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1. ConsideraŃii generale 
 
ApariŃia Legii nr.155/2010–Legea PoliŃiei Locale si a H.G. nr. 1332/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei Locale, au 
asigurat promovarea unei politici sociale, in care interesul comunităŃii locale, precum şi 
a autorităŃilor si instituŃiilor publice, intr-un cadru descentralizat, permit o abordare 
adecvată a nevoilor beneficiarilor. 

Prin noua legislaŃie, au fost prevăzute atribuŃii mult mai ample decât cele ale 
PoliŃiei Comunitare, integrând compartimente responsabile cu inspecŃia comercială, 
compartimentul inspecŃia în construcŃii şi afişaj stradal, protecŃia mediului, soluŃionând 
probleme legate de evidenŃa persoanelor si extinzând domenii anterioare de 
competenŃa, in special in domeniul circulaŃiei rutiere si ordinii publice. S-a asigurat 
astfel, cadrul instituŃional corespunzător exercitării responsabilitaŃilor deja existente ale 
autorităŃilor administraŃiei publice locale in domeniul ordinii si linistii publice, s-a 
delimitat mai ferm relaŃia dintre atribuŃiile de acest gen ale PoliŃiei Locale si cele ale 
altor structuri de ordine publică si s-a consolidat cadrul de cooperare la nivel local 
dintre noua structură , PoliŃia Română si Jandarmerie. 
 

2. Structura organizatorică, evoluŃia si dinamica 
personalului PolŃiei Locale Brăila în perioada  

01.01 – 31.12.2012  
 
Fundamentată pe principii precum cel al legalităŃii, încrederii, previzibilităŃii, 

proximităŃii şi proporŃionalităŃii, deschiderii şi transparenŃei, eficienŃei şi eficacităŃii, 
răspunderii şi responsabilităŃii, impartialităŃii şi nediscriminării, structura funcŃională a 
PoliŃiei Locale Brăila, s-a sintetizat în textul H.C.L.M Brăila nr. 234/26.09.2012, 
Organigrama şi Statul de funcŃii. Pe tot parcursul anului 2012, rămâne însă, o 
constantă: imperativitatea obligaŃiei de incadrare in numărul maxim de 210 posturi, 
stabilit conform OUG nr. 63/2010.  

 
 
 
 



La 31.12.2012 dinamica personalului la PoliŃia Locală Brăila se prezintă după 
cum urmează: 

• funcŃii publice de conducere prevăzute în statul de funcŃii 
� 10 posturi din care  ocupate 7 posturi, cu un grad de ocupare de 70 %; 

• funcŃii publice de execuŃie prevăzute în statul de funcŃii  
           - 157 posturi din care ocupate 144, cu un grad de ocupare de 91,72 %; 
• funcŃii contractuale de execuŃie prevăzute în statul de funcŃii  
           -  43 posturi din care ocupate 42 posturi,cu un grad de ocupare de 97,6 %. 
În anul 2012 la nivelul PoliŃiei Locale Brăila şi-au încetat activitatea un număr 

de 6 persoane din care 1 poliŃist local a fost transferat la cerere la Primăria 
Municipiului Brăila, 4 poliŃişti locali şi-au încetat raportul de serviciu cu acordul 
părŃilor, iar un guard şi-a încetat contractul individual de muncă, de drept –  
intervenind decesul acestuia. 

La 31.12.2012 PoliŃia Locală Brăila dispunea de un efectiv de 193 persoane din 
care 7 persoane cu funcŃii publice de conducere, 144 persoane cu funcŃii publice de 
execuŃie şi 42 persoane cu funcŃii de execuŃie contractuale. 

In această structură cumulând 167 functii publice si 43 posturi de personal 
contractual distribuiŃi in 3 servicii, 5 birouri şi 4 compartimente, cu un grad de ocupare 
a funcŃiilor de 91.90 %, PoliŃia Locală Brăila îşi poate îndeplini atribuŃiile conferite de 
lege. 
 

