloace materiale) implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj și alte încălcări ale 

prevederilor legale  în vigoare; 

Informează în timp real şi util şeful superior ierarhic, asupra condiţiilor specifice locului de 

desfăşurare a unor evenimente ce ar putea pune în pericol ordinea, siguranţa, viaţa sau 

integritatea fizică a cetăţenilor sau bunurilor acestora (incendii, explozii, catastrofe, 

accidente,etc.); 

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

16.11.2011, având prevăzut în statutul de funcţii 6 funcţii publice toate ocupate, având ca principale 

atribuţii - reprezintă în faţa instanţelor de judecată (Judecători, Tribunal şi Curtea de Apel) interesele 

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, avizarea actelor a contractelor şi redactarea acţiunilor depuse la 

instanţele judecătoreşti. 

  COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN – este în directa coordonare a 

Directorului Executiv, are în componenţă 2 funcţii publice, ambele ocupate. Ca activităţi principale a 

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

de audit public intern cu privire la eficienţa sistemului de control intern, la formarea şi utilizarea 

fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public, efectuează activităţi de audit 

public pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt 

transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate, raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit, elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern.  

 COMPARTIMENTUL DE CONTROL – este în directa coordonare a Directorului Executiv, 

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

verificarea sesizărilor, plângerilor şi reclamaţiilor împotriva poliţiştilor locali şi ai personalului 

contractual precum şi cercetarea administrativă a abaterilor săvârşite de către angajaţii instituţiei.  
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 COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL ŞI MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII – este în directa coordonare a Directorului Executiv Adjunct, prevăzut cu o funcţie 

publică care este ocupată în prezent, desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, 

implementării, monitorizării şi raportării stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern 

Managerial, în concordanţă cu Standardele stabilite prin OMFP 946/2005 cu modificările ulterioare şi 

îmbunătăţirii Sistemului Managerial al Calităţii, în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă 

(SR-EN ISO 9001-2008), de asemenea desfăşoară activităţi privind implementarea Strategiei Naţionale  

Anticorupţie, conform prevederilor legale. 

 COMPARTIMENTUL LOGISTIC ADMINISTRATIV - este în subordinea directă a 

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

vacantă, desfăşoară activităţi de aprovizionare cu materialele solicitate de serviciile şi birourile 

prevăzute în Organigrama Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, asigură gestionarea obiectelor de 

inventar şi arhivarea documentelor, pregăteşte logistica pentru buna desfăşurare a şedinţelor de tragere 

cu armamentul din dotare precum şi aprovizionarea şi repartizarea corectă şi legală a combustibilului 

folosit pentru autoturismele şi motoscuterele din dotare.  

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

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

 SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE - este condus de dl. ing.TOMA ION - Şef serviciu din data 

de 22.12.2014, este prevăzut cu 50 de  funcţii contractuale din care 2 funcții sunt vacante. În 

conformitate cu HCL Timişoara nr. 324 din 27.09.2011 asigură paza şi protecţia permanentă a 

obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat ale Primăriei Municipiului Timişoara,  respectiv la 8 

obiective, fiind subordonat direct Directorului Executiv Adjunct, Scutariu Cristina. 

   SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2016 
 

 Activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în anul 2016 a avut ca repere prioritare direcţiile 

de acţiune şi obiectivele stabilite de dl.Primar al Municipiului Timişoara precum şi realizarea 

obiectivelor proprii reflectate în indicatorii de performanţă ai instituţiei stabiliţi şi aprobaţi prin HCL 

nr.88/2014. 

 

 Pentru prevenirea fenomenului contravenţional şi infracţional stradal pe raza municipiului 

Timişoara împreună cu forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, respectiv 

I.P.J.Timiş, Poliţia Municipiului Timişoara, I.J.J. Timiş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad 

Voievod” Timişoara, am stabilit zone de responsabilitate, trasee de patrulare auto-moto, cuprinse în 

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ a municipiului Timişoara, urmărind astfel 

acoperirea unui număr cât mai mare de zone cu potenţial criminogen ridicat pe diferite intervale de 

timp.  

Din statistica Poliţiei Municipiului Timişoara rezultă în 2016 o diminuare cu 18% comparativ cu 

anul 2015 a infracţionalităţii stradale în special la infracţiunile cu violenţă.  

La realizarea acestui indicator un aport deosebit l-a adus şi Direcţia Poliţiei Locale Timişoara 

care, în anul 2016 printr-o mai bună coordonare şi mobilizarea efectivelor privind activităţile de 

prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional au organizat şi desfăşurat atât 

independent cât şi în colaborare cu alte forţe, un număr de 2376 (2010) +366 acțiuni pe diverse domenii 

de activitate conform competențelor conferite de Legea nr.155/2010 (actualizată), respectiv pe linie de 

ordine și siguranță publică 436 (414) + 22, pentru depistarea câinilor fără stăpân 33 (25) + 8, iar pe 

mijloacele de transport în comun, Biroul Transport Urban în scopul creșterii siguranței cetățeanului, a 

prevenirii și combaterii fenomenului infracțional și contravențional pe mijloacele de transport public 

urban a organizat și desfășurat 397 (286) +111 acțiuni din care în colaborare cu RATT 244 (135) + 109, 

reușind prin instalarea camerelor video în unele mijloace de transport în comun o mai bună 

supraveghere și prevenire a fenomenului contravențional și a actelor de vandalism, degradare și aducere 

în stare de neîntrebuințare a dotării mijloacelor de transport în comun . 
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 În anul 2016 au fost organizate și desfășurate 422 (323) + 99 acțiuni punctuale pe linie de 

circulație rutieră, polițiștii locali cu atribuții pe linie de circulație rutieră aplicând 21340 (20194) + 1146 

colante autoadezive pe autovehiculele ale căror conducători auto nu respectau normele rutiere și 

prevederile HCL 371/2007,  din acest total în 13253 (12083) +1170 cazuri,  s-au aplicat sancțiuni 

contravenționale din care 4133 cu avertisment și 9120 cu amendă.  

Au mai fost organizate și desfășurate 80(76) +4 acțiuni pe linia respectării reglementărilor 

privind traficul greu și 62 (57) +5 privind autovehiculele abandonate sau fără stăpân ce fac obiectul 

Legii nr.421/2002. Tot în perioada analizată am asigurat fluidizarea traficului rutier în zona istorică a 

municipiului unde se executau lucrări de reconstrucție precum și în alte zone ale municipiului unde s-au 

executat lucrări de amenajare a unor străzi, trotuare, parcuri sau spații verzi totalizând  un număr de 

2885 (2731)+154 polițiști locali care au executat aceste misiuni în cursul anului. 

Intrucât au existat numeroase sesizări cu privire la lipsa locurilor de parcare, fapt ce crează 

nemulțumiri în rândul conducătorilor auto, Direcția Poliției Locale Timișoara a demarat  de la mijlocul 

lunii martie 2016 o acțiune amplă  pentru identificarea vehiculelor  abandonate pe domeniul public. 

            In urma acesteia, s-au înregistrat un număr de 685 sesizări referitoare la un număr de 1087 

autovehicule posibil abandonate, dintre acestea, în cazul a 797 de autovehicule fiind aplicate somații 

conform Legii 421/2002, iar în urma acestora un număr 386 de autoturisme au fost ridicate de 

proprietar, 522 nu se încadrau în legea 421/2002 iar 55 de autovehicule au fost ridicate de S.C. Drumuri 

Municipale (cu 23 mai multe decât în 2015) dintre care 36 au fost trecute în proprietatea administrativă 

teritorială (cu 5 mai multe decât în 2015) ,  simpla sesizare a unui autovehicul ca fiind abandonat nu 

înseamnă că imediat acesta este ridicat, procedura pentru ridicarea vehiculelor abandonate sau fără 

stăpân de pe domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale bazându-se pe 

o metodologie prevăcută de lege care implică întocmirea a numeroase documente şi respectarea 

termenelor pentru ducerea lor la îndeplinire, iar acestea pot dura până la câteva luni de zile, iar 

nerespectarea pașilor reprezentând un abuz. 

 În piețele agroalimentare din municipiul Timișoara cât și în Piețele Țărănești (volante) - nou 

înființate, în Piața Traian și Zona Stadionului Dan Păltinișanu, au fost organizate și desfășurate 73 (44) 

+ 29 acțiuni – cu ocazia cărora s-a urmărit asigurarea legalității activităților de comerț fiind controlați un 

nr. de 3125 (2982) +143 comercianți și producători agricoli privind certificatele de producător și 

documentele de însoțire a mărfii și respectării afișării corecte a prețurilor și a etichetelor de informare 

privind proveniența produselor. Cu această ocazie au fost depistați 2 comercianți care nu s-au conformat 

prevederilor HCL186/2014 și au acumulat 3 puncte de penalizare, fiindu-le aplicată și interdicția de a  

rezerva/închiria/utiliza pe bază de tichet de taxare a unei mese în incinta oricărei pieţe de pe raza 

municipiului Timişoara, aflate în administraţia S.C PIETE S.A., timp de un an de la data primirii celui 

de al treilea punct de penalizare.  

 De asemenea s-a acționat și pe linia depistării producătorilor agricoli despre care exista date și 

suspiciunea că oferă spre vânzare produse agroalimentare cumpărate din Piața de Gros, folosindu-se de 

Atestatele de producător și Carnetele de comercializare, eludând astfel legislația în vigoare, fiind 

depistați 8 producători agricoli care pe lângă produsele obținute în fermele proprii ofereau spre vânzare 

și produse despre care au declarat că le-au cumpărat din  Piața de Gros, fără factură, persoanele fiind 

sancționate contravențional conform prevederilor art. 16, lit. h) din Legea 145/2014 și îndepărtați din 

piețele volante.  

 Menționăm că au fost organizate acțiuni comune și cu DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL, 

ANTIFRAUDĂ ȘI INSPECȚII din cadrul Ministerului Agriculturii și dezvoltării Rurale – 

Compartimentul Județean de Inspecție, Verificare și Control Timiș, pe linia depistării comercianților, 

care folosindu-se de Atestatele de producător fac evaziune fiscală în formă continuă, fiind  sancționați în 

anul 2016 un număr total de 18 producători agricoli, din care 2 au fost sancționați cu amenzi în valoare 

de 7500 lei fiecare și 1 cu amendă în valoare de 15 000 lei, în conformitate cu prevederile Legii 

145/2014,acțiunile fiind derulate atât în Piețele Volante cât și în piețele administrate de S.C PIEȚE S.A,. 

 Acțiunile desfășurate pe această linie și mediatizarea acestora au fost de impact, în prezent 

cazurile în care sunt depistați comercianți care nu respectă prevederile HCL186/2014 fiind izolate și 

ocazionale. 
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 Pentru asigurarea securității alimentelor și protejarea consumatorilor am organizat împreună cu 

S.C Piețe SA și Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor, controale periodice cu 

preponderență în perioada sărbătorilor de Paște și Crăciun pentru verificarea respectării prevederilor 

Legii nr.12/1990 (republicată), HCL 371/2007 modificată, HCL 321/2001 și HCL 139/2011, ocazie cu 

care au fost planificate și desfășurate 378 (287) + 91 acțiuni atât independent cât și în colaborare cu 

forțe din sistemul integrat de ordine și siguranță publică, respectiv Poliția Municipiului Timișoara ; un 

număr de 4 acțiuni au fost desfășurate împreună cu Serviciul Teritorial al Politiei de Frontieră Timiș în 

scopul prevenirii și reducerii comerțului ilicit cu produse accizabile susceptibile a proveni din 

contrabandă în perimetrul piețelor agroalimentare ; de  asemenea împreună cu alte instituții am 

organizat și desfășurat 156 (132) +24 acțiuni , în colaborare cu forțele din sistemul integrat de ordine și 

siguranță publică a Poliției Municipiului Timișoara – pentru prevenirea practicării comerțului ilicit cu 

diferite bunuri care crează un aspect de dezordine și disconfort cetățenilor care locuiesc în aceste zone și 

nu numai.  

 Pentru protecția aparatului de specialitate al primarului cu ocazia desfășurării unor controale, 

acțiuni sau executări silite, am delegat zilnic 1-2 polițiști locali care au participat la 101 (99) +2 

asemenea acțiuni. Împreună cu Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Glad Voievod” Timișoara, I.J.J.Timiș și 

Poliția Municipiului Timișoara am participat la 115 (106) +9 acțiuni de asigurare a măsurilor de ordine 

la adunări publice, activități religioase – comemorative și activități cultural-sportive, respectiv la toate 

meciurile de fotbal din Liga I susținute de ACS Poli Timișoara pe teren propriu . 

 În cursul anului 2016 s-au derulat 138 (109) + 29 acțiuni punctuale în scopul prevenirii și 

combaterii cerșetoriei și vagabondajului, depistarea și identificarea persoanelor care apelează în mod 

repetat la mila publicului, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea părinților sau reprezentanților 

legali, și a persoanelor fără adăpost care frecventează în special zona centrală și principalele intersecții 

din municipiul Timișoara. Zilnic s-a acționat pe două schimburi sau ori de câte ori a fost necesar, 

reușind să reducem  la  820 numărul persoanelor din această categorie din care 157 sunt minori, față de 

care s-a luat măsura predării aparținătorilor legali sau internarea în centrele specializate în ocrotirea 

minorilor, iar față de 663 majori am luat măsura încredințării Serviciului Public de Asistență Socială în 

vederea soluționării problemelor acestora în condițiile legii. Totodată  față de 3733 (3339) +394 

persoane am procedat la îndrumarea acestora spre locul de domiciliu. Numărul persoanelor din această 

categorie a cunoscut o scădere, datorită faptului că multe persoane care au fost depistate în anul 2015 au 

înțeles măsurile dispuse de Direcția Poliției Locale Timișoara și nu au mai revenit în municipiul 

Timișoara. Totodată cu ocazia acțiunilor în teren au fost depistate 79(49) +30 adăposturi improvizate pe 

raza municipiului Timișoara, față de persoanele depistate am luat măsura sancționării contravenționale 

și îndrumarea spre locul de domiciliu, iar în colaborare cu Direcția de Mediu din Primăria 

Mun.Timișoara și SC RETIM Ecologic Service SA, am procedat la demolarea și igienizarea locațiilor 

respective. 

 Pe linie de mediu și salubrizare  au fost organizate un nr. de 239 (232) + 7 acțiuni, urmărindu-se 

respectarea normelor de igienă și curățenie, ocazie cu care au fost efectuate verificări în 975 (688) +287 

locații privind terenuri virane nesalubrizate și neîngrijite, luându-se măsura identificării deținătorilor 

legali care au fost notificați(somați) și chiar sancționați contravențional  cu amenzi maxime în cazul că 

nu s-au conformat.  Totodată au fost identificate 951 (357) + 594 de locații cu deșeuri abandonate care 

au fost transmise Direcției de Mediu din Primăria Mun.Timișoara pentru a dispune măsuri de 

salubrizare și igienizare. Pentru diminuarea acestui fenomen au fost executate 1319 (1260) + 59 pânde 

și supravegheri, atât prin efectivele proprii cât și cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate în 

anumite locații – reușindu-se să se depisteze un nr. de 116 persoane care abandonau deșeuri formând 

rampe clandestine de gunoi, față de care s-a luat măsura sancționării contravenționale cu amendă spre 

limita maximă prevăzută de H.C.L. nr. 371/2007 (modificată). 

 În perioada analizată au fost organizate și desfășurate 261 (227) + 34 acțiuni privind comerțul 

ilicit practicat pe raza municipiului Timișoara, ocazie cu care au fost efectuate 2416 (2310) + 106 

controale la diferite societăți comerciale, dacă dețin autorizației de funcționare pentru activități 

specifice, constatând că, un număr de 1991 (1744) + 247 dețin acord pentru desfășurarea exercițiilor 

comerciale emis de Primăria Mun. Timișoara conform Legii nr.650/2002; au fost găsite un număr de 
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425 (566) – 141 societăși comerciale care funcționau fără autorizație, constatând că, gradul de autorizare 

fiind de  12,4 % (16,00 %), - 3,6 %. 

 Pe linia disciplinei în construcții și afișaj stradal au fost organizate și desfășurate 39(38) +1 de 

acțiuni, ocazie cu care au fost depistate 376 (241) +135 construcții istorice în stare de degradare dintre 

care în 58 (58) același număr, de cazuri au fost identificați proprietarii, datele acestora fiind 

communicate Direcției de Urbanism în vederea notificării și comunicării sesizării d-lui Primar Nicolae 

Robu în conformitate cu Legea nr.153/2011 în vederea luării măsurilor de reabilitare a clădirilor în 

termen de 12 luni – respectiv până în 31.12.2016, urmând ca, Direcția Urbanism să continue activitatea 

de verificare și luarea măsurilor legale. La alte 63 (30) +33 de clădiri istorice verificate de poliția locală, 

s-a constatat nerespectarea obligației legale de întreținere a acestora, fapt care a condus la sancționarea 

contravențională cu amendă maximă , după caz, prevăzută de Legea nr.422/2001 și HCL 371/2007 – 

modificată. Totodată au fost verificate 795(780) +15 construcții, constatându-se în 292 (284) + 8 cazuri 

încălcarea prevederilor Legii nr.50/1991, deținătorii legali fiind sancționați contravențional pentru 

lucrări executate fără autorizație de construire. În această perioadă au fost verificate 818 (802) + 16 de 

sisteme de afișe publicitare, din care în 418 (408) + 10 situații nu au fost respectate prevederile legale, 

fiind notificați pentru remedierea neregulilor constatate, din care 369(369) același număr, nu s-au 

conformat fiind sancționați contravențional conform HCL 160/2009 și HCL 371/2007 modificată. 

 Pentru asigurarea climatului de ordine și normalitate civică pe raza municipiului Timișoara, în 

scopul creșterii siguranței cetățeanului, a securității proprietății publice și private am asigurat serviciul 

permanent pe trei schimburi în Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sf.Gheorghe, 

str.Mărășești, Vasile Alecsandri, Nicolae Paulescu, Eugeniu de Savoya, Augustin Pacha, Parcul Copiilor 

”Ion Creangă”, Piața Leonardo Da Vinci, Bd. I.C Brătianu și Complexul Universitar, unde începând cu 

cu data de 23.11.2015, prin grija conducerii Primăriei Mun.Timișoara și a Universității Politehnice 

Timișoara, beneficiem de o locație în care funcționează Postul de Poliție Locală ”Complex Studențesc”, 

polițiștii repartizați în acest post constatând 2283 (1066) +1217 sancțiuni contravenționale la diferite 

acte normative conform competenței. 

 În cursul anului 2016 au fost constatate 133(71) + 62 fapte de natură penală în care au fost 

implicate 145(60) + 85 persoane și 14 (6) +8 urmărite în temeiul legii, care au fost predate I.P.J. Timiș 

sau Poliției Municipiului Timișoare pentru continuarea și definitivarea cercetărilor.  