3. Domeniile de activitate ale PoliŃiei Locale Brăila 
 
 În această structură PoliŃia Locală Brăila  îşi exercită activităŃile privind apărarea 
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale persoanei, a proprietăŃii private şi publice, a 
prevenirii şi descoperirii infracŃiunilor, în următoarele domenii: 

a) ordinea şi lini ştea publică, precum şi paza bunurilor;  
b) circulaŃia pe drumurile publice;  
c) disciplina în construcŃii şi afişajul stradal;  
d) protecŃia mediului;  
e) activitatea comercială;  
f) evidenŃa persoanelor;  
g) alte domenii stabilite prin lege.  

 

4. În domeniul ordinii şi lini ştii publice, precum şi a 
pazei bunurilor 

 
A) Pe linia asigurării ordinii şi lini ştii publice, efectivele PoliŃiei Locale   
     Brăila au desfăşurat activit ăŃi specifice pentru: 

 
• asigurarea ordinii şi lini ştii publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul 

de Ordine şi SiguranŃă Publică;  
• prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăŃenia 

oraşului;  
 



• prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind regulile generale 
de comerŃ, ocuparea domeniului public cu produse oferite spre vânzare;  

• constatarea de infracŃiuni şi predarea persoanelor implicate – PoliŃiei 
Municipiului Brăila pentru continuarea cercetărilor conform prevederilor 
legale;  

 
• luarea măsurilor legale cu privire la cerşetorii şi persoanele fără adăpost;  
• asigurarea însoŃirii şi protecŃia reprezentanŃilor Primăriei la executarea unor 

controale sau acŃiuni specifice;  
• participarea la asigurarea ordinii şi lini ştii publice cu ocazia manifestărilor 

culturale şi sportive, organizate la nivel local, la procesiuni religioase;  
• cooperarea cu serviciul public comunitar de evidenŃa persoanelor pentru 

punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor 
cu vârsta peste 14 ani; înmânarea cărŃilor de alegător persoanelor la 
împlinirea vârstei de 18 ani şi luarea măsurilor legale prin aplicarea de 
sancŃiuni în cazul nerespectării normelor legale privind domiciliul, reşedinŃa 
şi actele de identitate ale cetăŃenilor români.   

În cursul anului 2012 PoliŃia Locală Brăila, şi-a organizat activitatea având drept 
scop principal menŃinerea unui climat de ordine şi lini şte publică în locurile şi zonele 
date în competenŃă prin Planul Unic de SiguranŃă Publică constituit la nivelul 
Municipiului Brăila, plan conceput şi coordonat de Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie 
Brăila.  

Pe lângă activitatea de asigurare a ordinii şi lini ştii publice în Municipiul Brăila, 
PoliŃia Locală Brăila şi-a organizat activitatea pe secŃii şi sectoare urmărind:  

• combaterea comerŃului stradal ilicit;  
• eradicarea vagabondajului şi cerşetoriei;  
• asigurarea unui climat de siguranŃă în instituŃiile de învăŃământ şi în 

imediata lor vecinătate;  
• participarea la măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor cultural-

artitistice şi sportive;  
• activităŃi în colaborare cu alte instituŃii ce au ca scop asigurarea ordinii şi 

liniştii publice pe raza Municipiului Brăila. 
• activităŃi de colaborare cu alte instituŃii sau servicii publice de interes 

local. 
Deşi am avut un număr  de 107 cadre care au acŃionat în cursul anului 2012, 

considerăm că rezultatele obŃinute demonstrează implicare, seriozitate şi consecvenŃă 
din partea cadrelor de conducere cât şi a poliŃiştilor locali. 

Astfel în cursul anului 2012 am obŃinut următoarele rezultate pe principalele 
obiective de activitate: 
 

AcŃiuni pe linia protejării popula Ńiei împotriva unor  
                  activităŃi comerciale ilicite 
 
Împreună cu poliŃiştii locali din cadrul Biroului Comercial au fost organizate 

peste 100 acŃiuni comune pentru combaterea comerŃului stradal ilicit, depistarea 
persoanelor care ocupă domeniul public fără a deŃine permis de ocupare a domeniului  



public eliberat de Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila şi a 
celor care efectuează acte sau fapte de comerŃ fără îndeplinirea condiŃiilor stabilite prin 
lege.  

Cu această ocazie au fost depistate şi sancŃionate un număr de 61 persoane cu 
amenzi în valoare de  14.450  lei.   

Exemplificări:  
•   16 sancŃiuni în valoare de 14.000  lei conform Legii nr.12/1990;  
•   52 sancŃiuni în valoare de 20.200 lei conform H.C.L.M.nr.248/2008;  
•   64 sancŃiuni în valoare de  3.300 lei conform H.C.L.M.nr.5/2003. 

 
   AcŃiuni ce au vizat vagabondajul şi cerşetoria: 
 
În scopul combaterii vagabondajului şi cerşetoriei s-au efectuat permanent 

acŃiuni pentru identificarea persoanelor apte de muncă care apelează în mod repetat la 
mila publicului, de multe ori agresiv, provocând indignarea cetăŃenilor. Cu această 
ocazie pe raza municipiului Brăila, au fost identificate 133 persoane şi sancŃionate 
contravenŃional 79 persoane, cuantumul amenzilor fiind în valoare de 8.450 lei.  

Pentru fiecare persoană identificată s-a întocmit o fişă de evidenŃă, incluzând 
fotografia acestora şi zonele frecventate. În cazul persoanelor fără adăpost care aveau 
domiciliul în Brăila s-a încercat consilierea acestora şi acordarea unui adăpost temporar 
prin programul instituit de DirecŃia de AsistenŃă Socială Brăila. Fiecare caz depistat a 
fost predat inspectorilor din cadrul DirecŃiei de AsistenŃă Socială Brăila pentru luarea 
măsurilor corespunzătoare. În cazul a 47 persoane fără adăpost, având domiciliul în 
afara municipiului Brăila, acestea au fost îndrumate către localităŃile de domiciliu.      

Cazuri aparte constituie exploatarea copiilor minori, aceştia fiind folosiŃi la 
cerşit. 

Exemplificăm: 
- Cazul contravenientei Gherguş Carmen, care a fost depistată de nenumărate ori 

cerşind, fiind însoŃită de copiii săi minori. Despre situaŃia precară a acestei persoane 
am informat prin adrese DirecŃia de AsistenŃă Socială Brăila pentru luarea măsurilor ce 
se impun. Deşi au fost consiliate şi sprijinite de instituŃia mai sus-amintită, nu 
constatăm o ameliorare a acestui fenomen.   

În lunile de iarnă respectiv decembrie, ianuarie şi februarie  s-a acŃionat pe linia 
despistării persoanelor fără adăpost. Astfel au fost depistate un număr de  81  persoane 
care au fost conduse la adăposturile improvizate la Sala de Sport a Şcolii Generale Nr.3 
„Spiru Haret” şi la Aşezământul Social pe Şos.Râmnicu Sărat nr.12.   

  
 ACTIVIT ĂłI DESFĂŞURATE ÎN 

Institu Ńii de învăŃământ:     
 
În conformitate cu Protocolul încheiat între Inspectoratul de PoliŃie JudeŃean 

Brăila, PoliŃia Locală a Municipiului Brăila, Inspectoratul de Jandarmi Brăila, 
instituŃiei noastre i-au fost repartizate un număr de 10 instituŃii de învăŃământ. 

Pe parcursul acestei perioade au fost organizate un număr de 96 acŃiuni pe linia 
asigurării unui climat de siguranŃă în instituŃiile de învăŃământ şi în imediata lor 
apropiere, ocazie cu care au fost controlate 33 societăŃi comerciale. 



În acest sens, au fost depistaŃi un număr de 44 elevi care absentau în mod 
nejustificat de la orele de curs, aceştia fiind conduşi şi predaŃi conducerii instituŃiilor de 
învăŃământ. 