 În anul 2016 polițiștii locali a adoptat o atitudine proactivă în depistarea actelor și faptelor de 

natură contravențională aplicând sancțiunile contravenționale în funcție de gravitatea faptei, de impactul 

acesteia față de comunitate, astfel fiind constatate și aplicate 38851 (35465) + 3386 sancțiuni 

contravenționale din care 25497 (10932) +14565 cu amendă și 13354 (24533) - 11179 cu avertisment, 

predominând contravențiile aplicate la Legea nr.61/1991 republicată = 6551 (4630) + 1921, O.U.G. 

195/2002 actualizată = 12404 (10700) + 1704 și H.C.L. 371/2007 (modificată) = 11482 (12634) - 1152.  

Se constată o creștere a numărului contravențiilor sancționate cu amendă, întrucât foarte mulți 

contravenienți nu au înțeles scopul preventiv al acțiunilor organizate și măsurilor întreprinse de Direcția 

Poliției Locale Timișoara în special pe linie de circulație rutieră. 

  Numărul sancțiunilor contravenționale constatate și aplicate conform HCL 371/2007 modificată, 

au scăzut deoarece cu ocazia acțiunilor organizate și desfășurate în cartierele municipiului Timișoara, s-

a insistat mai mult pe relaționarea proactivă cu cetățenii, fapt ce a condus la prevenirea săvârșirii unor 

astfel de fapte dar și datorită faptului că 15 polițiști locali de la Serviciul Ordine Publică au fost abilitați 

pentru constatarea și sancționarea faptelor pe linie de circulație rutieră. 

 În anul 2016 au fost executate și mandate de aducere cu prezentare efectivă, primite de la 

instanțele de judecată sau organele de urmărire penală, iar prin modificările aduse O.G.nr.2/2001, am 

efectuat verificări și am luat măsuri de executare efectivă a 1183 (195) + 988 mandate de executarea 

sancțiunii prestarea unei activități în folosul comunității, iar în 971(760) + 211 cazuri am urmat 

procedura afișării proceselor verbale de sancționare contravențională proprii cât și cele primite de la alte 

Poliții locale la sediile societăților comerciale sau la domiciliul contravenienților care nu au dorit 

semnarea și primirea procesului verbal. 

 Cu ocazia acțiunilor organizate cât și a activităților zilnice desfășurate în teren, polițiștii locali au 

constatat 3012(1738) + 1274 aspecte negative care au fost transmise în mai puțin de 24h Direcției 

Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, pentru remedierea acestora. 



 

pag. 10 

 

 În ceea ce privește asigurarea siguranței cetățenilor pe raza municipiului Timișoara prin 

operativitate și promtitudine la preluarea solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor venite din partea 

cetățenilor, Biroul Dispecerat și Control Acces a preluat un număr de 25046 apeluri telefonice (20549) 

+ 4479, care în urma rezoluționării de către conducerea Direcției Poliției Locale Timișoara în 5163 

(3838) + 1325 s-a dispus înregistrarea ca sesizare telefonică primită din partea cetățenilor, iar în 3840 

(3431) + 409 cazuri a fost necesară deplasarea cu promptitudine a  polițiștilor locali din cadrul 

serviciilor specializate pentru verificări și luarea măsurilor legale, care de fiecare dată a fost comunicat 

petenților.  

Din Dispoziția d-lui Primar, la dispeceratul Direcției Poliției Locale Timișoara a fost înființat  un 

număr de telefon scurt 0356/913 și adresa de email sesizaribiciclisti@primariatm.ro pentru preluarea 

sesizărilor posesorilor de mijloace de transport velo, înregistrându-se 137 (55)  +82 de sesizări 

telefonice care au fost verificate și s-au dispus măsuri legale. 

 Prin punerea în practică a programului Track GPS care permite vizualizarea dispunerii patrulelor 

auto în teren și dirijarea la evenimente a celui mai apropiat echipaj disponibil, timpii de reacție și 

intervenție la evenimentele semnalate pe raza municipiului Timișoara au fost reduși simțitor, 

înregistrându-se în medie 15-20 minute. 

 În perioada de referință la sediul Direcției Poliției Locale Timișoara au fost primite și înregistrate 

8833 (6642) + 2191 plângeri, sesizări și reclamații scrise sau prin poșta electronică de la persoane fizice 

și juridice, au fost verificate și soluționate un număr de 8786 (6632) +2154 rămânând în lucru la 

sfârșitul anului 37 sesizări,  toate în termenul legal de soluționare. 

 Conform Planului Teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ preuniversitar, Direcția Poliției Locale Timișoara a primit spre supraveghere  9,  unități de 

învățământ preuniversitar cu 12 locații în care pe lângă activitățile de patrulare și supraveghere zilnică 

în special la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri, am mai organizat și executat 50 (43) + 7 acțiuni 

având drept scop prevenirea și combatrea fenomenului contravențional și infracțional în zona din 

imediata apropiere a unităților de învățământ arondate, a delincvenței juvenile și a absenteismului 

școlar. În scopul informării elevilor și a cadrelor didactice cu privire la actele și faptele de încălcare a 

legislației în vigoare au fost organizate 45(43) +2 de seminarii interactive și lecții deschise la unitățile 

de învățământ arondate la care au participat circa 2450 elevi ( 2250 )+ 200 față de anul 2015. 

 În vederea realizării unui parteneriat constructiv și eficient cu comunitatea au fost organizate la 

sediul Direcției Poliției Locale Timișoara 4 (2) +2 ședințe cu reprezentanții Consiliilor Consultative de 

Cartier, iar polițiștii locali au participat la 7 (6) +1 ședințe organizate de Consiliile Consultative de 

Cartier. 

 În cartierele din municipiul Timișoara am organizat și desfășurat 10 (6) +4  acțiuni cu efective 

mărite la care au participat și reprezentanții Consiliilor Consultative de Cartier, unde pe lângă 

activitățile preventive s-a insistat pe relaționarea cu cetățenii pentru a le cunoaște mai bine problemele 

cu care se confruntă. De asemenea am asigurat măsuri de ordine la ”Zilele Cartierului” organizate în 

toate cartierele municipiului Timișoara. 

 Ca urmare a implementării proiectului ”Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și 

prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, prin HCL 136/20.03.2015, în cadrul Direcției 

Poliției Locale Timișoara s-a înființat Biroul Monitorizare Video, care acționează în scopul 

supravegherii și monitorizării imaginilor înregistrate de cele 94 (72) + 22 camere video ce au fost 

amplasate în 14 (12) +2 locații din municipiul Timișoara. Au fost transmise patrulelor auto și pedestre 

din teren un număr de 520 (139) +381 fapte de natură contravențională și 8 (1) +7 fapte penale, 

colaborarea fiind fructuoasă, toate cazurile s-au confirmat luându-se măsurile legale de către polițiștii 

aflați în teren. 

 În vederea reflectării activității desfășurate de Direcția Poliției Locale Timișoara în concordanță 

cu principiul transparenței, acțiunile importante au fost transmise către mass-media,  în 217 (160) + 57 

de comunicate s-au materializat în 1175 (890) +285 de știri în presa scrisă, online, radio și televiziune. 

Poliția Locală Timișoara a încercat în acest an și un alt gen de abordare a transparenței activității de 

prevenire prin tipărirea și difuzarea spre persoanele fizice și juridice sau a petenților a unui număr de 

20.000 de pliante informative cu atribuțiile și datele de contact ale Direcției Poliției Locale Timișoara. 

mailto:sesizaribiciclisti@primariatm.ro


 

pag. 11 

 

Totodată s-a organizat în data de 21 mai (Ziua Poliției Locale) ”Ziua Porților Deschise” la care au 

participat peste 700 de persoane (elevi, reprezentanți ai Consiliilor Consultative de Cartier și alți 

cetățeni), iar cu ocazia manifestării ”Ziua Serviciilor Publice” (1 octombrie 2016) și Ziua Națională a 

României (1 Decembrie 2015), am organizat un stand expozițional cu dotare și activitățile ce le 

desfășoară Direcția Poliției Locale Timișoara, care s-au bucurat de un real succes și apreciere din partea 

publicului. 

Direcția Poliția Locală Timișoara, instituție afiliată la Federația Națională a Polițiștilor Locali 

din Romania și în anul 2016 a participat la competițiile sportive organizate la nivelul Federației, reușind 

a 5-a oară consecutiv cîștigarea locului I la tir pe echipe și individual, la șah , locul I de 3 ori la tir cadre 

de comandă, locul I în 2016 la tenis de masă, câștigând practic tot ce se putea, aducându-și astfel aportul 

la creșterea prestigiului instituției și nu în ultimul rând al Timișoarei. 

Concret, am obținut în 2016 titlul de campion național la tir cadre de conducere prin director 

Dorel Cojan, campion național la șah prin Știrb Aurel, campion național la tir prin Georgina Velicu, 

vicecampion național la tenis de masă prin Dăianu Ion. 

În cadrul competițiilor organizate prin Asociația Internațională a Polițiștilor, polițiștii locali au 

reușit să obțină locuri fruntașe la toate concursurile la care au participat, și anume Concursul 

international de tir Top Gun organizat de I.P.A. Regiunea 1 Timiș locul III pe echipe, Turneul 

Internațional de tragere cu pușca cu aer comprimat "In Air Gun Shooting" organizat de I.P.A. Kikinda, 

Serbia, locul II pe echipe, Concursul Internațional de Tir al Școlii de agenți de poliție din Szeged, 

Ungaria, locul III pe echipe, devansând echipe consacrate din Romania, Serbia, Ungaria, Anglia, 

Polonia, Macedonia, Bosnia și Hertegovina. 
 

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 
 

 

 Conform Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Direcției Poliției Locale Timișoara – aprobat prin HCL nr. 47/03.08.2016, Serviciul Ordine Publică are 

în structură, Biroul Ordine Publică, Biroul Reclamații – Sesizări și Compartimentul Evenimente, 

Biroul Poliția Piețelor, Biroul Transport Urban, Biroul Patrulare Navală și Compartimentul 

Intervenții Rapide. Serviciul Ordine Publică este prevăzut cu 6 (șase) funcții de conducere, 1 Sef 

Serviciu `și 5 Șef Birou, toate fiind ocupate și 170 funcții de execuție din care 17 sunt vacante, respectiv 

14 la Biroul Ordine Publică, 2 la Biroul Patrulare Navală și Compartimentul Intervenții Rapide și 1 la 

Biroul Poliția Piețelor. La nivelul Direcției Poliției Locale Timișoara, au fost organizate 8 concursuri 

pentru ocuparea funcțiilor vacante, la care au participat un număr de 176 candidați , au promovat doar 

20, care au fost încadrați și își desfășoară activitatea în cadrul acestui serviciu. În anul 2016, conducerea 

Direcției Poliției Locale Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 – actualizată, a trimis 

pe o perioadă de 3 (trei) luni, un număr de 22 polițiști locali, pentru a urma ”Cursul de Formare Inițială 

a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice ”, organizat de instituțiile de 

învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Scoala de pregătire a agentilor ”Avram 

Iancu” de la Oradea 13 polițiști locali respectiv, Centrul de formare inițială și continuuă a Ministerului 

Afacerilor Interne de la Orăștie 9 polițiști locali, obținând rezultate meritorii la finalizarea acestora. 

 Activitatea Serviciului Ordine Publică în anul 2016 a avut ca repere prioritare realizarea atât a 

obiectivelor stabilite de dl. Primar Nicolae Robu în ședința de analiză a activității Direcției Poliției 

Locale pe anul 2015, cât și a obiectivelor proprii reflectate în indicatorii de performanță a Direcției 

Poliției Locale Timișoara, prevăzuți în HCL nr. 88/11.03.2014. 

 Pentru prevenirea și reducerea fenomenului infracțional stradal și contravențional la nivelul 

municipiului Timișoara, am organizat și desfășurat 1610 (1382) + 228 acțiuni independent cât și în 

colaborare cu forțe din sistemul integrat de ordine și siguranță publică pe diverse domenii de activitate, 

conform competenței conferite de Legea 155/2010 actualizată, respectiv   pe ordine și liniște publică 

417 (402)+15, pe comerț ilicit 204 (172) +32, pe mediu salubrizare 157 (151) + 6, iar pe mijloacele de 

transport în comun Biroul Transport Urban, în scopul creșterii siguranței cetățeanului, a prevenirii și 

combaterii fenomenului contravențional și infracțional pe mijloacele de transport public urban, au 
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organizat și desfășurat 397 (286) + 111 acțiuni, din care în colaborare cu RATT 244 (135) + 109, 

reușind să reducem fenomenul de vandalism, distrugere, degradare sau aducere în stare de 

neîntrebuințare a dotării mijloacelor de transport în comun. 

La menținerea acestui fenomen, pe mijloacele de transport în comun au concurat mai mulți 

factori, cum ar fi numărul mic de polițiști specializați pe identificarea și prinderea în flagrant a 

persoanelor suspecte, lipsa de fermitate din partea instanțelor de judecată în sancționarea suspecților 

prinși în flagrant, dar nu în ultimul rând și lipsa de cooperare a cetățenilor, care de cele mai multe ori 

refuză să depună mărturie sau, a victimelor care după ce și-au recuperat documentele, valorile sau 

bunurile sustrase, refuză să depună plângere.  

 

 
 

În anul 2016, au fost organizate și desfășurate 103 ( 97 ) + 6 acțiuni punctuale pe linie de 

circulație rutieră iar în cadrul acestor acțiuni cât și a deplasărilor zilnice în teren, au fost aplicate un 

număr de 13247(12681)+ 566 colante autoadezive conducătorilor auto care nu respectau normele rutiere 

privind oprirea și staționarea autovehiculelor luându-se măsura sancționării acestora numai după ce au 

fost avertizați.  

 Pentru respectarea prevederilor HCL 371/2007 modificată și HCL 321/2001 modificată am 

organizat și desfășurat 171 (157) +14 acțiuni, iar în 813 (420)+393 cazuri, s-a dispus și măsura 

complementară de confiscare a bunurilor rezultate din contravenții sau care au făcut obiectul acestor 

contravenții. 

 În perioada analizată, am organizat și desfășurat 156 (132) +24 acțiuni în colaborare cu forțele 

din sistemul integrat de ordine și siguranță publică, respectiv Poliția Municipiului Timișoara,  precum și 

cu alte instituții competente în piețele Aurora, Flavia, str. Științei și Podul Dacilor, pentru prevenirea 

practicării comerțului ilicit cu diferite bunuri care dau un aspect de dezordine și disconfort cetățenilor 

care locuiesc în aceste zone și nu numai.  

Pentru protecția aparatului de specialitate a primarului, cu ocazia desfășurării unor acțiuni – 

controale, am delegat zilnic unu – doi polițiști locali care au participat la 67 (57) +10 acțiuni. Împreună 

cu Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Glad Voievod” Timișoara, I.J.J. Timiș și Poliția Municipiului 

Timișoara, am participat la 194 (184)+ 10 acțiuni de asigurarea măsurilor de ordine, atât la evenimentele 

cultural sportive, religioase, adunări publice, cât și la toate meciurile de fotbal din Liga I, susținute de 

ACS Poli Timișoara pe teren propriu. 

  În perioada de referință, am derulat alte 56 (48) +8 acțiuni punctuale în scopul prevenirii și 

combaterii fenomenului cerșetoriei și vagabondajului, depistarea și identificarea persoanelor care 

apelează în mod repetat la mila publicului, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților, a 

402 

172 
151 

286 

97 

44 
25 

157 

417 

204 

157 

397 

103 
73 

33 

171 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ordine
publica

comert ilicit mediu si
salubrizare

transport in
comun

circulatie legalitate in
piete

ident.caini
fara stapan

HCL 371/2007
si 321/2001

Actiuni organizate 

Anul 2015 Anul 2016



 

pag. 13 

 

reprezentanților legali și a persoanelor fără adăpost care frecventează în special zona centrală și 

principalele intersecții din municipiul Timișoara. 

 Zilnic s-a acționat în două schimburi sau ori de câte ori a fost nevoie, reușind să depistăm 1258 

(2136) - 878 persoane, din care 1104 (1987) -883 persoane adulte  și 157 (149) +8 minori, minori față 

de care s-a luat măsura predării aparținătorilor sau a internării în centrele specializate de ocrotire minori. 

În cazul identificării a  3733 (3339) +394 persoane adulte, am luat măsura îndrumării spre locul de 

domiciliu sau au fost încredințați Serviciului Public de Asistență Socială, în vederea soluționării 

problemelor acestora în condițiile legii.  

Totodată cu ocazia acțiunilor în teren, au fost depistate 79 (41) +38 de adăposturi improvizate pe 

raza municipiului Timișoara, față de persoanele depistate în aceste adăposturi am luat măsura îndrumării 

spre locul de domiciliu, iar cu ajutorul Direcției de Mediu din Primăria Municipiului Timișoara și SC 

RETIM SA, am procedat la demolarea și igienizarea locațiilor pe care erau amplasate. 

Numărul persoanelor din această categorie a cunoscut o scădere, datorită faptului că multe 

persoane care au fost depistate în anul 2015 au înțeles măsurile dispuse de Direcția Poliției Locale 

Timișoara și nu au mai revenit în municipiul Timișoara . 

 Pentru aplanarea unor stări conflictuale sesizate de cetățeni sau din oficiu de către polițiștii locali 

aflați în teren, care puteau degenera în conflicte cu impact major, s-a intervenit în 472 (440) + 32 cazuri 

de către polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenții Rapide, reușind prin măsurile specifice 

să aplaneze aceste conflicte. 

 În această perioadă, o prioritate a activității noastre a fost asigurarea unei legături permanente cu 

cetățenii atât prin Consiliile Consultative de Cartier cât și prin participare la ședințele Asociațiilor de 

proprietari / locatari – după caz, sau organizarea unor acțiuni punctuale pe cartiere, unde au fost invitați 

să participe și membrii Consiliilor Consultative de Cartier, asigurându-se astfel un parteneriat efectiv și 

concret cu comunitatea și obținerea unui sprijin real în cunoașterea și rezolvarea legală a problemelor cu 

care aceasta se confruntă. 

 Pentru asigurarea climatului de ordine și normalitate civică pe raza municipiului Timișoara, în 

scopul creșterii siguranței cetățeanului, a securității proprietății publice și private am asigurat serviciul 

permanent pe trei schimburi în Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sf.Gheorghe, 

str.Mărășești, Vasile Alecsandri, Nicolae Paulescu, Eugeniu de Savoya, Augustin Pacha, Parcul 

Copiilor ”Ion Creangă”, Piața Leonardo Da Vinci, Bd. I.C Brătianu și Complexul Universitar, unde 

începând cu cu data de 23.11.2015, prin grija conducerii Primăriei Mun.Timișoara și a Universității 

Politehnice Timișoara, beneficiem de o locație în care funcționează Postul de Poliție ”Complex 

Studențesc”, polițiștii repartizați în acest post au constatat și aplicat 2283 (1066) +1217 sancțiuni 

contravenționale la diferite acte normative conform competenței. 