Au fost legitimate  340 persoane. 
Împotriva unui număr de 21 persoane s-au luat măsuri sancŃionatorii astfel:  

• 6   persoane au fost sancŃionate cu amenzi în valoare de  6000  lei pentru 
pătrunderea fără drept în incinta unităŃilor de învăŃământ, conform Legii 
nr.61/1991; 

• 2  persoane au fost sancŃionate cu amenzi în valoare de  1000 lei pentru 
tulburarea ordinii şi lini ştii publice în perimetrul unităŃilor de 
învăŃământ, conform Legii nr.61/1991; 

• 13   persoane au fost sancŃionate cu amenzi în valoare de  1200  lei 
conform H.C.J. nr. 95/2003 pentru fumat în incinta unităŃilor de 
învăŃământ şi tulburarea activităŃii educative.   

PoliŃiştii locali au organizat şi desfăşurat 14 şedinŃe în instituŃiile de învăŃământ 
arondate, din care: 

• 6 pe teme de ordine şi lini şte publică; 
• 8 pe teme de siguranŃă rutieră. 

 
Manifestări cultural  - artistice şi sportive: 
 
Lucrătorii PoliŃiei Locale, au participat la asigurarea măsurilor de ordine 

publică pe raza municipiului Brăila la un număr de 41 evenimente cultural-artistice. 
 Exemplificăm în acest sens: Festivalul internaŃional de canto „Haricleea 
Darcle'”;  Festivalul etniilor; Zilele Brăilei; Ziua Marinei;  Festivalul muzicilor 
militare; Concurs InternaŃional „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”; Târgul 
internaŃional de agricultură; Festivalul Florilor;  Festivalul Scrumbiei; Zilele Dunării; 
Izvorul Tămăduirii; Botezul Domnului (Boboteaza); Hramul Mânăstirii „Sf. 
Pantelimon ”; Învierea Domnului (Paştele). 
 

Pentru prevenirea şi combaterea violenŃei cu ocazia desfăşurării competiŃiilor 
sportive poliŃiştii locali au participat la asigurarea măsurilor de securitate pentru 
desfăşurarea în bune condiŃiuni la un număr de 46 competiŃii sportive (fotbal, handbal, 
dirt track,  volei, ciclism, automobilism); 

 
MenŃionăm faptul că atât la manifestările cultural-artistice cât şi la cele 

sportive nu au fost evenimente deosebite, colaborându-se în bune condiŃii cu 
reprezentanŃii PoliŃiei Municipiului Brăila şi Inspectoratului JudeŃean de Jandarmerie 
Brăila. 

 
Activit ăŃi în colaborare cu alte institiŃii:  

 
1. ActivităŃi în colaborare cu poliŃia municipiului Brăila:  
 
În perioada analizată au fost efectuate  28  acŃiuni comune împreună cu lucrători 

din cadrul PoliŃiei Municipiului, acŃionându-se în patrule mixte.  
 
 



AcŃiunile au vizat:  
• prevenirea şi combaterea infracŃiunii stradale;  
• reducerea fenomenului de violenŃă în unităŃile de învăŃământ;  
• acŃiuni pe linia circulaŃiei rutiere; 
• eradicarea vagabondajului şi cerşetoriei;  
• combaterea comerŃului stradal ilicit. 

 
2. ActivităŃi în colaborare cu Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi Brăila: 
 
Cu ocazia manifestărilor cultural artistice, sportive şi religioase organizate la 

nivel local, poliŃiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică colaborează 
permanent în cadrul dispozitivelor comune împreună cu reprezentanŃii Inspectoratului 
JudeŃean de Jandarmi Brăila. Astfel în perioada analizată s-a participat în cadrul a 87  
acŃiuni comune împreună cu Jandarmeria Brăila. 

 
 3. ActivităŃi în colaborare cu Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă 

„Dun ărea” Br ăila: 
 
În cursul anului 2012 au fost efectuate un număr de  6  acŃiuni comune împreună 

cu reprezentanŃii I.S.U. „Dunărea” Brăila vizând: 
• măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul igienizărilor de primăvară; 
• măsuri de prevenire pe timpul sărbătorilor religioase;  
• reguli şi măsuri ce trebuie luate în cazul producerii unor incendii la 

locuinŃe; 
• prezentarea Campaniei NaŃionale de Informare şi Educare „Foc – 

Flăcările omoară copii”. 
În cazul acestor acŃiuni s-au împărŃit pliante şi s-au purtat discuŃii cu cetăŃenii pe 

tema pericolului existent în cazul folosirii focului deschis şi a instalaŃiei de ardere 
nesupravegheate.   

 
4. AcŃiuni împreună cu alte instituŃii de interes public  
 
a. În cursul anului 2012, la solicitarea Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă 

a Persoanelor am înmânat 8000 invitaŃii persoanelor având domiciliul pe raza 
Municipiului Brăila, ale căror acte de identitate erau expirate. SituaŃia verificărilor a 
fost înaintată prin adresă Serviciului Public mai sus-menŃionat. 

b. Am participat la 26 anchete sociale la solicitarea DirecŃiei de AsistenŃă 
Socială a municipiului Brăila. De asemenea s-a acordat sprijin acestei instituŃii la 
acordarea de ajutoare sociale în centrele de distribuire amplasate în incinta Liceului C-
tin Brâncoveanu”. 

c. La solicitarea Gărzii de Mediu s-au efectuat 11 verificări comune pe raza 
municipiului Brăila, fiecare din cele 2 unităŃi luînd măsuri conform atribuŃiilor 
acestora. 

d. Împreună cu DirecŃia de Sănătate Publică Brăila s-au efectuat verificări 
comune în cadrul a 68 sesizări şi reclamaŃii ale cetăŃenilor din municipiul Brăila, 
luîndu-se  măsurile legale potrivit competenŃelor fiecărei instituŃii. 

 



e. În perioada analizată, au fost efectuate 264 acŃiuni împreună cu reprezentanŃii 
S.C. BRAICAR. S.A. pentru depistarea persoanelor care călătoresc fraudulos fără a 
deŃine bilet sau legimaŃie de călătorie, asigurând totodată şi ordinea şi lini ştea publică 
pe mijloacele de transport în comun.  

Urmare acestor activităŃi au fost aplicate  1.466  sancŃiuni contravenŃionale în 
valoare de  106.812  lei conform H.C.L.M.nr.5/2003 şi H.C.L.M.nr.39/2008 şi au fost 
eliberate  1.652  bilete cu suprataxă în valoare de  21.020  lei.    

  
SoluŃionare petiŃii, sesizări şi reclamaŃii:  
 
De la începutul anului şi până în prezent au fost înregistrate un număr de 1479 

sesizări, petiŃii şi reclamaŃii. Dintre acestea: 
• sesizări scrise – 951; 
• sesizări telefonice – 216;  
• autosesizări – 312. 

Acestea au curprins o gamă largă de aspecte din competenŃa lucrătorilor 
instituŃiei noastre: tulburarea ordinii şi lini ştii publice, păstrarea normelor de curăŃenie, 
protecŃia spaŃiilor verzi, animale de companie, evidenŃa persoanei, utilizarea spaŃiilor 
de folosinŃă comună, respectarea regulilor de transport persoane şi marfă în regim de 
maxi-taxi, regimul parcărilor publice, etc.   

 
În continuare prezentăm indicatorii de performanŃă realizaŃi 

în perioada analizată (ianurie – decembrie 2012) 
Nr. 
Crt.. 

INDICATORI   DE    PERFORMANłĂ TOTAL 

1.  