 

 În cursul anului 2016, au fost constatate 60 (35) + 25 fapte de natură penală, în care au fost 

implicați 86 (42) +44 persoane suspecte și au depistat 14 (6) +8 persoane urmărite în temeiul legii, toate 

au fost predate la I.P.J. Timiș sau Poliția Municipiului Timișoara, pentru continuarea și definitivarea 

cercetărilor. 
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 Scăderea infracțiunilor stradale la nivelul Poliției Municipiului Timișoara se datorează  și  

activității de constatare a Direcției Poliției Locale Timișoara, ca urmare a intensificării activităților de 

prevenire și a acțiunilor organizate independent cât și împreună cu forțele din sistemul integrat de ordine 

și siguranță publică. 

 O preocupare permanentă a polițiștilor locali din cadrul Serviciului Ordine Publică a fost 

intensificarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea și combaterea fenomenului contravențional pe 

raza municipiului Timișoara, în scopul creșterii siguranței cetățeanului, astfel prin activitățile zilnice și 

cu ocazia acțiunilor desfășurate au fost constatate și aplicate 23269 (21290) + 1979 sancțiuni 

contravenționale, din care 7493 (14755) - 7262 cu avertisment și 15766 (6535) +9241 cu amendă 

contravențională, predominând contravențiile aplicate la Legea 61/1991 modificată = 5331(3759), + 

1572, HCL 371/2007 modificată = 8642 (9721) - 1079, OUG 195/2002 actualizată = 3150 (2419)  + 

731, HCL 321/2001, HCL 334/2002 = 1360 (1141) +219. 

 

Se constată o creștere a numărului contravențiilor sancționate cu amendă, întrucât foarte mulți 

contravenienți nu au înțeles scopul preventiv al acțiunilor organizate și măsurilor întreprinse de Direcția 

Poliției Locale Timișoara în special pe linie de circulație rutieră. 

  Numărul sancțiunilor contravenționale constatate și aplicate conform HCL 371/2007 modificată, 

au scăzut deoarece cu ocazia acțiunilor organizate și desfășurate în cartierele municipiului Timișoara, s-

a insistat mai mult pe relaționarea proactivă cu cetățenii, fapt ce a condus la prevenirea săvârșirii unor 

astfel de fapte și totodată unui număr de 15 polițiști locali de la Serviciul Ordine Publică care au fost 

abilitați pentru constatarea și sancționarea faptelor pe linie de circulație rutieră. 

În perioada analizată au fost efectuate 16001 (14339)+1662 patrulări pedestre și 10519 (9997) + 

522 auto, persoane legitimate 30719 (27707) + 3012 și avertizate 8609 (8590) + 19. 

 

 Tot în această perioadă au fost executate și mandate de aducere sau cu prezentare efectivă în fața 

instanțelor de judecată, iar prin modificările aduse OG 2/2001 actualizată, am efectuat verificări și am 

luat măsuri de executare efectivă a 1183 (195)  + 988 mandate de executare a sancțiunii prestării unei 

activități în folosul comunității, iar în 971 (760) +211 cazuri am urmat procedura afișării proceselor 

verbale de sancționare contravenționale proprii cât și primite de la Polițiile Locale din țară, la domiciliul 

contravenienților sau la sediul Societăților Comerciale în cauză. 

 Polițiștii Serviciului Ordine Publică, în perioada de referință, au primit spre verificare 3654 

(2283) +1371 reclamații, sesizări, petiții de la persoane fizice și juridice si au soluționat 3660 (2273) 

+1387, rămânând în lucru la sfârșitul anului, un număr de 16, toate în termenul legal de soluționare. 

 

 Din cele 9 (zece) unități de învățământ preuniversitar repartizate, Direcția Poliția Locală 

Timișoara – Serviciul Ordine Publică, a asigurat măsuri de ordine și siguranță publică în zona a 4 (patru) 

unități de învățământ, în scopul prevenirii, absenteismului școlar, a delicvenței juvenile, precum și a 

combaterii actelor și faptelor de încălcare a normelor și regulilor de conviețuire socială, reușind ca în 

aceste zone să nu avem evenimente deosebite. 

 În cadrul activităților zilnice sau cu ocazia unor activități, polițiști locali din cadrul  Serviciului 

Ordine Publică s-au remarcat prin comportament și reacție față de fenomenul infracțional și 

contravențional, intervenind prompt cu competență profesională în prevenirea sau prinderea, 

identificarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care au comis diferite fapte de natură penală 

sau contravențională. 

 Conducerea Direcției Poliției Locale Timișoara, analizând modul de acțiune și profesionalismul 

polițiștilor locali, în fiecare caz în parte soluționat, a dispus conform Legii 155/2010 actualizată și HG 

1332/2010, recompensarea a 47 polițiști locali din cadrul Serviciului Ordine Publică, cu felicitări scrise 

cuprinzănd 69 de decizii de felicitări. 
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SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ 

 

 În anul 2016  Serviciul Circulație Rutieră a organizat și desfășurat 527 (404) +123 acțiuni din 

care 319 (226) + 93 pe linia respectării O.U.G. nr.195/2002 actualizată, 62 (57) + 5 pe linia 

autovehiculelor abandonate sau fără stăpân conform Legii nr.421/2002, 80 (76) + 4 pe linia respectării 

reglementarilor privind traficul greu, 19 (16) + 3 pe linia respectării H.C.L. nr.371/2007 modificată și 

47 (29) + 18 pe alte linii. 

 

 
 

 În colaborare cu inspectorii din Primăria Municipiului Timișoara și alte unități au executat un 

număr de 9 (6) + 3 acțiuni, iar cu Poliția Națională 75 (73) + 2, totodată au participat în 44 de cazuri la 

asigurarea de măsuri de ordine și fluidizarea circulației cu ocazia desfășurării activităților cultural-

sportive, comemorări, adunări publice, atât independent cât și în colaborare cu polițiști din cadrul 

Serviciului Poliției Rutiere al I.P.J.Timiș. 

 Pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, în anul 2016 s-au executat 3971 

(3785) + 186 patrulări auto și 2209 (1486) +723 patrulări pedestre. 

 Tot în această perioadă au efectuat 5211 (4875) + 336 controale/verificări la sesizări și au aplicat 

un număr de 886 (534) + 352 somații. 
 Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră au asigurat 526 (497) + 29 măsuri de 

fluidizarea circulației atât independent cât și împreună cu polițiști din cadrul Biroului Poliției Rutiere 

Timișoara, însumând 363 de zile calendaristice, cu ocazia unor lucrări de reabilitare (Stadionul ”Dan 

Păltinișanu”, str. A. Podeanu, str. Jiul, str. Popa Sapca, str. I. Slavici ,Centrul Istoric) precum și lucrări 

de modernizare ale unor artere rutiere, corecții de arbori și activități cultural- sportive. 

 În perioada de referință polițiștii acestui serviciu au constatat 61 (16) + 45  fapte de natură 

penală și depistate 59 (17) + 42 persoane suspecte care au fost predate I.P.J.Timiș pentru continuarea 

cercetărilor. 

 Au fost constatate și aplicate 12088 (11007) + 1081 contravenții din care 4040 (-3915) cu 

avertisment și 8048 (+3996)  cu amendă, predominând contravențiile prevăzute de O.U.G. 195/2002  

respectiv 9253 (8279) , + 974. 
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 Pentru nerespectarea regulilor de circulație (oprirea și staționarea vehiculelor) au fost aplicate un 

număr de 8093 (7513) + 580  colante autoadezive din care 1492 (1380) + 112 au fost colante de 

avertizare și colante autoadezive în urma cărora s-au aplicat sancțiuni contravenționale pe loc la 

conducători auto care nu au respectat prevederile legale iar pentru ceilalți au fost deschise 485 (431) + 

54 lucrări în vederea identiicării acestora și aplicarea măsurilor legale, ocazie cu care au fost identificați 
și sancționați 4532 ( 4222) , + 310 conducători auto. 

 Pe linia respectării prevederilor Legii nr.421/2002 modif., privind regimul juridic al vehiculelor  

fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului au fost înregistrate 798 (371) + 427 

sesizări cu privire la un număr de 1041 (559) + 482 autovehicule din care au fost rezolvate un număr de 

757 (346) +411, iar în urma somațiilor înmânate proprietarii au procedat la ridicarea acestor 

autovehicule. 

 În 20 (19) + 1 cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale conform art.12, al.1 din Legea 

nr.421/2002 în valoare de 20000 (19000) + 1000 lei pentru refuzul proprietarilor de a ridica vehiculele 

de pe domeniul public în urma somației Primarului. 

 Pentru autovehiculele care cad sub incidența Legii nr.421/2002 s-a emis un număr de 93 (73) + 

20 dispoziții din care 36 (31) + 5 de vehicule au fost trecute în proprietatea unității administrativ-

teritoriale și 57 (42) +15 de dispoziții de declarare a abandonului. 

 Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație Rutieră în cursul anului 2016 au primit spre 

soluționare 2710 (2121) + 589 reclamații, plângeri și sesizări de la cetățeni și instituții din care au fost 

rezolvate 2652 (2132) + 520, râmânând în lucru 58 sesizări privind 88 de vehicule abandonate, toate 

sesizările fiind în termenul legal. 

 Totodată au încheiat 397 (397), acelasi număr de procese verbale cu privire la neregulile 

constatate atât la mijloacele de semnalizare cât și la starea carosabilului și a iluminatului public, care au 

fost înaintate la instituțiile competente pentru soluționare. 

 Împreună cu Biroul Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara s-a acționat pentru dirijarea 

traficului rutier în perioadele de maximă aglomerație, în locurile sau în locațiile cu trafic intens 

reușindu-se o bună și apreciată colaborare de fluidizare a traficului auto dar și de prevenire a unor 

evenimente rutiere negative. 

 

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL 
 

 

 Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform competenței, polițiștii locali ai Serviciului Disciplina în 

Construcții și Afișaj Stradal au organizat și desfășurat 39 (38), +1 acțiuni pentru depistarea construcțiilor 

efectuate fără respectarea normelor legale la imobilele proprietate privată, identificarea imobilelor degradate și a 

proprietarilor acestora, prevenirea și combatrea faptelor de încălcare și ocupare abuzivă a domeniului public prin 

construcții neautorizate, protectia monumentelor istorice precum și verificarea acordurilor de publicitate 

temporară emise de Primăria Municipiului Timișoara, , precum si activităţi de protejare a monumentelor 

istorice. 

 În cadrul acestor acțiuni polițiștii locali au colaborat cu inspectorii din cadrul Primăriei 

Municipiului Timișoara în 11(21) -10 cazuri, cu Poliția Națională  0 (4) -4 cazuri și cu Garda de Mediu 

și Inspectoratul de Stat în Construcții 5(5), acelasi numar de cazuri. 

 Scăderea numărului de acțiuni în colaborare cu inspectorii din cadrul Primăriei Municipiului 

Timișoara și Inspectoratul de Stat pentru Construcții Timiș se datorează eliminării suprapunerilor 

referitor  la atribuții și competențe, respectiv ,având în vedere că atât Direcția Poliției Locale Timișoara 

cât și Direcția Urbanism din Primăria Municipiului Timișoara, au atribuții de constatare a 

contravențiilor la Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.  

Arhitectul Șef al Primăriei Municipiului Timișoara a stabilit ca lucrările de construcți noi neautorizate să 

fie constatate de către Direcția Poliției Locale iar cazurile de nerespectare a autorizației să fie 

soluționate de către inspectorii din cadrul Direcției Urbanism din primăria Municipiului Timișoara, fiind 

mai puține cazurile în care au fost necesare controale/verificări în comun. 



 

pag. 17 

 

 În perioada de referință au fost efectuate un număr de  2761 (2722) +39 controale/verificări 

ocazie cu care  

au fost verificate un numar de 795 (780) +15 construcţii din care: 292 (284) +8 construcţii verificate 

fără autorizaţie de construire/desfiinţare şi 503 (496) +7 construcţii verificate având autorizaţie de 

construire/desfiinţare, constatându-se 249 (205) +44 cazuri  încălcarea prevederilor Legii 50/1991, 

deţinătorii legali fiind sancţionaţi contravenţional pentru lucrări executate fără autorizaţie de construire. 

De asemenea au fost inmanate proprietarilor (asociatiilor de proprietari) care nu si-au intretinut 

cladirile  un nr. de 376 (241) + 135 notificari. In cazul a 63 (30) + 33 de proprietarii notificati s-a 

constatat ca nu au facut nici un demers in sensul demararii procedurii legale de efectuare a reparatiilor, 

fapt care a condus la sanctionarea contraventionala cu amenda maxima prevazuta de Legea 422/2001 

sau HCL 371/2007 - modificata, dupa caz 

Cu ocazia acestor controale au fost aplicate 323(317) +6 somații în domeniul disciplinei in 

constructii afisajului stradal si protejării monumentelor  istorice respectiv efectuarea de lucrări de 

întreținere și reparații conform legii 

În această perioadă au fost constatate și aplicate un număr de 793(711) +82 contravenții din care 

332(345) -13 cu avertisment și 461(334) +127 cu amendă, din care au fost aplicate la Legea nr.50/1991 

republicată și actualizată = 249(205) +44, la HCL nr.371/2007 modificat = 334(380) -46 si la alte acte 

normative = 189(124) +65 

Scaderea nr . de contraventii la  HCL 371 – modificată se datoreaza faptului ca in domeniul 

publicitatii nu s-au mai aplicat art. 40-42 din HCL, care prevad contraventii in acest domeniu, fiind 

aplicate prioritar prevederile Legii nr. 185/2013, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor 

publicitare, constatarile fiind materializate la capitolul alte acte normative, precum si alte legi speciale 

(Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice si Legea 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, dupa caz). 
 

 
 

 
 

 Polițiștilor din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal le-au fost repartizate 

spre verificare și soluționare 972(867) +105  plângeri, sesizări și reclamații reușind să soluționeze 

971(861) -110 toate în termenul legal. 
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SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI 
 

 

 În conformitate cu atribuțiile specifice stipulate în Legea nr.155/2010 – actualizată, polițiștii 

locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului în anul 2016 au organizat și desfășurat 86(82) +4 acțiuni 

punctuale pe mediu și salubrizare atât independent cât și în colaborare cu inspectori de specialitate din 

Primăria Municipiului Timișoara 8, cu RETIM Ecologic Service 16  și cu Directia de Sănătate Publică   

10. 

 

 
 

 Tot în această perioadă au efectuat 6663 (5810) + 853 controale/verificări atât privind verificarea 

unor sesizări primite de la cetățeni, instituții publice, societăți private sau din oficiu; astfel au fost 

efectuate 975(688) + 287 de verificări și reverificări a terenurilor virane nesalubrizate din care 63 aflate 

în proprietatea municipiului Timișoara respectiv a în proprietatea Statului Român care au fost 

comunicate Direcției de Mediu din Primăria Municipiului Timișoara în vederea salubrizării. 

 În 167 de cazuri au fost identificați proprietarii terenurilor, care deși notificați au refuzat să se 

conformeze fapt ce a condus la sancționarea acestora cu amendă în 155(139) +15 cazuri și notificați cu 

avertisment în 13 cazuri. 

 O preocupare permanentă a polițiștilor din cadrul acestui serviciu a fost identificarea persoanelor 

care abandonează deșeuri în locuri neamenajate pentru care s-au organizat 130(1260) +70 de pânde și 

supravegheri , reușind să identifice 99 persoane care au fost sancționate contravențional cu amendă 

maximă pentru încălcarea prevederilor legale respectiv la HCL 371/2007 modificată. În urma analizării  

situației la finele anului 2015, conducerea Direcției Poliției Locale Timișoara a dispus supravegherea 

permanentă a locațiilor cunoscute că se acumulează cantități mari de deșeuri, cu camere video, care 

constituie un sprijin important în activitatea de prevenire și constatare a faptelor în acest domeniu. Astel 

cu ajutorul a două camere de supraveghere video achiziționate în luna iunie 2015, au fost monitorizate 

33 de locații, reușindu-se identificarea a 19 persoane față de care s-a luat măsura sancționării 

contravenționale cu amendă conf. la HCL 371/2007 modificată, în valoare totală  de 9300 lei. 

 În perioada de referință s-a efectuat un număr de 135 (75), +60 de verificări privind respectarea 

nivelului de zgomot admis la unitățile de alimentație publică, cluburi, baruri și alte locuri de distracție 

împreună cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Timiș și Serviciul Inspecție Comercială, ocazie 

cu care a fost constatat disconfortul creat cetățenilor prin folosirea de aparatură muzicală la intensitate 

maximă, fiind sancționați 11 reprezentanți ai acestor societăți comerciale. 

 În cadrul acțiunilor, controalelor și verificărilor efectuate au fost legitimate 3174(3106) + 68 

persoane din care au fost avertizate  1222(915) +307, fiind constatate și aplicate 942 (926) +16 

contravenții, predominând cele aplicate la HCL 371/2007 modificată cu 812 contravenții,  Legea 
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61/1991 republicată cu 20 contravenții, Legea nr.24/2007 actualizată 68(17) +51 contravenții și 42  

sancțiuni contravenționale la alte acte normative. 

 În anul 2016 Serviciul Protecția Mediului a primit spre soluționare un număr de 759(627) +132 

și au soluționat 761(628) +133, numărul reclamațiilor primite se datorează creșterii încrederii populației, 

a cetățenilor în soluționarea cu promptitudine a sesizărilor adresate Directiei Politiei Locale Timișoara. 

 În perioada analizată efectivele de polițiști locali din cadrul ServiciuluiProtecția Mediului au 

participat la asigurarea măsurilor de ordine și siguranță a cetățeanului la toate adunările publice, 

evenimentele cultural-sportive și religioase care au fost organizate în municipiul Timișoara. 

  

SERVICIUL INSPECTIA COMERCIALA 

 

 În anul 2016 polițiștii locali din cadrul acestui serviciu prin activitățile desfășurate au urmărit 

creșterea calității și eficienței serviciilor publice, pentru asigurarea unui mediu de afaceri stabil și 

predictibil, având ca obiectiv principal verificarea gradului de autorizare a comercianților pe raza 

municipiului Timișoara, respectiv deținerea Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis 

de Primăria Municipiului Timișoara în temeiul Legii 650/2002, astfel, urmărindu-se creșterea gradului 

de autorizare comercială. 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost organizate și desfășurate 63(61) +2 acțiuni punctuale, 

independent cât și în colaborare cu alte forțe și au efectuat 6403(6027) +166 de controale privind 

activitățile comerciale desfășurate în sedii fixe, stradale, a comerțului de întâmpinare cât și a 

comercianților din piețele agroalimentare, târguri și oboare. 