ACłIUNI ORGANIZATE  
         - PE LINIA ORDINII ŞI LINI ŞTII PUBLICE 
         - PE LINIE DE COMERł STRADAL ILICIT 
         - PE MEDIU ŞI SALUBRIZARE 

264 
102 
114 

2.  
MĂSURI DE ORDINE ŞI LINI ŞTE PUBLICĂ LA 
ACTIVITĂłI CULTURALE, SPORTIVE, 
RELIGIOASE, PROBLEME SOCIALE.  

 
87 

3.  INTERVENłIE RAPIDĂ ÎN STĂRI CONFLICTUALE 126 

4.  

MONITORIZĂRI PENTRU PERSOANE LA CARE 
INSTANłA DE JUDECATĂ A DISPUS INTERDICłIA 
DE PĂRĂSIRE A LOCALITĂłII CONFORM 
PREVEDERILOR LEGALE. 

 
62 

5.  
MONITORIZĂRI PENTRU PERSOANE LA CARE 
INSTANłA DE JUDECATĂ A DISPUS PRESTARE 
DE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂłII 

217 

6.  

INFRACłIUNI CONSTATATE 33 
    DIN CARE: 
               - FURTURI 
               - FALS ŞI UZ DE FALS 
               - DISTRUGERE 
               - PERSOANE ARESTATE SAU URMĂRITE 
               - LOVIRI SAU ALTE VIOLENłE 

 
18 
4 
8 
2 
1 



7.  
FĂPTUITORI PRINŞI ŞI PREDAłI POLIłIEI 
MUNICIPIULUI 41 

8.  
MINORI DEPISTAłI ŞI PREDAłI DIRECłIEI 
GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI  JUDEłUL BRĂILA 

 
12 

9.  
PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST DEPISTATE ŞI 
PREDATE DIRECłIEI DE ASISTENłĂ SOCIALĂ 

 
33 

10.  
PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ÎNDRUMATE SPRE 
LOCUL DE DOMICILIU 47 

11.  
CERŞETORI IDENTIFICAłI ŞI SANCłIONAłI 
CONTRAVENłIONAL 79 

12.  
HALDE CLANDESTINE DE GUNOI IDENTIFICATE 
ŞI IGIENIZATE LA PROPUNEREA POLIłIEI 
LOCALE 

 
112 

13.  
VERIFICĂRI PERSOANE ÎN BAZA DE DATE 

5000 

14.  
SANCłIUNI CONTRAVENłIONALE  APLICATE 
 

Număr Sumă 
- lei - 

2573 389667 

15.  

Din care pe acte normative:  
- LEGEA nr.61/1991 R;    

412 10180 

- LEGEA nr.12/1991 R;  10 10500 
- H.C.L.M. nr.5/2003; 1867 222912 
- H.C.L.M. nr.248/2008, 52 20200 
- H.C.L.M. nr.39/2009;  214 32275 
- O.G. nr.97/2005 14 580 
- H.C.J. nr.95/2003 2 200 
- LEGEA nr.67/2004 2 1200 

16.  VALOAREA AMENZILOR APLICATE 389667 
17.  RECLAMAłII, PETIłII ŞI SESIZĂRI SOLUłIONATE 1479 
18.  ACłIUNI ÎN COLABORARE CU:   

 

- POLIłIA MUNICIPIULUI 28 

- INSP.DE JANDARMI JUDEłEAN BRĂILA 87 
- I. S. U. „DUNĂREA” BRĂILA 6 
- S.U.P.A.G.L. 36 
- GARDA DE MEDIU 11 
- DIRECłIA DE ASISTENłĂ SOCIALĂ 26 

- DIRECłIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 68 
- S.C. BRAICAR. S.A. 264 

 
 Apreciez efortul tuturor poliŃiştilor locali care în anul 2012 au efectuat circa 
48.768 ore suplimentare fără a fi remuneraŃi, asigurându-se astfel menŃinerea ordinii 
publice şi paza unor obiective ale Primăriei Municipiului Brăila conform Planului de 
Ordine şi SiguranŃă Publică.  