 Au fost efectuate 2416(2310) +(106) controale la comercianții care desfășoară activități 

comerciale în spații fixe, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 955 sancțiuni contravenționale 

în valoare totală de 360500 lei (în 491 de cazuri s-a aplicat sancțiunea contravențională cu avertisment). 

 În  425 (566) (-141) de cazuri s-a constatat nedeținerea Acordului emis de Primăria Municipiului 

Timișoara pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, 295 cazuri pentru nevizare anuală a acordului de 

funcționare, 78  de cazuri – neafișarea sau respectarea orarului de funcționare, 157 cazuri pentru 

nerespectarea regulilor generale de comerț, 

 În urma acestor controale au fost făcute propuneri de suspendare a activității comerciale de până 

la 30 de zile, sens în care, au fost emise de către Primăria Municipiului Timișoara 39 de dispoziții ale 

primarului în conformitate cu art.78 din O.G. 99/2000 și art.3 pct.6 din Legea nr.61/1991 republicată. 

 La controalele efectuate în cazul acestor societăți comerciale s-au constatat 17 cazuri de 

nerespectare a Dispozițiilor Primarului de suspendare a activității comerciale, operatorii economici 

fiind sancționați cu  în valoare de 34.200 lei. 

 Din totalul de 2416 societăți comerciale cu activitate în spații fixe, un număr de 1991 dețin 

Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Municipiului Timișoara, respectiv 

un procent de 82% sunt autorizați, comparativ cu anul 2015 se constată o creștere a gradului de 

autorizare cu 6% a punctelor de lucru în sedii fixe. 

 Pentru verificarea operatorilor comerciali ce desfășoară activități comerciale în puncte de lucru 

stradale (comerț de întâmpinare), vânzători ambulanți, rulote și terase sezoniere), au fost efectuate 3260 

controale constatându-se 431 de fapte contravenționale care au fost sancționate cu amendă în valoare 

de 124 300 lei, iar în 143 de cazuri s-a aplicat sancțiunea contravențională – avertisment -. 

 În cursul lunii iulie 2016 la solicitarea Biroului Autorizare Activități Comerciale din Primăria 

Municipiului Timișoara s-au constituit echipe mixte formate din inspectori de specialitate și polițiști 

locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială care au verificat respectarea regulilor specifice de 

comerț stabilite pentru funcționarea teraselor sezoniere, fiind verificate 335 de terase ale societăților 

comerciale, iar pentru neregulile constatate au fost încheiate 260 de procese verbale de sancționare 

contravențională cu amendă în valoare de  23 500 lei, dispunându-se intrarea în legalitate. 

 Cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural-sportive sau religioase, Zilele cartierelor, 

festivaluri, au fost efectuate 38 de acțiuni.  
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         .Au fost efectuate  6135 controale la operatorii economici, producători agricoli, societăți 

comerciale, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate sau nu, fiind 

legitimate un număr de 6517 persoane – au fost înmânate 25 de somații și au fost constatate și aplicate 

1513 de contravenții în valoare de 543 300 lei. 

 În anul 2016 polițiștii locali din cadrul acestui serviciu au primit spre verificare 282 de 

reclamații, plângeri, sesizări –transmise telefonic sau prin poșta electronică din care 280 au fost 

soluționate, rămânând în lucru 2 sesizări toate în termenul legal de soluționare. 

 

Graficul structurii proceselor verbale  de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

din anul 2016 

 

 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

              În conformitate cu prerogativele conferite de Legea  nr.155/2010 - legea poliției locale cu 

modificările și completările ulterioare s-a acționat pentru realizarea obiectivelor Primarului, 

directorului executiv, respectiv a obiectivelor specifice din domeniul resurselor umane. 

         În acest sens, un obiectiv specific al activității în domeniul Resurselor Umane, în perioada de 

referință l-a constituit adapatarea structurii organizatorice a instituției la nevoile și cerințele 

comunității prin înființarea unor compartimente noi, fapt ce a contribuit la creșterea eficienței și 

performanței activității, a gradului de reacție în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional 

și contravențional pe raza municipiului Timișoara. 

          În vederea operaționalizării Biroului monitorizare video prevăzut cu 1 post de conducere și 

12 posturi de execuție de polițist local pentru implementarea sistemului de supraveghere pentru 

creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara și pentru a nu pierde 

finanțarea proiectului care prevede la secțiunea ,,Indicatori din cererea de finanțare, respectiv 

locuri de muncă create” – 12 posturi s-a luat măsura cu caracter temporar de înființare a acestui 

birou prin preluarea a 12 posturi vacante din cadrul Serviciului Ordine Publică. 

           O.U.G. nr.41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri bugetare cadrul legislative s-a modificat, astfel că acesta 

prevede la punctul 6: În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a 
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implementat proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de 

rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înfiinţarea unor posturi, atunci 

numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se 

suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte." 

                    Având în vedere dispoziția legală de mai sus s-au efectuat demersurile necesare, iar prin 

H.C.L. nr.7/02.02.2016 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a statului de funcții s-au 

aprobat înființarea celor 12 posturi vacante de polițist local la Serviciul Ordine Publică, iar  

numărul de posturi prevăzute și aprobate în structura instituției fiind de 356 posturi. 

                   Prin H.C.L. nr.47/03.08.2016 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții s-a aprobat înființarea unui număr de 16 posturi noi vacante, numărul total de posturi 

pentru Direcția Poliției Locale Timișoara este de 372 posturi respectând legislația în domeniu, 

respectiv O.U.G. nr.63/2010 privind numărul maxim de posturi stabilit pentru ordonatorul 

principal de credite. 

                    Astfel  Direcția Poliției Locale Timișoara a fost reorganizată fiind înființate noi structuri 

cum sunt: Compartimentul de evenimernte, Compartimentul de protecție a muncii, iar Serviciul 

Financiar Contabilitate și Achiziții Publice a fost reorganizat în Serviciul Financiar Contabilitate 

și în Compartimentul Achiziții Publice. 

                      Aceste modificări au fost impuse de adaptarea structurii organizatorice la necesitățile 

operative ale instituției, precum și ca urmare unor modificări de ordin legislativ care a impus 

crearea unor structuri (Exemplu – Compartimentul protecția muncii). 

 

I. Activitatea privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare, 

promovare în funcția publică de conducere, promovare în clasă și în gradul  profesional 

imediat superior 

        În vederea realizării obiectivului specific privind organizarea concursurilor de recrutare 

pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a posturilor vacante de personal contractual, în 

perioada supusă analizei la nivelul Direcției Poliției Locale Timișoara s-au organizat 8 concursuri 

de recrutare, s-au înscris 195 de candidați și au fost declați admiși 26 de candidați, respectiv 

13,33%. 

        Situația comparativă a concursurilor de recrutare organizate în anii 2015-2016 este prevăzută 

în anexa nr.1. 

         Procentul de promovare în funcția publică de execuție deși a crescut în anul 2016 cu 4,63% 

se menține încă relativ mic, acest lucru se datorează slabei pregătiri a candidaților, lipsei de 

determinare și motivare, capacitate redusă de analiză și sinteză a cunoștințelor teoretice 

recomandate în bibliografia de concurs.  

         De asemenea la proba sportivă ca urmare a lipsei de pregătire fizică, există încă mulți 

candidați care nu promovează probele fizice(alergare la 50 m, flexii abdominale, alergare de 

rezistență 1000 m bărbați/800 m femei. 

         În anul 2016 a fost organizat un concurs de recrutare și unul de  promovare în funcția 

publică de conducere, fiind declarați admiși domnul POPA UȚĂ ILIE, respectiv ȚÎRLUI 

MARIUS IONUȚ în funcția de șef Serviciu Ordine Publică, respectiv șef Birou Patrulare Navală. 

           Situația candidaților declarați admiși se prezintă astfel: 

 Polițist local – 22 

 Șef serviciu – 1 

 Guard – 2 

 Șef birou - 1 

 

Examen de promovare în clasă a funcționarilor publici 

                 În perioada 22.08-24.08.2016 în conformitate cu Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a 

funcţionarilor publici s-a organizat examen de promovare în clasă a funcționarilor publici care au 

îndeplinit condițiile prevăzute de lege, unde s-au înscris 21 de funcționari publici, iar în urma 

selecției dosarelor 19 candidați au fost declarați admiși, iar 2 candidați au fost respinși. 
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                  În urma finalizării examenului de promovare în clasă au fost declarați admiși 10 funcționari 

publici, iar în total au fost respinși 11 (9+2), respectiv în procent de 47,61% admiși și 52,38% 

respinși. 

                  Situația comparativă față de anul 2015 este prevăzută în anexa nr.2. 

                  Rezultatele relativ modeste obținute la examenul de promovare în clasă denotă o capacitate 

redusă de analiză și sinteză a candidaților, un grad relativ redus de cunoaștere a legislației 

specifice funcționarilor publici și repectiv funcției publice, aceștia n-au reușit să demonstreze că 

posedă cunoștințe care să fie utile în activitatea desfășurată.  

 

                  Examen de promovare în gradul imediat superior 

                  În perioada 07.06-09.06.2016 s-a desfășurat examen de promovare în gradul profesional 

imediat superior a funcționarilor publici care au îndeplinit cerințele prevăzute de Legea 

nr.188/1999 – legea funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

                  La acest examen s-au înscris 35 de funcționari publici care în urma selecției dosarelor au fost 

declarați admiși 34 și 1 candidat respins. 

                   În urma finalizării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior au fost 

declarați admiși 23 funcționari publici, iar 12 au fost respinși, respectiv 65,71% admiși și 34,28% 

respinși. 

                   Comparativ cu anul 2015 rezultatele de la examenul de promovare în grad din anul 2016 

sunt relativ mai bune, procentul celor declarați admiși a crescut cu 13,99% fapt ce denotă că 

funcționarii publici au dat dovadă de mai multă preocupare și perseverență în pregătirea și 

perfecționarea profesională a candidaților;  
            

        II. Activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională. 

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

formatul-standard de transmitere a datelor si informaţiilor privind planul anual de perfecţionare 

anuală a funcţionarilor publici care s-a transmis ordonatorului principal de credit, respectiv 

Primăriei Municipiului Timişoara. De asemenea la nivelul fiecărui birou şi serviciu s-au întocmit 

planurile de pregătire profesională, în baza cărora activitatea se desfăşoară lunar sau trimestrial 

după caz sub conducerea şefilor profesionali. 

         În anul 2016 au participat la cursuri de perfecționare un număr de 13 angajați în domeniile 

financiar contabilitate și achiziții publice, implementare fonduri structurale si de coeziune, dezvoltarea 

sistemului de control managerial intern,proceduri operaționale, audit public intern, salarizare, arhivare etc. 

                  În conformitate cu prevederile Legii poliției locale, după numirea în funcție, polițiștii locali 

care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul 

circulației rutiere, proveniți din structura poliției comunitare, sunt obligați, ca în termen de 6 ani, 

să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

                  La finele anului 2016 a expirat termenul de 6 ani, astfel că la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale 

Timișoara cu o singură excepție (polițistul local DRĂGULESCU IOAN care și-a încetat raportul 

de serviciu) toți polițiștii locali proveniți din Poliția Comuniară au urmat Cursul de formare 

inițială în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul circulației rutiere. 

                   În perioada de referință au participat 22 de polițiști locali de execuție și 10 polițiști locali cu 

funcții de conducere care au urmat cursul de management. Astfel 13 polițiști locali au urmat 

cursul în cadrul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,, Avram Iancu” Oradea și 9 

polițiști locali, respectiv cei 10 șefi au urmat cursul în cadrul Centrului de Formare Inițială și 

Continuă al Ministerului Afacerilor Interne Orăștie. 

                   Menționăm că la aceste cursuri de formare inițială, polițiștii locali din cadrul Direcţiei 

Poliţiei Locale Timișoara au manifestat interes și preocupare în pregătirea profesională și fizică, 

precum și în dezvoltarea unor abilități practice privind modul de acțiune și intervenție în diverse 

situații operative. 
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    III. În domeniu gestiunii şi al evidenţei de personal s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

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

transmis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş. 

 Întocmirea și transmiterea on-line la A.N.A.F. a declarației M500 – Declarație privind 

informațiile detaliate de încadrare și salarizare a personalului plătit din fonduri publice conform 

Ordinului nr.2263/08.12.2016 – privind procedura de transmitere a datelor în registrul public 

 Operarea în Registrul de Evidenţă  al salariaţilor REVISAL . 

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

 Emiterea şi operarea deciziilor : 

    -  de numire în funcţia publică – 24 

    -  încadrare personal contractual - 2 

    -  pensionare  – 2 

    -  delegare și prelungire  delegare – 67 

    -  de încetare contract de muncă – 2 

    -  de transfer  – 1 

    -  de încetare raport serviciu –  5 (din care 1 destituire din functia publică) 

    -  promovare în funcție de conducere - 1 

    -  de suspendare – 1 

    -  reluare activitate –  2 

    -  de sancţionare – 33 

    -  radiere sancțiuni - 34 

    -  avansare în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă – 33 

    -  promovare în clasă a personalului Direcţiei Poliţiei Locale – 10 

    -  promovare în grad profesional a personalului Direcţiei Poliţiei Locale  - 23 

    -  mutare  – 37 (mutare definitiva 32, mutare temporara 5) 

    -  felicitare  -  98 

    -  stabilire drepturi salariale  - 322 

    -  definitivare - 12 

    -  reorganizare – 38 

    -  altele - 73 

 Operarea rapoartelor de evaluare a performanţeor profesionale ale funcţionarilor publici pe 

anul 2016; 

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

promovat examenul de  clasă și grad profesional; 

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

(lunar) 

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

examenul medical periodic, actele de studii, cursuri de formare si perfectionare  profesională si 

orice alte modificari; 

      

 În anul 2016 s-au ocupat 27 de posturi vacante ( 25 posturi prin recrutare, 1 concurs 

promovare funcție de conducere și 1 post prin transfer), dar în același timp un număr de 9 angajați 

și-au încetat raportul de serviciu/contractul de muncă.  
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STRUCTURA PERSONAL 
 

      

 

POLITISTI LOCALI FP GENERALE 
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 FUNCTIONARI PUBLICI - POLITISTI LOCALI – FUNCTII DE EXECUTIE 

 

 
 

Situația comparativă a încadrării statului de funcții 2015-2016, se prezintă astfel: 

 

 Total posturi prevăzute Posturi ocupate Posturi vacante 

anul 2015 anul 2016 anul 2015 anul 2016 anul 2015 anul 2016 

Total posturi 344 372 324 342 20 30 

Functionari publici 285 313 266 285 19 28 

- de conducere 22 22 19 20 3 2 

- de execuție 263 291 247 265 16 26 

Personal contractual 59 59 58 57 1 2 

- de conducere 1 1 1 1 0 0 

- de execuție 58 58 57 56 1 2 
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CURSURI DE FORMARE 

 

 Politisti locali Sefi Servicii/Birouri 

2015 2016 2015 2016 

 49 22 0 10 

 

 
 

EXAMEN DE CLASA 

 

 2015 2016 

inscrisi 24 - 21 - 

admisi 17 70,83% 10 47,61% 

respinsi 7 29,17% 11 52,38% 
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EXAMEN DE GRAD 

 

 2015 2016 

inscrisi 29 - 35 - 

admisi 15 51,72% 23 65,71% 

respinsi 14 48,28% 12 34,28% 
 

 
 

DINAMICA PERSONALULUI – ANUL 2016 
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 In anul 2015 din cele 344 posturi prevăzute, 324 au fost încadrate efectiv, ceea ce a reprezentat  

94,19 %, iar 20 posturi au fost posturi vacante, respectiv 5,81%, comparativ cu anul 2016 când din cele 

372 posturi prevăzute, 342 sunt încadrate efectiv, ceea ce reprezintă 91,94%, iar 30 posturi sunt posturi 

vacante, respectiv 8,06 %. 

 Analizând această situație rezultă că în anul 2016  numărul de posturi a crescut, de  la 344 la 

372. 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 

 

 Serviciul Financiar Contabilitate s-a constituit ca urmare a aprobării Organigramei DPLT prin 

HCL nr. 7/02.02.2016 si HCL nr.47/03.08.2016, în subordinea Directorului Executiv Adjunct  (3). Are 

în componenţă 8 funcţii publice, din care 7 functii publice de executie. Atribuțiile Serviciului Financiar 

Contabilitate sunt prevăzute la art. 45 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției 

Poliției Locale Timișoara, aprobat prin HCL nr. 482 din 20.11.2015. 

 Obiectul de activitate al serviciului reprezintă evidenţa contabilă sintetică şi analitică a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara 

 Scopul principal si activitatile desfasurate in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate  

- Organizarea si conducerea activitatii financiar-contabile 

- Organizarea registrelor  de contabilitate 

- Conducerea contabilităţii 

- Conducerea activităţii financiare 

- Elaborarea situaţiilor financiare 

- Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile  

- Organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv propriu 

- Fiabilitatea sistemului  informatic financiar – contabil 

- Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor  financiar- contabile 

- Elaborarea bugetului 

- Urmarirea si executia bugetului 

- Salarizare 

Obiective specifice pe anul 2016 

Organizarea si conducerea activitatii financiar-contabile 

1. Realizarea si depunerea la termen a documentelor (situatii financiare, declaratii, documente 

statistice) privind evidenta cheltuielilor din fonduri publice 

                  Numar documente realizate si depuse la termen     x 100 

                           Numar documente realizate si depuse                  

2. Emitere aviz/refuz de viza CFPP 

                   Numar documente realizate si depuse       x 100 

                   Numar documente realizate si vizate                 

Stadiu : valoare indicatori si grad de realizare obiective specifice la 31.12.2016 

Organizarea si conducerea activitatii financiar-contabile 

1. Realizarea si depunerea la termen a documentelor (situatii financiare, declaratii, documente 

statistice) privind evidenta cheltuielilor din fonduri publice 

 132     x 100 = 100% 

                132                 

2. Emitere aviz/refuz de viza CFPP 

  2472     x 100 =100% 

                                    2472             

     In perioada de referinta, s-au înregistrat şi contabilizat cheltuielile prevăzute în Bugetul Direcţiei, 

conform normelor contabile, asigurându-se drepturile salariale ale personalului, precum şi disponibilităţi 

pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a instituţiei, au fost elaborate, aprobate 

și transmise in termen ordonatorului principal de credite toate situatiile financiare lunare, trimestriale si 

anuale, conform legislatiei financiar-contabile in vigoare.  
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     La inceputul anului s-a efectuat valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Directiei 

Politiei Locale pe anul 2015. 

    Activităţile desfăşurate de DPLT în anul 2016 au avut ca sursă de finanţare alocaţiile bugetare din 

capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”.  

Angajamentele legale s-au încadrat în creditele bugetare aprobate.  

La capitolul 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”, creditele bugetare aprobate au fost în sumă 

totală de 25.782.620 lei, repartizate astfel :  

- Cheltuieli de personal 21.000.000 lei  

- Cheltuieli cu bunurile si serviciile 2.768.600 lei  

- Cheltuieli de capital  2.014.020 lei 
 

Situația aferenta anului 2016 se prezinta astfel: 

 Mii lei 

Nr. 

crt. 
 

Credite bugetare 

aprobate 

2016 

Realizat 

2016 
% 

1 
TOTAL CHELTUIELI 
(FUNCTIONARE+DEZVOLATRE) 

25.782,62 23.423,26 90,85% 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 23.768,60 22.288,69 93,77% 

3 Cheltuieli de personal 21.000,00 20.605,78 98,12% 

4 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.768,60 1.682,90 60,79% 

6 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2.014,02 1.135,57 56,33% 

7 Cheltuieli de capital 2.014,02 1.135,57 56,33% 
 

Comparativ cu anii anteriori, pe perioada 2015-2016 situatia creditelor bugetare aprobate/realizate 

se prezinta dupa cum urmeaza: 

                                                                                                                                                   Mii lei 

Nr. 

crt. 
 

Credite bugetare 

aprobate 

2015 

Credite bugetare 

aprobate 

2016 

 

Crestere 2016 

fata de 2015 % 

1 
TOTAL CHELTUIELI 
(FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) 

20.435,00 25.782,62 26,17% 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 19.435,00 23.768,60 22,30% 

3 Cheltuieli de personal 16.893,30 21.000,00 24.31% 

4 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.450,00 2.768,60 13% 

6 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.000,00 2.014,02 101,40% 

7 Cheltuieli de capital 1.000,00 2.014,02 101,40% 
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16.893,30; 83% 

2.450,00; 12% 1000; 5% 
Total buget 2015(mii lei) 

Cheltuieli personal

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

21.000,00; 81% 

2.768,60; 11% 

2014,02; 8% Total buget 2016(mii lei) 
Cheltuieli personal

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

20.435,00 

25.782,62 

Credite bugetare aprobate 2015 Credite bugetare aprobate 2016

TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) 
Credite bugetare aprobate 2015 Credite bugetare aprobate 2016
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Analizand situatia prezentata, anul 2016 fata de anul 2015, se observa ca suma previzionata a fi 

cheltuita si aprobata in buget a crescut in 2016 fata de 2015, in valoare absoluta cu 5.347,62 mii lei ceea 

ce reprezinta o crestere de  26,17%. 

Din totalul bugetului aprobat pe anul 2016 suma alocata cheltuielilor de capital de 2.014,02 mii lei a 

crescut cu circa 100%, comparativ cu anul 2015. 

Suma de 2.014,02 mii lei alocata, a fost necesar a fi impartita pentru acoperirea angajamentelor 

legale incheiate in cursul anului 2015 si anume in 66,41 mii lei iar diferenta de 1.947,61 mii lei pentru 

dotari independente aferente anului 2016.  

 

2016                                                                                                     mii lei 

Nr. 

crt. 
 

Credite bugetare 

aprobate 

2016 

Realizat 

2016 
% 

1 
TOTAL CHELTUIELI 
(FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) 

25.782,62 23.423,26 91% 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 23.768,62 22.288,69 94% 

3 Cheltuieli de personal 21.000,00 20.605,78 98% 

4 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.768,60 1.682,90 61% 

6 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2.014,02 1.134,57 56% 

7 Cheltuieli de capital 2.014,02 1.134,57 56% 
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2015 mii lei 

Nr. 

crt. 
 

Credite bugetare 

aprobate 

2015 

Realizat 

2015 
% 

1 
TOTAL CHELTUIELI 
(FUNCTIONARE+DEZVOLATRE) 

20.435,00 18.969,34 92% 

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 19.435,00 18.087,90 93% 

3 Cheltuieli de personal 16.893,30 15.732,68 93% 

4 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.450,00 2.263,52 92% 

5 Asistenta sociala 91,70 91,70 100% 

6 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.000,00 881,44 88% 

7 Cheltuieli de capital 1.000,00 881,44 88% 

 

    In perioada de referinta au fost elaborate, aprobate și transmise ordonatorului principal de credite 

Nota de fundamentare a cheltuielilor salariale, materiale și de investitii pentru anul 2016 si Lista de 

investiții pe anul 2016 cu nr.1230/08.02.2016; 3 modificari ale Listei de investitii conform bugetului 

aprobat cu nr.5185/27.07.2016; 6856/24.10.2016; 7727/21.11.2016 insotite de notele de fundamentare 

privind justificarea solicitarilor; 4 situatii privind realizarea investitiilor. 

   Au fost transmise Primariei Municipiului Timisoara 4 rectificari de buget pentru anul 2016 

inregistrate cu nr. 8175/16.08.2016; 5782/29.08.2016; 9977/03.10.2016; 10629/25.10.2016 si 36 cereri 

de deschidere credite bugetare. 

         In perioada de raportare au fost întocmite și transmise 132 situații financiare si statistici. 

         S-au primit, verificat si numerotat 808 propuneri si angajamente si 824 ordonantari a cheltuielilor 

institutiei. 

         S-au intocmit 1662 ordine de plata catre Trezoreria Timisoara si efectuat viramente catre 

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

         S-au intocmit 12 state de plata privind salariile personalului institutiei conform legislatiei in 

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

evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaratia 112), aferente acestora; 12 state de plata norma de 

hrana; 12 cereri de restituire indemnizatii concedii medicale suportate de FNUASS ; 

         Au fost intocmite adeverinte privind veniturile realizate de salariati, calitatea de asigurati in 

sistemul de asigurari sociale de sanatate, si alte adeverinte solicitate  pentru 245 persoane.        

     In anul 2016 au fost întocmite Rapoarte privind îndeplinirea Indicatorilor de performanță pentru 

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

Achizitii Publice. 

      S-a pus in aplicare Procedura de functionare a sistemului national de raportare(Forexebug)-Ordin 

517/2016 , Procedura de semnare electronica a rapoartelor si acces la Forexebug si Procedura privind 

inregistrarea angajamentelor legale si bugetare in sistemul de control(CAB).                                                   

          Contabilitatea DPLT a fost organizată şi condusă cu respectarea strictă a principiilor de bază ale 

contabilităţii, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

operaţiunile economico-financiare, privind exerciţiul bugetar încheiat, fiind consemnate în documente 

legale şi contabilizate corect.  

           Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei s-a efectuat cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice, precum şi a Ordinului ministrului finanţelor publice 

nr. 1.792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare . 

 

Gradul de realizare a bugetului anului 2016 : 90,85% 
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SERVICIUL COMUNICARE, PREVENIRE SI DISPECERAT 

 

Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat  este structura din cadrul Directiei Politiei 

Locale Timisoara care colectează datele și informațiile rezultate din activitatea instituției în vederea 

diseminării unitare și în timp util a acestora, elaborează strategia de comunicare şi relaţii publice și 

monitorizează  dinamica situației operative, menţinând legătura permanentă cu efectivele aflate în 

misiuni și care are în subordine Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură, Biroul Prevenire, 

Analiză, Sinteză, și Biroul Monitorizare Video.  

Având în vedere direcțiile de acțiune și obiectivele trasate de către primarul municipiului 

Timișoara pentru anul 2016 dar și cele propuse de către Direcția Poliția Locală Timișoara, Serviciul 

Comunicare, Prevenire și Dispecerat  a urmărit cu prioritate realizarea acestora în vederea imbunătățirii 

calității serviciilor aduse cetățenilor municipiului. 

Astfel, în ceea ce privește obiectivul privind operativitatea și promptitudinea la preluarea 

sesizărilor, solicitărilor, reclamațiilor venite din partea cetățenilor, în anul perioada de referință, 

funcționarii publici din cadrul Biroului Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură au urmărit 

înregistrarea corectă şi repartizarea conform rezoluţiei conducerii, a celor 8833/6642 (+2191) plângeri, 

sesizări, adrese şi reclamaţii, prezentând lunar stadiul de rezolvare a acestora, ceea ce denotă încrederea 

susținută a cetățenilor în instituție și în posibilitatea de soluționare a aspectelor semnalate.  

În ceea ce privește constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor  în funcție de gravitatea 

faptei, de impactul ei, se poate menționa faptul că în anul 2016 au fost înregistrate un număr de 

38851/35465 (+3386) procese verbale de constatare şi sancţionare  contravenţională, din care 3614/1144 

(+2470) au fost clasate, fiind achitate în 48 de ore, în urma dovezilor primite prin care contravenienţii au 

procedat la achitarea acestora în termenul legal de 48 de ore. Din cele 38851/35465 (+3386) procese 

verbale de constatare a contravențiilor, 25497/10932(+14565) sunt sancțiuni cu amendă, iar 

13354/24533 (-11179) sunt sancțiuni aplicate cu avertisment.  

De asemenea s-a procedat la trimiterea spre executare silită a 19165/8243 (+10922) de procese 

verbale din care 8840/3913 (+4927) la Primăria Municipiului Timişoara şi 10325/4330 (+5995) la alte 

Primării din ţară. 

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

Timişoara, trimisă prin poştă prin corespondență simplă și cu confirmare de primire în 15209/9472 

(+5737) cazuri şi 196/386 (-190)  prin poşta specială. Lunar, trimestrial și semestrial au întocmit situaţii 

de interes operativ cu indicatorii de performanţă stabiliţi prin HCL Timişoara. 

În ceea ce privește obiectivele BCRPR stabilite la nivelul instituției, anul trecut s-a stabilit acela 

de a informatiza activitatea de implementare a proceselor verbale și de a se renunța la registrele de 

evidente ale proceselor verbale de constatare a contravenției, obiectivul fiind îndeplinit. 

În anul 2016 au fost emise către mass-media un număr de 217/160 (+57) comunicate de presă 

privind activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, care s-au materializat  în 1095/890 (+205) ştiri în 

presa scrisă, online, radio şi televiziune.  

 În ceea ce privește obiectivul Dlui Primar Nicolae Robu, acela de a se crea o pagina de facebook 

prin care să fie evidențiată activitatea instituției, iar cetățenii să poate face sesizări, a fost de asemenea, 

îndeplinit, fiind înființată pagina de facebook a Direcției Poliția Locală Timișoara, pagină care are deja 

811 de aprecieri și zeci de mii de vizualizări. De asemenea, s-au îmbunătățit relațiile cu mass-media, 

numărul prezentărilor activității în mass-media fiind mai mare decât în anul anterior, acestea fiind de 

asemenea, în majoritate, obiective, nefiind semnalate situații majore negative în care să fi fost implicată 

instituția.    

Poliția Locală Timișoara a continuat și în acest an informarea cetățenilor cu privire atribuțiile 

instituției și modalitățile de a intra în contact ale cetățenilor cu Poliția Locală Timișoara prin difuzarea 

atât la manifestările la care a participat sau pe care le-a organizat, cât și prin poștă persoanelor care au 

depus sesizări a unui număr de  20.000 de pliante informative cu atribuțiile și datele de contact ale 

Direcției Poliția Locală Timișoara. De asemenea, în perioada de referinţă, Biroul Comunicare Relaţii cu 

Publicul şi Registratură a s-a implicat, cu contribuția unei importante părți a efectivului, la organizarea 

şi promovarea „Zilei Poliţiei Locale” prin manifestarea „Ziua Porţilor Deschise”, marcată în fiecare 
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an la data de 21 mai,  la care au participat peste 700 de persoane, elevi de la școlile colaboratoare, 

reprezentanți ai consiliilor consultative de cartier și alți cetățeni. De asemenea, s-a implicat în 

reprezentarea instituției la Standul expozițional desfășurat în Piața Unirii cu ocazia manifestării Ziua 

Serviciilor Publice, la data de 1 octombrie 2016, precum și la Parada Militară organizată în 1 Decembrie 

2016, cu ocazia Zilei Naționale a României, manifestări la care Poliția Locală Timișoara s-a bucurat de 

un real succes. 

Direcţia Poliţia Locală a fost reprezentată prin Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi 

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

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

Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara și la dezbaterile organizate de 

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane Timiș.  

 În vederea asigurării unui climat de ordine si siguranta publica la unitatile de invatamant 

preuniversitar arondate – un alt obiectiv  trasat D.P.L.T. de catre domnul Primar al Municipiului 

Timisoara Prof. Dr. Ing. Nicolae Robu prin intermediul Biroului Prevenire, Analiză și Sinteză s-au 

organizat şi executat 45 de acţiuni, cu +2 mai multe decât în anul anterior.  

 Din punct de vedere al dispozitivului de ordine si siguranta publica, media generala zilnica a 

numarului de politisti locali care isi exercita sarcinile si indatoririle de serviciu in scopul mentinerii 

ordinii si sigurantei publice in zona unitatilor de invatamant arondate se ridica la cifra 12, în acest sens 

s-au executat 1635 patrulări pedestre (+57 fata de perioada de referinta a anului 2015). 

      In scopul prevenirii, dar si al informării elevilor si cadrelor didactice cu privire la actele si 

faptele de încălcare a legislaţiei in vigoare, Biroul Prevenire Analiza si Sinteza a  demarat, in perioada 

01.01 - 31.12.2016, seminarii interactive si lecţii deschise la unităţile de învăţământ menţionate, în 

special la clasele de elevi cu vârsta de peste 14 ani, fiind efectuate un număr de 45 de astfel de 

prezentări la unitatile de invatatmant preuniversitar arondate Directiei Politiei Locale Timisoara.  

         In cadrul seminariilor interactive si lecţiilor deschise la unităţile de învăţământ menţionate, la care 

au participat cca. 2450 de elevi ( +200 fata de anul 2015), dintre care cca.1310 elevi din cls. IX-XII si 

aprox. 1140 elevi din cls.I-VIII au fost prezentate sinteze despre delincventa juvenila, cauzele si 

conditiile favorizante ale acestui fenomen, criminalitatea in randul minorilor, situatii statistice 

inregistrate la nivel local si national, regulile si normele de conduita civica, in conceptia Legii 

nr.61/1991 *republicata* pe linia etalarii unui comportament licit si civilizat, aspecte referitoare la 

respectarea programului de liniste a locuitorilor si la mentinerea climatului de ordine si siguranta 

publica in aria de competenta a acestor unitati de invatamant, chestiuni generale de drept penal, furtul, 

lovirea si alte violente, talharia, traficul sau consumul de stupefiante etc.  

 În vederea realizarii unui parteneriat constructiv si eficient cu comunitatea locala au fost 

organizate 2 sedinte la sediul Directiei Politiei Locale Timisoara cu presedintii si reprezentantii 

Consiliilor Consultative de Cartier. 

 

 Ca urmare a implementării in anul 2015 a proiectului “Sistem de supraveghere pentru creșterea 

siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara.”, în vederea asigurării climatului de 

ordine și normalitate civică pe raza municipiului Timișoara, s-a înființat prin H.C.L nr. 136/20.03.2015 

Biroul Monitorizare Video care acționează în scopul supravegherii și monitorizării imaginilor 

provenite de la cele 94 camere video care au fost amplasate în următoarele locații de pe raza 

Municipiului Timișoara: 

 

Nr. 

Crt             LOCATII MONITORIZATE VIDEO  Municipiul Timișoara Nr. Camere  

1.  Piaţa Libertăţii   8 

2.  Piaţa Victoriei 20 

3.  Piața Unirii 18 

4.  Piața Sf.Gheorghe   4 

5.  Piaţa 700   4 

6.  Piaţa Badea Cărţan   6 

7.  Piaţa Traian  10 
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8.  Liceul C.D. Loga   4 

9.  Liceul Eftimie Murgu   4 

10.  Liceul J. L. Calderon   4 

11.  Liceul G. Moisil   3 

12.  Liceul N.Lenau   4 

13.  Primaria Municip. Timişoara   5 

 

Astfel, in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, prin intermediul camerelor video au fost sesizate și 

transmise către echipajele din teren un număr de 520 de fapte ce constituie contravenție și un număr 

de 8 fapte ce constituie infracțiune,  după cum urmează: 

 

LEGEA 61/1991 REP.: 

 138 cazuri de apelare, în mod repetat, la mila publicului; 

 23 cazuri de tulburare a ordinii și liniștii publice prin provocarea ori participarea efectivă 

la scandal în locuri publice; 

 6 cazuri  privind consumul de  băuturi alcoolice în locuri publice, neamenajate; 

 2 cazuri privind scrierea sau desenarea, fără drept pe pereții clădirilor, pe garduri sau 

obiecte de folosință comună aflate în locuri publice. 

 16 cazuri pentru săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene. 

O.G 195/2002: 

 106 cazuri de nerespectare a circulației pe drumurile publice de către bicicliști;  

 26 cazuri de nerespectare a circulației pe drumurile publice de către pietoni; 

 119 cazuri de nerespectare a circulației pe drumurile publice de către conducătorii auto. 

HCL371/2007: 

 6 cazuri pentru depozitarea neautorizată a deșeurilor pe domeniul public; 

 5 cazuri de nerespectare a circulației pe drumurile publice de către conducătorii auto. 

 6 cazuri privind distrugerea materialului dendofloricol de pe domeniul public. 

L24/2007: 

 1 caz de depozitare deșeuri pe spațiul verde. 

HCL321/2001 & HCL 139/2011: 

 35 cazuri privind comerțul stradal neautorizat pe domeniul public 

INFRACȚIUNI: 

 8 cazuri  pentru distrugere/furt bunuri pe domeniul public 

 

 În interesul soluționării unor dosare Biroul Monitorizare Video a  pus la dispoziția 

organelor abilitate capturi ale imaginilor înregistrate, astfel au fost transmise: 

 

- 21 răspunsuri la solicitarea scrisă a Poliției Municipiului Timișoara –Secția 1 Poliție; 

- 4 răspunsuri la solicitarea scrisă a Poliției Municipiului Timișoara –Secția 2 Poliție; 

- 1 răspuns la solicitarea scrisă a Poliției Municipiului Timișoara –Secția 4 Poliție; 

- 1 răspuns la solicitarea scrisă a Poliției Municipiului Timișoara –Secția 5 Poliție; 

- 6 răspunsuri la solitarea scrisă a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș- Serviciul 

Investigații Criminale și Serviciul Criminalitate Informatică;  

- 1 răspuns la solicitarea scrisă a Inspectoratului de Jandarmi al Județului Timiș; 

- 1 răspuns la solicitarea scrisă a Direcției Județene de Informații Timiș; 

 

Având în vedere direcțiile de acțiune și obiectivele trasate de către primarul municipiului 

Timișoara pentru anul 2016 dar și cele propuse de către Direcția Poliția Locală Timișoara, acest serviciu 

are ca scop și menținerea legăturii permanente cu cetățenii, preluarea și gestionarea sesizărilor acestora, 

cunoașterea permanentă a situației operative, a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de 

executare, a forțelor și mijloacelor angajate în acțiuni, menținând legătura permanentă cu efectivele 

aflate în teren și cu forțele sau structurile cu care se cooperează, dispunând în afara orelor de program,  

primele măsuri privind organizarea și executarea misiunilor încredințate. 
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În ceea ce privește asigurarea securității cetățenilor pe raza municipiului Timișoara prin 

operativitate și promptitudine la preluarea solicitărilor, sesizărilor, reclamațiilor venite din partea 

cetățenilor, obiectiv trasat de către primarul municipiului Timișoara, în perioada analizată  s-a preluat un 

număr de 25.046 apeluri telefonice cu + 4479 mai mult fata de anul anterior (20.549) fiecare dintre 

acestea fiind preluate, gestionate și soluționate de către lucrătorii din cadrul serviciului, din acestea 5163 

fiind înregistrate ca sesizări telefonice ale cetățenilor. Comparativ cu anul anterior când la Direcția 

Poliția Locală Timișoara s-au înregistrat 3838 de astfel de sesizări, se constată o creștere de + 1325 

sesizări efectuate prin intermediul  numerelor de telefon puse la dispoziția cetățenilor.  