 



 
B)  Pe linia asigurării pazei obiectivelor şi transportului de valori 

 
     Serviciul Pază Obiective şi Dispecerat este o componentă de bază, specializată, 
de concepŃie şi execuŃie din cadrul PoliŃiei Locale Brăila şi are în componenŃă : 

• Structura de pază obiective şi transport valori încadrată cu 97,5% guarzi, 
o funcŃie fiind neocupată. 

• Dispeceratul PoliŃiei Locale Brăila încadrat 100%, cu poliŃişti locali. 
• Dispeceratul de Supraveghere şi Monitorizare Video al Municipiului 

Brăila încadrat 100%, cu poliŃişti locali. 
Serviciul Pază Obiective şi Dispecerat îndeplineşte următoarele misiuni 
principale : 

• coordonarea activităŃilor personalului PoliŃiei Locale aflat în teren şi a 
intervenŃiei la evenimentele produse în municipiul Brăila sau la 
obiectivele de interes public asigurate cu pază. 

• creşterea siguranŃei şi securităŃii cetăŃenilor în zonele supravegheate de pe 
raza municipiului Brăila (intersecŃii, şcoli, parcuri, cimitire, zone 
comerciale, alte zone cu potenŃial de risc). 

• asigurarea siguranŃei bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acŃiuni 
ilicite la obiectivele de interes public local şi privat, stabilite de Consiliul 
Local al Municipiului Brăila. 

• asigurarea ordinii şi lini ştii publice la obiectivele asigurate cu pază. 
• asigurarea securităŃii transporturilor de valori de la centrele de încasări 

din municipiu, la casieria centrală şi la Trezoreria Brăila, precum şi la 
C.U.P. Dunărea. 

 
a) Structura de pază obiective şi transport valori 
 

 Structura de pază obiective şi transport valori, a acŃionat pentru asigurarea 
siguranŃei bunurilor şi valorilor împotriva unor acŃiuni ilicite şi a ordinii publice, la 8 
obiective aparŃinând Primăriei Municipiului Brăila, 6 obiective de interes public privat, 
a securităŃii transporturilor de valori de la centrele de încasări din municipiu la caseria 
centrală şi la Trezoreria Brăila precum şi la C.U.P. Dunărea, stabilite de Consiliul 
Local Municipal Brăila. 
 În perioada analizată, principala preocupare a structurii de pază a fost executarea 
în bune condiŃiuni a serviciului de pază la obiectivele Primăriei Municipiului Brăila şi 
cele de interes public privat, iar beneficiarii au fost în general mulŃumiŃi de calitatea 
serviciului de pază prestat. 
 Personalul structurii de pază a dat dovadă de vigilenŃă pe timpul serviciului şi au 
respectat prevederile consemnului general şi particular la obiectivele unde au asigurat 
paza. 
 La cazărmile dezafectate „Caporal Muşat” şi „Cazarmă 567” asigurate cu pază, 
au fost depistate 15 cazuri de sustrageri de componente metalice, în care făptuitorii au 
fost reŃinuŃi, sancŃionaŃi sau predaŃi PoliŃiei Municipiului Brăila pentru continuarea 
cercetărilor sub aspectul infracŃiunii de furt, precum şi peste 50 de cazuri când autorii 
au fost opriŃi înainte de a sustrage. 



 Au fost două cazuri în care s-a făcut uz de armamentul neletal din dotare 
împotriva răufăcătorilor care au pătruns ilegal în obiectivele „Cazarmă 567” şi 
„Stadion Municipal”. 
 Uzul de armament neletal, s-a făcut pentru îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, în 
conformitate cu Legea PoliŃiei Locale nr. 155/2010 art.24 şi nicio persoană nu a fost 
rănită. 
 Pe timpul derulării activităŃilor pe linie de pază şi transport valori nu au fost 
constatate nereguli majore care să influenŃeze securitatea obiectivelor păzite şi 
transportul valorilor. 