Numărul sesizărilor telefonice anomine s-a menținut și în acest an la 0 datorită programului de 

înregistare a apelurilor telefonice care permite stocarea convorbirilor și vizualizarea numerelor de 

telefon de  pe care se fac apeluri către Direcția Poliția Locală Timișoara.  

Din dispoziția Primarului Municipiului Timișoara, la dispeceratul Direcției Poliția Locală a fost 

alocat un număr de telefon scurt 0356/913 și o adresă de email sesizaribiciclisti@primariatm.ro 

pentru preluarea sesizărilor posesorilor de mijloace de transport velo, fiind inregistrate în cursul 

anului 2016 un număr de 137 sesizări telefonice, cu + 82 mai mult decât anul anterior, pentru fiecare caz 

în parte fiind efectuate verificări operative și dispuse măsuri legale. 

Datorită programului Track GPS care permite vizualizarea dispunerii echipajelor în teren și 

dirijarea la fața locului a celui mai apropiat echipaj disponibil timpii de reacție și intervenția la 

problemele semnalate pe raza municipiului sunt analizați periodic în vederea în vederea asigurarării 

satisfacerii cerințelor și așteptărilor cetățenilor și a intervenției într-un timp cât mai scurt. 

Prin intermediul aceluiași serviciului, au fost centralizate aspectele negative constatate de către 

polițiștii locali pe raza municipiului dar și cele sesizate de către cetățeni, acestea fiind transmise în mai 

puțin de 24 de ore lucrătoare către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Timișoara îndeplinind astfel 

obiectivul trasat de către domnul Primar Robu Nicolae și anume semnalarea aspectelor negative 

constatate pe raza municipiului și intervenția promptă în vederea soluționării acestora.  

Astfel, comparativ cu anul 2015 când au fost înregistrate 1738 de aspecte negative, în anul 2016 

s-au înregistrat 3012 de astfel de aspecte, cu 1274 mai multe față de anul anterior. 

 

Aspecte negative semnalate au vizat următoarele linii: 

SESIZĂRI PRIVIND 2015 2016 + /  

Iluminat public 106 185 + 79 

Rampe clandestine 226 830 + 604 

Starea carosabilului (gropi, murdărire) 224 293 + 69 

Prezența câinilor fără stapân 117 132 + 15 

Neaducerea terenului la starea inițială în urma efectuării 

unor lucrări 

41 50 + 9 

Mobilier urban degradat 175 161 -14 

Tăieri de arbori/ distrugere gard viu 52 104 + 52 

Indicatoare rutiere avariate /căzute (semafoare, borne 

avariate) 

418 664 + 246 

Canalizarea (Lipsă capace canal / canal înfundat /conducte 

sparte) 

68 52 -16 

Panouri publicitare 3 2 -1 

Prezența țurțurilor/gheață 3 - -3 

Alte aspecte 305 539 + 234 

TOTAL 1738 3012 + 1274 

 

mailto:sesizaribiciclisti@primariatm.ro
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La solicitarea agenților din teren sau pentru soluționarea unor lucrări, au fost efectuate interogări 

ale bazei de date după cum urmează: 

 

 2015 2016 +/- 

Identificări persoane 11799 14.718 + 2919 

Verificări urmăriți 2428 2550 + 122 

Verificări permise de conducere și înmatriculări auto 7380 9.938 + 2558 

 

 

 
 

În anul 2016, în urma acțiunilor și verificărilor efectuate de către polițiștii locali din cadrul 

Direcției Poliția Locală Timișoara au fost conduse la sediu, conform Legii 155/2010 a Poliției Locale, în 

vederea stabilirii idențității un număr de  1606 de persoane cu 440 mai puțin față de anul anterior când 

au fost înregistate  2046 persoane. 

În cursul anului 2016 s-au înregistat 6 situații de urgență, cu 9 mai putine față anul anterior cand 

s-au  înregistrat 15, pentru fiecare situație în parte fiind luate măsuri imediate în vederea remedierii sau, 

în funcție de situație, acestea fiind transmise organelor abilitate în soluționare. 
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BIROUL JURIDIC 

 

La începutul anului 2016 în evidențele Biroului Juridic se aflau în lucru un număr total de  308 

dosare, un număr de 488 au fost înregistrate în anul 2016,  din care s-au soluționat 268 și au rămas 

în lucru la sfârșitul anului 528 de lucrări. 

 

În cursul anului 2016 la nivelul  biroului juridic au fost înregistrate un număr total de 488 

dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. Acestea după obiectul  cererii formulate se clasifică astfel: 

  

      - 469 plângeri contravenționale 

      - 9 plângeri penale disciplina în construcții; 

      - 10 alte obiecte, contestații acte administrative, etc. 

 

 
 

Comparativ cu anul 2015 când au fost înregistrate un număr total de 329 dosare  în cursul anului 

2016 numărul total de dosare înregistrate la nivelul Biroului Juridic a început ușor să crească ajungând 

la un număr de 488 dosare,  deși nu este o creștere semnificativă acesta  se datorează faptului  că s-a 

renunțat la proiectul pilot ,,avertisment la prima abatere”, cuantumul sancțiunii amenzii contravenționale 

fiind un factor determinant pentru luarea hotărârii  de formulare a plângerii contravenționale. 

Menționăm aici că un număr semnificativ de plângeri contravenționale, respectiv 62 au vizat 

procesele verbale de contravenție încheiate persoanelor ce au circulat pe bicicletă în zona centrală a 

orașului fără a respecta semnificația indicatorului rutier ,,accesul interzis tuturor vehiculelor”, 

sancțiunea amenzii în cazul săvârșirii acestei contravenții fiind în cuantum de 750 lei. Precizăm că în 

cazul acestor plângeri deși cuantumul ridicat al amenzii determină contravenienții de a ataca în instanța 

actele de sancționare contravențională, practica instanței fiind de a menține temeinice și legale procesele 

verbale de contravenție, în unele cazuri dispunând raportat la împrejurările săvârșirii faptei și 

antecedentele contravenienților, reducerea amenzii sau după caz înlocuirea cu avertisment. 

Astfel, existența unei jurisprudențe favorabile Direcției Poliției Locale Timișoara reprezintă pe 

de o parte un factor care determină descurajarea petenților în a formula plângeri contravenționale mai 

ales în cazul contravenienților care au mai fost sancționați contravențional  anterior. 

Dosarele înregistrate la biroul juridic în cursul  anului 2016 au fost repartizate în lucru la cei 

patru consilieri juridici ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului juridic. Acestea fiind repartizate  

consilierilor juridici  în funcţie de complete,  secţii  civile  I/II,  săli de  judecată şi  zile  astfel încât  

fiecare consilier juridic să aibă şi zile libere pe săptămână pentru pregătirea conceperea și redactarea 

lucrărilor sau pentru a participa la activităţi ce implică prezenţa acestora, astfel în urma repartizării 

469 

9 

10 Dosare aflate pe rolul instantelor de judecata 

plangeri contraventionale

plangeri penale(disciplina in
constructii)
alte obiecte
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completelor de judecată,  fiecărui consilier juridic i-a revenit reprezentarea între 11 si 13 complete de 

judecată privind apărarea intereselor  Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti, 

respectiv  Judecătorie, Tribunal şi Curtea de Apel. În cursul anului 2016 s-a efectuat  de către consilierii 

juridici  la un număr de 1095 de termene de judecată  acordate în dosarele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată.(2015 – 979). 

În vederea asigurării apărării în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată, au fost redactate 

un număr de 606  de ,,ÎNTÂMPINĂRI”. (2015-298). Împotriva  soluţiilor pronunţate în primă instanţă 

au fost redactate şi promovate un număr de 109 de apeluri  întrucât hotărârile pronunţate de instanţele de 

judecată nu ne-au fost favorabile, procesele verbale de contravenţie fie fost anulate fie s-a dispus 

înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului.(2015-74) 

Într-un număr de 25 dosare s-au făcut referate de neatacare,  întrucât nu au fost identificate 

motive de recurs sau apel, legalitatea hotărârilor fiind evidentă,  s-a apreciat neoportună exercitarea 

căilor de atac.(2015 -6)  

Din dosarele soluționate favorabil Direcției Poliției Locale Timișoara în cursul anului 2016  în 

primă instanță, menționăm că 58 de  dosare  au devenit și definitive, ca urmare a neexercitării căilor de 

atac de către petenți,  a perimării întrucât petenții nu au îndeplinit obligațiile impuse de instanță, sau  

datorită faptului că s-a dispus doar reducerea amenzii menținându-se temeinicia și legalitatea actelor de 

sancționare contravențională.(2015-46) . 

  

 
 

      Raportul între procesele câștigate și procesele pierdute este de 75,74 câștigate și 24,26 pierdute, 

acestea având în principal cauze neimputabile polițiștilor locali. 

Astfel, urmare a constatării prin Decizia civilă nr. 5382/22.09.2015  pronunțată de Curtea Apel 

Timișoara – Secția Contencios Administrativ și Fiscal în dosar nr.4423/30/2014 a nulității Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.146/25.03.2014 privind modalitatea de parcare în 

centre comerciale şi reglementarea ridicării, transportului şi depozitării unor vehicule, modificată prin 

HCL nr. 293/20.05.2014, au fost anulate și procesele verbale de contravenție încheiate în baza hotărârii 

consiliului local. 

Menționăm că H.C.L. nr.146/25.03.2014 interzicea și sancționa contravențional  blocarea, 

ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor de alte unităţi cu excepţia celor autorizate de Primăria 

Municipiului Timişoara  precum și depozitarea vehiculelor  ridicate în alte spații decât cele aprobate de 

către Primăria Timișoara. 

Un alt motiv reprezintă, dezincriminarea faptelor contravenționale menționate în cuprinsul 

proceselor verbale de contravenție prin adoptarea de către Consiliul Local  al Mun. Timișoara a HCL 
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428/12.09.2014 prin care a modificat art. 2 din HCLMT nr. 193/2012 ce  interzicea și sancționa  

comercializarea băuturilor alcoolice  în perimetrul Complexului Studențesc în sensul  interzicerii  și 

sancționării doar a consumului băuturilor alcoolice. În speță instanțele făcând  aplicarea dispozițiilor 

art. 12  alin. 1din OG nr. 2/2001 potrivit cărora: ,, Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este 

considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează*), chiar dacă a fost săvârşită înainte de data 

intrării în vigoare a noului act normativ”, și respectiv făcând  aplicarea  Deciziei Curții Constituționale 

nr. 228din 13 martie 2007, prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale în măsura în care 

prin sintagma "nu se mai sancţionează" prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii 

contravenţionale, nu şi executarea acesteia. ( cauza SC Ilinois SRL). 

Majoritatea acestor plângeri contravenționale deși au fost înregistrate în anul 2015 pe rolul 

instanțelor de judecată, au fost soluționate definitiv în cursul anului 2016 ceea ce a influențat 

semnificativ procentul anual al dosarelor câștigate față de anul precedent. 

În ceea ce privește dosarele având ca obiect contestații la deciziile de sancționare 

disciplinară menționăm că în cursul anului 2016 au fost înregistrate 5 contestații împotriva deciziilor de 

sancționare disciplinară, dintre acestea fiind soluționată definitiv doar o singură  cauza, (dosar nr. 

7881/30/2015 – Kobau Adrian) instanța menținând ca temeinică și legală sancțiune disciplinarea 

aplicată ( mustrare scrisă). 

 

Referitor la plângerile penale  formulate  de Direcția Poliției Locale Timișoara  în urma 

controalelor efectuate de Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal urmare a constatării 

executării fără autorizație de construcție de lucrări la monumentele istorice, precizăm că în majoritatea 

cauzelor organele de cercetare penală au reținut săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 24  din Legea 

50/1991, confirmând astfel constatările polițiștilor locali, dar din rațiuni de ordin penal au dispus 

clasarea cauzelor. 

Tot cu privire la domeniul disciplina în construcții, menționăm că în cursul anului 2016 au fost 

înregistrate  40 plângeri contravenționale  împotriva proceselor de sancționare contravențională privind 

încălcarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, o parte dintre 

aceste au fost soluționate o parte sunt în curs de judecată,  practica instanțelor în cazul acestor plângeri 

este majoritară în sensul menținerii temeinice și legale a proceselor verbale de contravenție dar cu 

înlocuirea sancțiunii amenzii în avertisment sau după caz reducerea amenzii contravenționale. 

În cursul anului 2016 s-au formulat 1459 cereri de eliberare a copiilor după hotărârile 

judecătorești  definitive şi depuse la instanţele de judecată,  hotărârile judecătorești  au fost eliberate și 

ridicate de la instanțele de judecată. 

În perioada de referință s-au primit şi înregistrat, atât în registre cât şi în programul informatic 

Lotus – Notes un număr de 1267 citaţii, (2015-963)  întocmindu-se dosare noi pentru 488 de citaţii, 

(2015 – 329) dosarele fiind completate și cu documentațiile aferente solicitate de la serviciile 

funcționale din cadrul instituției. 

Totodată menționăm că s-au primit şi înregistrat atât în registre cât şi în programul informatic 

Lotus – Notes un număr de  806  hotărâri judecătoreşti, (2015 -958). Au fost pregătite pentru arhivare 

și predate  compartimentului de arhivă al instituției un număr de 1567 de dosare  din  anii 2009 – 2011. 

Au fost redactate un număr de 671 adrese înaintate către instanţele de judecată sau la diverse  

instituţii publice şi cetăţeni și totodată  au fost întocmite un număr de 125  referate de clasare, 10  

rapoarte, 24 puncte de vedere, note de prelucrare. 

 

Cu privire la activitatea de avizare juridică  perioadă de referință au fost avizate juridic un 

număr de 804  decizii emise de conducerea instituției (2015 -432), 30 proiecte de  contracte întocmite  

de serviciile funcţionale de specialitate din cadrul instituţiei (2015 -29). 

De asemenea în conlucrare cu Serviciul Circulație Rutieră din cadrul instituției au fost verificate, 

analizate și semnate 93 de referate  cu propuneri de  emitere dispoziții primar, privind  declararea 

abandonului  și  de trecere în proprietatea Mun. Timișoara a autoturismelor abandonate, precum și  251 

de referate de  clasare,  din care 204 pe lucrări colante și 47 pe lucrări speciale. 
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Totodată  consilierii juridici au participat în calitate de  membri în cadrul comisiilor constituite în 

temeiul legislaţiei achiziţiilor publice (5 comisii de achiziție publică, autoturisme, ambarcațiune, 

remorcă, combustibil, sistem informatic, echipamente IT, studiu de fezabilitate și sistem monitorizare 

video) au participat la ședințele Comisiei de Disciplină din cadrul direcției (46 de ședințe ce a implicat 

audieri, dezbateri, redactări rapoarte și alte acte procedurale în dosarele de cercetare disciplinară),  

participând și în cadrul comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru 

ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul instituției. 

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 

 

    DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMISOARA are constituit un Compartiment de Audit Public 

Intern, conform Legii 672/2002, art. 1, lit.f) 

Compartimentul Audit Public, este subordonat direct şi nemijlocit Directorului Executiv.  

Scopul principal al Compartimentului Audit Public Intern 
- desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, menită să dea asigurări şi consiliere 

conducerii, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice; Auditul Public Intern 

evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a 

controlului şi a proceselor de administrare. 

 Obiective specifice: 

a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care-şi desfăşoară activitatea, 

cu avizul UCAAPI; 

b) elaborează proiectul planului anual de audit public; 

c) efectuează activităţi de audit public intern cu privire la eficienţa sistemului de control intern, 

la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public; 

d) efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă sistemele de management financiar 

şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

e) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice 

auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit; 

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

h) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat  

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; 

i) auditorii interni trebuie să respecte prevederile codului privind conduita etică a auditorului 

intern; 

j) auditorii intern au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale; 

k) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern; 

l) desfăşoară misiuni de consiliere cu aprobarea Directorului Executiv, numai în condiţiile în 

care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle 

auditorului intern; 

m) auditează, cel puţin o dată la trei ani şi fără a se limita la acestea, următoarele: 

- angajamentele bugetare şi legale  

- plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale; 

- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului; 

- concesionarea sau închirierea din domeniul public al statului; 

- constituirea veniturilor publice  

- alocarea creditelor bugetare 

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor, de conducere şi 

control şi sistemele informatice; 



 

pag. 42 

 

n) personalul de conducere şi de execuţie din structurile auditate au obligaţia să ofere 

documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar 

desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.  

 

Activități desfășurate: 

În conformitate cu  planul de audit intern aferent anului 2016, aprobat de către directorul  

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, pe parcursul anului 2016, au fost realizate în termen un număr de 

3(trei) misiuni de audit de regularitate/conformitate și o misiune de consiliere, după cum urmează: 

A. Misiuni de audit de regularitate/conformitate: 

1.  Misiune de audit de regularitate/conformitate privind activităţile desfăşurate la Serviciul Circulație 

Rutieră al DPLT, de la 01.01.2013 până la data de 31.012.2015.  

2. Misiune de audit de regularitate/conformitate privind activităţile desfăşurate  la Serviciul Resurse 

Umane al DPLT de la 01.01.2013 până la data de 31.12.2015.  

3. Misiune  de audit regularitate/conformitate, privind activităţile desfăşurate de Serviciul Disciplina în 

Construcții și Afișaj Stradal,  de la 01.01.2013 până la data de 31.12.2015.   

  B. Misiuni de consiliere: 

1. Misiune de consiliere la Serviciul Financiar-Contabilitate și Achiziții Publice pentru perioada   

01.11.2015 – 30.04.2016.  

- Gradul de realizare a planului anual de audit intern : 133 % 

 

Urmărirea  implementării recomandărilor la nivelul DPLT 

Indicatori Implementate 
Parțial  

Implementate 
Neimplementate 

Numărul total de recomandări a căror 

implementare a fost urmărită în anul 2016, din 

care: 

18   

Misiuni de audit privind procesul bugetar   - - - 

Misiuni de audit privind activităţile financiar-

contabil 
- -  

Misiuni de audit privind achiziţiile publice  -  -  

Misiuni de audit intern privind resursele umane 6 1 - 

Misiuni de audit privind gestionarea şi 

utilizarea fondurilor comunitare 
- -  

Misiuni de audit privind sistemul IT   - -  

Misiuni de audit privind activitatea juridic - -  - 

Misiuni de audit privind activitatea  

specifice entității 
11 - - 

 

Nu au fost constatate iregularităţi la efectuarea misiunilor de audit în anul 2016. 

 

Punctele tari ale funcției de audit public intern au constat în faptul că au fost îndeplinite toate criteriile 

de calitate asumate, ca parte a indicatorilor de performanţă, prin desfăşurarea în bune condiţii a 

misiunilor de audit aprobate pentru anul 2016, finalizate cu rapoarte de audit intern aprobate de către 

directorul instituției. 

    A crescut gradul de apreciere a activităţii compartimentului de audit intern în cadrul Direcţiei Poliţiei 

Locale Timişoara, atât la nivelul compartimentelor de specialitate dar şi la nivelul managementului 

instituţiei, prin aprecieri calitative ale rapoartelor de audit şi calificative de foarte bine acordate 

auditorilor interni și pe anul 2016. 
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COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI MANAGEMENTUL 
CALITĂȚII 

 

 Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității, este în subordinea 

Directorului Adjunct Executiv (3) –Scutariu Cristina. 

Are în componenţă 1 post – funcționar public ,  post ocupat. 

 Compartimentul C.I.M. și M.C. este constituit: 
- în vederea proiectării, documentării, implementării, monitorizării și raportării stadiului de 

implementare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), în concordanță cu 

Standardele stabilite prin OMFP nr. 946/2005, respectiv OSGG nr.400/2015 cu toate 

modificarile si completarile ulterioare; 

- în vederea proiectării, documentării, implementării, menţinerii și îmbunătăţirii Sistemului de 

Management al Calităţii(SMC), în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă (respectiv 

SR EN ISO 9001:2015); 

- pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție(SNA), conform prevederilor HG nr. 

215/2012 și ulterior conform Memorandumului din 09.09.2015 privind prelungirea perioadei 

de aplicare a SNA 2012-2015 cu încă doi ani, respectiv până la 31 decembrie 2017. 

 

Obiectiv strategic: 2. Eficientizarea modului de funcţionare al Direcției Poliției Locale Timișoara 

Direcţie de acţiune: A. Administraţie - Comunicare; 

Obiectiv strategic specific: 1. Creșterea eficienței activităţilor desfăşurate de către compartimentele de 

specialitate ale Direcției Poliției Locale Timișoara                                             

Măsura 2: Consolidarea performanței funcțiilor publice în cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara.   

Obiectiv specific: 

1. Menținerea gradului de conformitate a  SCIM propriu cu standardele de control intern/managerial 

ca Sistem de control intern/managerial ”conform”; 
 

Indicator:   
1.1. Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial.  

 

Activităţi desfăşurate: 

Activități desfășurate : activități conform procedurilor SCIM, implementare, monitorizare, evaluare și 

raportare grad de implementare a standardelor de control intern-managerial conform prevederilor legale. 

La 31.12.2016 este în desfășurare operațiunea de verificare și evaluare a Sistemului de Control Intern 

Managerial, urmând a fi încheiată până la 06.02.2016, conform Planurilor de acțiune aprobate 

  

Stadiu: 

Indicatori de 

performanță 

asociați 

obiectivului 

specific 

Valoare indicatori de 

performanță 

Observatii 

Propusă Aprobată Realizată 

Gradul de 

conformitate a 

sistemului de 

control 

intern/managerial. 

sistem 

conform 

sistem 

conform 

sistem 

conform 

 Raport la 31.12.2016 , Anexa 4.3. OMFP nr. 

946/2005 ;  

 Situația centralizatoare la data de 30.06.2016 (nr. 

4426/01.07.2016), Anexa 3 Cap. I OSGG nr. 

400/2015 – SC2016-14144/13.06.2016; 

 Situația sintetică  a rezultatelor autoevaluării la 

30.06.2016, Anexa 4.2. OSGG nr. 400/2015, 

Centralizare Chestionare de autoevaluare la 

30.06.2016(nr. 4002/17.07.2016). 
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Obiectiv specific: 

2. Obiectiv SMC: Menținerea certificării Sistemului de Management al Calității și continua 

îmbunătățire a acestuia. 

 

Indicator:   
2.1. Sistem de management al calității certificat conform SR EN ISO 9001-2008 

 

Activităţi desfăşurate: activități conform procedurilor SMC, implementare, monitorizare, analiză și 

îmbunătățire  sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008. 

 

Stadiu: 

Indicatori de 

performanță 

asociați 

obiectivului 

specific 

Valoare indicatori de 

performanță 

Observatii 

Propusă Aprobată Realizată 

Sistem de 

management al 

calității certificat 

conform SR EN 

ISO 9001-2008. 

 

sistem 

certificat 

sistem 

certificat 

sistem 

certificat 

 Raportul de audit intern nr.SC 2016-

13730/07.06.2016  

 Raportul sintetic ( analiza de management) privind 

SMC din cadrul DPLT+ Programul de 

îmbunătățire nr. 5157/30.05.2016; 

 În anul 2015 Sistemul de Management al Calității a 

fost recertificat în conformitate cu cerințele 

standardului SR EN ISO 9001:2008, pentru 

”Activități de ordine publică și de protecție 

civilă” : Certificatul nr. 9240C/15.06.2015 este 

eliberat de SC Certind SA București,   ca urmare 

a desfășurării auditului de recertificare 

 Urmare a planului de audit extern desfasurat de SC 

CERTIND SA Bucuresti, nr. 13487/02.06.2016 

DPLT nu au fost constatate neregularitati privind  

Obiective specifice propuse pentru 2016: 

 Obiectiv SCIM : Menținerea gradului de conformitate a  SCIM propriu cu standardele de control 

intern/managerial ca Sistem de control intern/managerial ”conform”.  

 Obiectiv SMC : Menținerea certificării Sistemului de Management al Calității conform 

standardelor de referință. 

 Obiectiv SNA: Actualizarea documentației SNA conform prevederilor legale în vigoare și 

îmbunătățirea managementului riscurilor anticorupție. 

 

COMPARTIMENTUL LOGISTIC ADMINISTRATIV 

 

           Compartimentul desfăşoară activităţi de aprovizionare cu materialele solicitate de serviciile şi 

birourile prevăzute în organigrama Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, asigură evidența tehnico-

operativă a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, gestionarea parcului auto, moto, velo al 

D.P.L.T., asigură arhivarea documentelor, pregăteşte logistica pentru buna desfăşurare a şedinţelor de 

tragere cu armamentul 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. 

 În anul 2016 a stabilit și centralizat necesarul de aprovizionare întocmind în acest sens 

documentația necesară (referate de necesitate, rate de estimare, caiete de sarcini, fișe tehnice și grafice 

de livrări) pentru achizițiile de echipament, armament, muniție, dotări specifice instituției, materiale 



 

pag. 45 

 

consumabile, servicii de revizie-verificare tehnică, reparații și carburant. Totodată au urmărit derularea 

contractelor și a comenzilor, finalizarea acestora în vederea asigurării în bune condiții a instituției. 

 Au procedat la recepționarea bunurilor recepționate și depozitarea acestora în condiții 

corespunzătoare în magazia Direcției Poliției Locale Timișoara. 

 Compartimentul Logistic a organizat și verificat gestiunea de bunuri materiale, obiecte de 

inventar și mijloace fixe întocmind în acest sens documentația necesară.  

 Tot în această perioadă s-au încheiat contracte în vederea achiziționării unei ambarcațiuni cu 

motor+ peridoc pentru Biroul Patrulare Navală, a unei semiremorci și s-a demarat procedura de achiziție 

a unui autovehicul SUV și  a două autospeciale tip berline.    

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

Obiective specifice definite pe anul 2016 

1. Cresterea la 60%  a valorii AP realizare in SEAP in perioada de raportare. 

Cresterea la 60%  a valorii AP realizare in SEAP in perioada de raportare 

Achizitii publice realizate in SEAP 

      Valoare achizitii realizate in SEAP                  x 100 

      Valoare achizitii posibil a fi realizate in SEAP  

                    cuprinse in PAAP                  

Activitati desfasurate in perioada 01.01.2016-31.12.2016, aferente obiectivelor pe anul 20166 

1. Cresterea la 60%  a valorii AP realizare in SEAP in perioada de raportare 

 Intocmirea PAAP 

 Organizare si derulare procedurii/achizitii directe 

 Finalizare procedura 

Stadiu : valoare indicatori si grad de realizare obiective specifice la 31.12.2016 

Cresterea la 60%  a valorii AP realizare in SEAP in perioada de raportare 

Achizitii publice realizate in SEAP 
𝟖𝟔𝟔. 𝟗𝟏𝟐, 𝟕𝟓

𝟏. 𝟑𝟔𝟐. 𝟗𝟒𝟑, 𝟖𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟑, 𝟔𝟏% 

  În ceea ce priveşte gestionarea activităţii de achiziţii publice a DPLT, în decursul anului 2016, 

la nivelul compartimenetului de specialitate s-a asigurat rezolvarea aspectelor aferente activităţii de 

achizitii. 

Elaborarea proiectului Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016 s-a realizat 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Odată aprobat bugetul DPLT a fost elaborat Programul anual al achiziţiilor publice pentru 

anul 2016, acesta suferind modificări/adaptări în funcție de necesităţile obiective ale DPLT, pe 

parcursul întregului an, cu respectarea prevederilor legislative. La realizarea lui s-a avut în vedere 

identificarea, evaluarea şi prioritizarea nevoilor cu atenţie, implicând toţi actorii interesaţi din cadrul 

autorităţii contractante şi ţinând cont de bugetul alocat.  

Pe cale de consecință s-a avut în vedere  realizarea tuturor activităţilor/etapelor din cadrul 

procedurilor de atribuire a contractelor stabilite prin Programul anual al achiziţiilor publice, 

adaptarea permanentă conform modificărilor legislative apărute şi a notificărilor A.N.R.M.A.P.  

 

NR. 

CRT. 

OBIECTUL 

ACHIZITIEI 

Tipul 

achiziţiei 

VALOARE 

CONTRACTATA 

Lei fără tva 

CERERE DE OFERTE ONLINE 

1. Achizitie combustibil furnizare 131.950,00 

2. Achizitie ambarcatiune cu motor si peridoc furnizare 109.950,00 

3. Achizitie remorca furnizare 4.500,00 

TOTAL CERERE DE OFERTE 246.400,00 
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ACHIZITII DIRECTE ONLINE 

1  91 Achizitii furnizare 620.512,75 

TOTAL ACHIZITII DIRECTE ONLINE 620.512,75 

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT OFFLINE 

1. Servicii de upgradare si mentenanta a sistemului 

informatic de salarizare 

servicii 8.520,00 

  

2. Servicii de intretinere si reparatii, mentenanta si 

dezvoltare a sistemului informatics, de management al 

documentelor 

servicii 21.320,00 

3. Contract de furnizare a 28 licente aplicatie Dox 

Connect 

furnizare 2.800,00 

TOTAL NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT 32.640,00 

ACHIZITII DIRECTE OFFLINE 

 132 furnizare 210.916,67 

 121 servicii 223.318,68 

 10 lucrari 29.155,74 

  

263 

TOTAL AD 

OFFLINE 

Contracte + 

Comenzi 

 

463.391,09 

TOTAL GENERAL:  1.362.943,84 

 

Pentru contractele finalizate s-au încheiat documentele constatatoare fiind transmise către 

ANRMAP şi partenerilor contractuali. De asemenea, a fost realizat până la 30.01.2017 Raportul anual 

privind achiziţiile realizate în 2016. 

 

SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE 

 

 Are în componență 50 de posturi pentru personal respectiv 1 post de conducere – Șef Serviciu și 

49 posturi de execuție (guarzi) , 1 post fiind vacant. 

 În perioada analizată au asigurat paza celor 11 obiective și a bunurilor de interes public și 

privat stabilite prin H.C.L nr. 324/27.09.2011 si paza transport valori monetare la casieriile colectoare 

din cadrul Primăriei Timișoara, în cursul anului 2016 nu au avut loc evenimente la obiectivele 

asigurate cu paza. 

 Prin activitățile desfășurate s-a urmărit creșterea calității și eficienței serviciilor publice prin 

asigurarea unei mai bune protecții a cetățeanului și a patrimoniului public și privat. Astfel s-a procedat 

la reorganizarea întregii activități de pază a obiectivelor date în competență precum și a transportului de 

valori monetare, elaborându-se în acest sens noi planuri de pază cu modificările și particularitățile 

fiecărui obiectiv. 

 Printr-o mai bună planificare a personalului contractual s-a reuşit reducerea numărului de ore 

suplimentare efectuate de guarzi. 

 Pentru eficientizarea activităţilor de pază s-a procedat la instruirea periodică (lunară) a 

personalului contractual care desfăşoară serviciul de pază precum şi participarea acestora la şedinţele de 

tragere cu armamentul din dotare. 

 Totodată conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara a luat măsura intensificării controalelor 

la diferite ore din zi şi din noapte de către poliţiştii locali cu funcţii de conducere - conform graficului 

stabilit la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara. 

 Toate aceste măsuri au condus la conştientizarea personalului contractual privind importanţa 

muncii lor şi la remedierea neregulilor constatate, astfel că, în anul 2016 nu am înregistrat nici un 

eveniment negativ la obiectivele asigurate de către personalul contractual. 

 



 

pag. 47 

 

STAREA ȘI PRACTICA DISCIPLINARĂ 
 

 Problema stării și practicii disciplinare a constituit o prioritate majoră, aflată permanent în 

atenția conducerii instituției, luându-se măsuri pentru eficientizarea activității de îndrumare și control, 

pentru a se reuși cunoașterea situației reale în rândul personalului, a disfuncționalităților care conduc la 

comiterea de abateri și înlăturarea acestora. 

          În perioada supusă analizei au fost aplicate 28(34) - 6 sancţiuni disciplinare la un număr de 25 

poliţişti locali, 1 șef birou,1 consilier, după cum urmează:  

o destituire din funcția publică - 2 

o diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 1 lună – 2 

o diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 2 luni – 1 

o mustrare scrisă – 23 
                 

ANUL 2014 

TOTAL SANCȚIUNI   34 

 Desfacerea disciplinară a contractului de muncă –1 

 Diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 1 lună – 3 

 Diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 2 luni – 3 

 Diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe 2 luni – 1 

 Avertisment scris - 2 

 Mustrare scrisă – 24 

 

ANUL 2015 

TOTAL SANCȚIUNI   28 

 Diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 1 lună – 2 

 Diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 2 luni – 1 

 Mustrare scrisă – 23 

 Destituire din funcția publică – 2. 

Notă:  În anul 2015 sancțiunile disciplinare aplicate au scăzut cu 17,65%. 
 

            Numărul sancțiunilor disciplinare în anul 2015 a scăzut la 28 față de anul 2014 (34), respectiv cu 

17,65%. 

           De asemenea pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională au fost 

recompensați cu felicitări scrise un număr de 66 de funcționari publici. 

            Totodată pentru prestația profesională deosebită și modul de îndeplinire a atribuțiilor pe timpul 

executării serviciului conform H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale s-au acordat diplome de merit și insigne la un număr de 30 de 

funcționari publici, iar pentru merite deosebite în promovarea imaginii și creșterea prestigiului Direcţiei 

Poliţiei Locale Timișoara s-au acordat un număr de 6 diplome de merit și insigne polițiștilor locali care 

s-au clasat pe podium (locul I-II) la concursurile sportive și tragerile cu armamentul la care echipa 

instituției a participat. 

            Pentru cei meritoși îi evidențiem pe VELICU  GEORGINA DANA, ȘTIRB AUREL, TOMA 

VASILE, AGOCI ION CRISTIAN etc. 

 

În anul 2016 sancțiunile disciplinare 

 Problema stării și practicii disciplinare a constituit o prioritate majoră, aflată permanent în 

atenția conducerii instituției, luându-se măsuri pentru eficientizarea activității de îndrumare și control, 

pentru a se reuși cunoașterea situației reale în rândul personalului, a disfuncționalităților care conduc la 

comiterea de abateri și înlăturarea acestora. 

 În perioada supusă analizei au fost aplicate 34 sancţiuni disciplinare la un număr de 29 poliţişti 

locali, 2 șefi serviciu, 1 consilier, 2 guarzi după cum urmează:  

 destituire din funcția publică - 1 
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 diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe 1 lună – 1 

 diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe 2 luni – 1 

 diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe 3 luni – 1 

 avertisment scris - 2 

 mustrare scrisă – 28 

 Numărul sancțiunilor disciplinare în anul 2016 a crescut la 34 față de anul 2015 (28), respectiv 

cu 17,65%, manifestându-se exigență și fermitate față de abaterile comise. 

Conducerea Direcției Poliției Locale Timișoara, analizând modul de acțiune și profesionalismul 

polițiștilor locali, în fiecare caz în parte soluționat, a dispus conform Legii 155/2010 actualizată și HG 

1332/2010, recompensarea a 47 polițiști locali din cadrul Serviciului Ordine Publică, cu felicitări scrise 

cuprinzănd 69 de decizii de felicitări. 

 

             De asemenea pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională au fost 

recompensați 66 de funcționari publici cu un număr de 98 felicitări scrise. 

              Totodată pentru prestația profesională deosebită și modul de îndeplinire a atribuțiilor pe timpul 

executării serviciului conform H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale s-au acordat diplome de merit și insigne la un număr de 60 de 

funcționari publici, iar pentru merite deosebite în promovarea imaginii și creșterea prestigiului Direcţiei 

Poliţiei Locale Timișoara s-au acordat un număr de  9  diplome de merit și insigne. 

 Climatul sănătos și mobilizator existent în prezent, oferă garanția ca și în anul 2017 rezultatele să 

fie superioare anilor precenți, să crească prestigiul instituției dar și încrederea cetățenilor în serviciile 

noastre conform prerogativelor oferite de lege. 
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INDICATORI DE PERFORMANTA 
comparativ 2015-2016 (pe 12 luni) 

 

 

Nr. 

Crt 
INDICATORI 

TOTAL 

12 

LUNI 

12 

LUNI +/- 
2015 2016 

1 ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL 2010 2376 366 

2 - din care: - pe ordine şi linişte publică 414 436 22 

3                  - pe comerţ  ilicit 227 261 34 

4                  - pe mediu şi salubrizare 232 239 7 

5                  - pe mijloace de transport în comun 286 397 111 

6 
 - pe disciplină în construcţii, afişaj stradal și protejarea  

   monumentelor istorice 38 39 1 

7                  - pe linie de legalitate în pieţe 44 73 29 

8                  - pe linie de circulaţie rutieră 323 422 99 

9                  - pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu 76 80 4 

10                   -pe linie de câini fără stăpân 25 33 8 

11 
                 - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii  

                   421/2002 57 62 5 

12                  - HCL 371/2007 modificată 179 196 17 

13                  - alte linii 109 138 29 

14 - din care în colaborare cu:  

15                  - inspectorii din Primărie 99 101 2 

16                  - cu Poliţia Naţională 214 236 22 

17                  - cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă 106 115 9 

18                  - RETIM 18 20 2 

19                  - RATT 135 244 109 

20 
                 - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii,  

                   Protecţia Copilului, DSP/DSV/OPC etc) 150 160 10 

21 Cu executorii Primăriei Timişoara 14 17 3 

22 

 

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la 

activităţile culturale sportive, religioase, adunări publice 222 238 16 

24 - număr de efective participante 9195 9269 74 

25 - număr de zile 765 775 10 

26 
 

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC 

27                   - număr zile 362 363 1 

28                   - număr efective 2731 2885 154 

29 
INTERVENŢII RAPIDE LA STĂRI CONFLICTUALE, TULBURĂRI 

ALE ORDINII PUBLICE ŞI SPRIJIN EFECTIVE 440 472 32 

30 PATRULĂRI AUTO (ordine publică şi circulație) 13782 14490 708 

31 PATRULĂRI PEDESTRE (ordine publică şi circulație) 17403 19845 2442 

32 PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE 8334 9801 1467 

33 
CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII 

LOCATARI, PIEŢE, TÂRGURI etc. 32511 35060 2549 

34 AUTOCOLANTE APLICATE 20194 21340 1146 

35 FAPTE DE NATURĂ PENALĂ CONSTATATE 71 133 62 
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36 FĂPTUITORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 60 145 85 

37 URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI 6 14 8 

39 
CERŞETORI, PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST 

DEPISTAŢI/ÎNCREDINȚAȚI 2138 1268 -870 

40 - minori 149 157 8 

41 - adulţi  1989 1114 -875 

42 PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 3339 3733 394 

43 ADĂPOSTURI IDENTIFICATE ŞI SESIZATE 49 79 30 

44 Verificări privind terenurile virane nesalubrizate şi  neîmprejmuite 688 975 287 

45 

Nr. locaţiilor cu deșeuri abandonate identificate şi salubrizate la 

intervenția polițiștilor locali sau transmise către Direcţia de Mediu pentru 

salubrizare și igienizare 357 951 594 

46 
Verificări privind lucrări de dezinsecţie/deratizare, contracte de 

salubrizare și colectare/precolectare selectivă a deșeurilor 4545 4805 260 

47 Număr construcţii verificate: 780 795 15 

48 - cu autorizaţie de construire/demolare 496 503 7 

49 - fără autorizaţie de construire/demolare 284 292 8 

50 
Număr de clădiri monumente istorice verificate privind întreţinerea și 

reparațiile 141 198 57 

51 Număr de sisteme/afişe publicitare verificate din care: 802 818 16 

52 - cu autorizaţie/aviz/acord 394 400 6 

53 - fără autorizaţie/aviz/acord 408 418 10 

54 
Verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi 

familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate 9048 9260 212 

55 Verificări privind afişarea preţurilor şi actele de provenienţă a mărfii 9048 9260 212 

56 
Verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 

actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002; 149 151 2 

57 
Intervenţii la clădirile degradate cu risc de cădere a fațadei și luarea 

primelor măsuri. 42 44 2 

58 
 

SOMAŢII APLICATE PE LINIE DE: 2755 3382 627 

59 
- Disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protejarea 

   monumentelor istorice 317 323 6 

60 - Protecţia mediului 907 1022 115 

61 - Ordine publică 973 1126 153 

62 - Circulație rutieră 40 41 1 

63 - Auto abandonate 494 845 351 

64 - Inspecție comercială 24 25 1 

65 
 

CONTRAVENȚII CONSTATATE din care: 35465 38851 3386 

66 - SANCȚIUNI aplicate cu AMENDĂ 10932 25497 14565 

67 - SANCȚIUNI aplicate cu AVERTISMENT 24533 13354 -11179 

68 - pe acte normative: - Legea 61/1991 4630 6551 1921 

69 - HCL 371/2007 12634 11482 -1152 

70 - Legea 50/1991 205 249 44 

71 - OUG 195/2002 10700 12404 1704 

72 - Legea 12/1990 republicată 152 195 43 

73 
- Legea24/2007 cu modificările şi  

   completările ulterioare 478 753 275 

74 - HCL 321/2001, 334/2002, HG 661/2001 1169 1388 219 

75 - alte acte 5497 5829 332 
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76 PROCESE VERBALE  DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE 333 421 88 

77 VALOAREA AMENZII APLICATE 3875518 8712520 4837002 

78 PROCESE VERBALE TRIMISE PT. EXECUTARE SILITĂ – TOTAL  8243 19165 10922 

79                - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA 3913 8840 4927 

80                                 - alte PRIMĂRII 4330 10325 5995 

81 
MĂSURI DE CONFISCARE A BUNURILOR PRIN PROCESE 

VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR 422 817 395 

82 PERSOANE LEGITIMATE 53038 58007 4969 

83 PERSOANE AVERTIZATE 16950 13923 -3027 

84 PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII  primite pe diferite linii 6642 8833 2191 

85 PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII  rezolvate pe diferite linii 6632 8786 2154 

86 
NUMĂRUL NEREGULILOR CONSTATATE ÎN TEREN ŞI 

SESIZATE DE POLIȚIȘTII LOCALI 1738 3012 1274 

87 MATERIALE PUBLICATE  ÎN MASS - MEDIA 890 1095 205 

88 CITAȚII ÎNMÂNATE 9 0 -9 

89 MANDATE ADUCERE EXECUTATE 31 8 -23 

91 MFC 195 1183 988 

92 AFIȘĂRI EXECUTATE 760 971 211 

93 ACTIVITATI LA UNITATI DE INVATAMANT 3939 4032 93 

94 SEDINTE UNITATI DE INVATAMANT 43 45 2 
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INDICATORI de PERFORMANTA (reprezentari grafice) 
comparativ 2015-2016 (pe 12 luni) 

 

Nr. 

Crt 
INDICATORI 

TOTAL 

12 

LUNI 

12 

LUNI +/- 
2015 2016 

1 ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL 2010 2376 366 

2 - din care: - pe ordine şi linişte publică 414 436 22 

3  - pe comerţ  ilicit 227 261 34 

4  - pe mediu şi salubrizare 232 239 7 

5 - pe mijloace de transport în comun 286 397 111 

6  - pe disciplină în construcţii, afişaj stradal și protejarea numentelor 

istorice 

38 39 1 

7 - pe linie de legalitate în pieţe 44 73 29 

8 - pe linie de circulaţie rutieră 323 422 99 

9 - pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu 76 80 4 

10 - pe linie de câini fără stăpân 25 33 8 

11 - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002          57 62 5 

12 - HCL 371/2007 modificată 179 196 17 

13 - alte linii 109 138 29 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

14 Actiuni organizate în colaborare cu:  

15 - inspectorii din Primărie 99 101 2 

16 - cu Poliţia Naţională 214 236 22 

17 - cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă 106 115 9 

18 - RETIM 18 20 2 

19 - RATT 135 244 109 

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

   Copilului, DSP/DSV/OPC etc) 

150 160 10 

21 - Cu executorii Primăriei Timişoara 14 17 3 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

22 asigurarea de măsuri preventive si ordine publica la activităţile culturale 

sportive, religioase, adunări publice 

222 238 16 

24 - număr de efective participante 9195 9269 74 

25 - număr de zile 765 775 10 

26 asigurare, fluidizare trafic 

27                   - număr zile 362 363 1 

28                   - număr efective 2731 2885 154 

 

 

99 

214 

106 

18 

135 

150 

14 

101 

236 

115 

20 

244 

160 

17 

0 50 100 150 200 250 300

 inspectorii PMT

Poliţia Naţională

IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă

RETIM

RATT

alte unităţi

executorii PMT

Anul 2016

Anul 2015

222 

238 

210

215

220

225

230

235

240

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA

Anul 2015

Anul 2016



 

pag. 54 

 

 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

29 intervenţii rapide la stări conflictuale, tulburări ale ordinii publice şi 

sprijin efective 

440 472 32 

30 patrulări auto (ordine publică şi circulație) 13782 14490 708 

31 patrulări pedestre (ordine publică şi circulație) 17403 19845 2442 

32 pânde, supravegheri operative 8334 9801 1467 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

33 controale, verificări, sesizări cetăţeni, asoc. locatari, pieţe, târguri etc. 32511 35060 2549 

34 autocolante aplicate 20194 21340 1146 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

35 fapte de natură penală constatate 71 133 62 

36 făptuitori prinşi şi predaţi poliţiei naţionale 60 145 85 

37 urmăriţi prinşi şi predati 6 14 8 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

39 cerşetori, persoane fără adăpost depistaţi/încredințați 2138 1268 -870 

40 - minori 149 157 8 

41 - adulţi  1989 1114 - 875 

42 persoane îndrumate spre locul de domiciliu 3339 3733 394 

43 adăposturi identificate şi sesizate 49 79 30 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

44 Verificări privind terenurile virane nesalubrizate şi  neîmprejmuite 688 975 287 

45 Nr. locaţiilor cu deșeuri abandonate identificate şi salubrizate la 

intervenția polițiștilor locali sau transmise către Direcţia de Mediu 

pentru salubrizare și igienizare 

357 951 594 

46 Verificări privind lucrări de dezinsecţie/deratizare, contracte de 

salubrizare și colectare/precolectare selectivă a deșeurilor 

4545 4805 260 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

47 Număr construcţii verificate: 780 795 15 

48 - cu autorizaţie de construire/demolare 496 503 7 

49 - fără autorizaţie de construire/demolare 284 292 8 

50 Număr de clădiri monumente istorice verificate privind întreţinerea și 

reparațiile 

141 198 57 

51 Număr de sisteme/afişe publicitare verificate din care: 802 818 16 

52 - cu autorizaţie/aviz/acord 394 400 6 

53 - fără autorizaţie/aviz/acord 408 418 10 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

54 Verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi 

familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate 

9048 9260 212 

55 Verificări privind afişarea preţurilor şi actele de provenienţă a mărfii 9048 9260 212 

 

 

 
 

 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

56 Verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 

actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002; 

149 151 2 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

57 Intervenţii la clădirile degradate cu risc de cădere a fațadei și luarea 

primelor măsuri. 

42 44 2 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

58 SOMAŢII APLICATE TOTAL din care pe linie de: 2755 3382 627 

59 - Disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protejarea 

   monumentelor istorice 

317 323 6 

60 - Protecţia mediului 907 1022 115 

61 - Ordine publică 973 1126 153 

62 - Circulație rutieră 40 41 1 

63 - Auto abandonate 494 845 351 

64 - Inspecție comercială 24 25 1 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

65 contravenții constatate din care: 35465 38851 3386 

66 - sancțiuni aplicate cu amendă 10932 25497 14565 

67 - sancțiuni aplicate cu avertisment 24533 13354 - 11179 

68 - pe acte normative: - Legea 61/1991 4630 6551 1921 

69 - HCL 371/2007 12634 11482 - 1152 

70 - Legea 50/1991 205 249 44 

71 - OUG 195/2002 10700 12404 1704 

72 - Legea 12/1990 republicată 152 195 43 

73 - Legea24/2007 cu modificările şi  

   completările ulterioare 

478 753 275 

74 - HCL 321/2001, 334/2002, HG 661/2001 1169 1388 219 

75 - alte acte 5497 5829 332 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

76 procese verbale  de contravenţie contestate 333 421 88 

77 valoarea amenzii aplicate 3875518 8712520 4837002 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

78 procese verbale trimise pt. executare silită – total  8243 19165 10922 

79                - din care – primăria timişoara 3913 8840 4927 

80                                 - alte primării 4330 10325 5995 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

81 măsuri de confiscare a bunurilor prin procese verbale de constatare a 

contravenţiilor 
422 817 395 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

82 persoane legitimate 53038 58007 4969 

83 persoane avertizate 16950 13923 - 3027 

84 plângeri, sesizări, reclamaţii  primite pe diferite linii 6642 8833 2191 

85 plângeri, sesizări, reclamaţii  rezolvate pe diferite linii 6632 8786 2154 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

86 numărul neregulilor constatate în teren şi sesizate de polițiștii locali 1738 3012 1274 

 

 
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

87 materiale publicate  în mass - media 890 1095 205 
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 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

88 citații înmânate 9 0 - 9 

89 mandate aducere executate 31 8 - 23 

91 mfc 195 1183 988 

92 afișări executate 760 971 211 

 

     
 

 INDICATORI anul 2015 anul 2016 + / - 

93 activitati la unitati de invatamant 3939 4032 93 

94 sedinte unitati de invatamant 43 45 2 
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OBIECTIVE 2017 

 
1. Reanalizarea indicatorilor de eficiență specifice și adoptarea acestora nevoilor comunității și 

corelarea lor cu  modificările actelor normative, pentru care suntem abilitați să constatăm și să aplicăm 

sancțiuni contravenționale. 

2. Îmbunătățirea stării și practicii disciplinare a întregului efectiv prin manifestarea toleranței 

zero față de încălcările Regulamentului Intern, față de respectarea Legii 188/1999 (republicată) și a 

Legii 155/2010, precum și a prevederilor Codului Muncii pentru personalul contractual. 

3. Diversificarea activităților de prevenire a infracționalității pe mijloacele de transport în 

comun și suplimentarea efectivelor Biroului Transport Urban. 

4. Reorganizarea Direcției Poliției Locale pentru eficientizarea întregii activități și adoptarea 

structurii la nevoile comunității dar și pentru a se asigura la eficiență maximă, realizarea tuturor 

sarcinilor conferite de lege și Hotărâri ale Consiliului Local Timișoara, de către toate compartimentele, 

(psiholog, birou intervenție rapidă, biroul Circulație, biroul Juridic, protecția Muncii). 

5. Menținerea pe raza municipiului Timișoara a unui climat de ordine, liniște și siguranță 

publică dar și prevenire a infracționalității stradale, și respectare a prevederilor H.C.L Timișoara. 

6. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru monitorizarea Canalului Bega și a Zonei 

Centrale a municipiului, pentru asigurarea securității investițiilor, a prevenirii abandonării deșeurilor și 

nu în ultimul rând pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor. 

7. Implementarea la nivelul Direcției a unui sistem de radio comunicații digitală în standard 

TETRA cu serviciul GPS, încorporat, în vederea asigurării comunicațiilor securizate, monitorizării 

patrulelor din stradă, posibilitatea integrării bazelor de date direct din teren, pentru îndeplinirea eficientă 

și operativă a sarcinilor specifice. 

8. Reactualizarea Ghidului Legislativ pentru uzul polițiștilor locali și emiterea unui ghid poliglot 

necesar relaționării, îndrumării și consilierii turiștilor străini în contextul câștigării de către Timișoara a 

titlului de Capitală Europeană. 

9. Eficientizarea activității specifice de relaționare în Complexul Studențesc prin asigurarea 

permanenței între orele 07,00 – 22,00 la sediul locației. 

10. Realizarea unui sistem de dispecerizare la nivelul Direcției Poliției Locale, în vederea 

asigurării monitorizării obiectivelor Primăriei 24 din 24 ore, concomitent cu preluarea spre pază și 

securitate, prin asigurarea unei intervenții rapide la eventualele evenimente. 

11. Continuarea procesului de perfecționare profesională a personalului instituției și asigurarea 

condițiilor necesare pentru ca toți polițiștii locali nou încadrați cu atribuții în domeniul ordinii publicii și 

circulației rutiere dar și alte compartimente operative să urmeze în 2017 cursul de formare inițială 

organizat într-o instituție de învățământ a M.A.I. 

12. Diversificarea și eficientizarea activității cu RATT și Poliția Națională, prin acțiuni 

punctuale pe mijloacele de transport în comun, pentru creșterea gradului de siguranță, prevenire a 

furturilor din buzunare și liniștea cetățenilor. 

13. Continuarea activităților zilnice de identificare a oamenilor străzii, de prevenire a cerșetoriei 

și predarea celor în cauză serviciilor sociale, sau scoaterea din municipiu în cazul celor din alte localități 

și în același timp igienizarea zonelor și improvizațiilor de locuit de pe domeniul public. 

14. Supravegherea și controlul permanent a piețelor de pe raza municipiului (inclusiv a celor 

volante), pentru prevenirea încălcărilor legislative privind comercializarea produselor către populație, a 

verificării comercianților și producătorilor agricoli, conform noilor prevederi ale Consiliului Local 

Timișoara. 

15. Intensificarea activităților de identificare a rampelor ilegale de deșeuri și mai ales de 

depistare prin mijloace tehnice a celor ce le formează, stabilirea proprietarilor terenurilor neîngrădite ori 

cu vegetație (ambrozia) neigienizate, astfel încât în acest an să eliminăm cazurile de nerespectare a 

prevederilor legale și a obligațiilor proprietarilor și în același timp și eliminarea riscurilor de 

îmbolnăvire a populației.  

16. Intensificarea activităților de identificare și acțiune pentru ridicarea de pe domeniul public a 

autovehiculelor abandonate și crearea astfel, de mai multe locuri de parcare. 
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17. Completarea parcului auto prin achiziționare de noi autoturisme absolut necesare asigurării 

serviciului polițienesc, achiziționarea celor 5 SEGWAY-uri necesare patrulării în zona centrală și 

extinderea spațiului prin construirea unei săli de instructaj pentru efectivele de ordine publică, sens în 

care s-a obținut documentația și proiectul necesar.  

18. Actualizarea strategiei anuale a achizițiilor publice, continuarea arhivării documentelor 

conform normativelor în domeniu și creșterea la minim 80% a valorii achizițiilor publice realizate din 

programul pe anul 2017. 

19. Notificarea proprietarilor imobilelor neîntreținute din zonele prioritare  stabilite prin HCL 

158/2016 conform Legii 153/2011, privind creșterea calității arhitectural ambientală a clădirilor.   

20. Identificarea clădirilor neîngrijite de pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, a 

proprietarilor acestora și întocmirea notelor de constatare în vederea comunicării Direcției Urbanism 

pentru evaluarea gradului de degradare și stabilirea cotei de supraimpozitare, conform HCL 266/2016.  

21. Continuarea politicii riguroase de selectare a personalului, astfel încât cei ce sunt încadrați în 

Direcția Poliția Locală Timișoara, prin promovarea concursurilor, să fie bine pregătiți și să ofere astfel 

garanția realizării tuturor sarcinilor complexe, diverse și multiple ce ne revin. 
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