Documentele de evidenŃă, planificare şi executare a serviciului de pază, au fost 
întocmite în totalitate şi la timp, conform Legii 333/2003, actualizată şi a H.G. 
1010/2003 privind paza bunurilor şi valorilor. 
 Pregătirea profesională specifică a personalului s-a desfăşurat în fiecare lună, pe 
grupe de pregătire, conform „Planului tematic aprobat” şi s-a finalizat cu verificarea 
anuală. 
 

b)  Dispeceratul PoliŃiei Locale 
 
Compartimentul Dispecerat al PoliŃiei Locale în perioada analizată a acŃionat 
pentru : 
• coordonarea activităŃii personalului care asigură paza şi ordinea publică în 

municipiu şi a intervenŃiei la evenimentele care au avut loc. 
• menŃinerea unei legături optime între conducerea instituŃiei şi personalul aflat 

în serviciu, precum şi a transmiterii oportune a dispoziŃiilor acestora. 
• verificări în bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne în condiŃiile 

legii. 
• paza şi securitatea armamentului, a bunurilor şi materialelor din instituŃie. 

 Dispeceratul a coordonat şi monitorizat corespunzător activitatea personalului 
aflat în serviciu şi pentru rezolvarea sesizărilor făcute de cetăŃenii din municipiu.  
 Au fost respectate „Procedurile de securitate” în lucrul cu bazele de date ale 
M.A.I. la care avem acces, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, Ordinul nr. 52/2002 
şi a prevederilor „Protocolului privind accesul la bazele de date ale M.A.I.”. În lucrul 
cu bazele de date nu au fost semnalate incidente. 
 Periodic poliŃiştii locali care încadrează Dispeceratul au fost instruiŃi cu privire 
la modul de accesare a bazelor de date şi diseminarea informaŃiilor care au rezultat în 
urma accesării, către persoanele care au dreptul să le solicite. 
 Armamentul şi muniŃia aflată la Dispecerat a fost depozitată, mânuită şi 
distribuită la personalul aflat în serviciu cu respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004 
şi a Legii PoliŃiei Locale nr. 155/2010. Armamentul neletal din dotare a fost folosit de 
către personalul de pază, în două situaŃii justificate, în legitimă apărare, fără a provoca 
vătămări corporale răufăcătorilor, care au încercat să intre ilegal în două obiective 
păzite în scopul sustragerii de bunuri materiale. 
 PoliŃiştii locali care încadrează Dispeceratul au acŃionat prompt şi conform 
procedurilor pentru rezolvarea unor situaŃii apărute, a sesizărilor şi dispoziŃiilor 
primite. 
 
 
 



c)  Pe linia supravegherii şi monitorizării video a Municipiului Br ăila 
 
Dispeceratul de Supraveghere şi Monitorizare Video al Municipiului Brăila 

element al dispozitivului de ordine publică şi pază, a intrat în funcŃiune la data de 
22.11.2012, în scopul supravegherii şi monitorizării imaginilor provenite de la cele 266  
camerele video amplasate în cele 69 de zone de pe raza Municipiului Brăila  
(intersecŃii, şcoli, parcuri, cimitire, zone cu potenŃial de risc, zone de agrement, etc.), 
pentru realizarea următoarelor obiective : 

• creşterea siguranŃei securităŃii cetăŃenilor în spaŃiile publice supravegheate şi 
monitorizate. 

• monitorizarea şi fluidizarea traficului rutier în zonele supravegheate. 
• asigurarea intervenŃiei rapide în cazul producerii unor încălcări ale legii. 
• caracterul preventiv menit să descurajeze infracŃionalitatea. 
• obŃinerea, centralizarea şi stocarea imaginilor ce pot fi folosite ca probe 

juridice. 
• monitorizarea şi gestionarea serviciilor publice din zonele supravegheate, 

precum : salubrizarea, deszăpezirea, reparaŃii la infrastructură, etc. 
  
La nivelul Dispeceratului de Monitorizare Video s-au întocmit documentele necesare 
funcŃionării acestuia, şi anume : 

• Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al Dispeceratului de 
Supraveghere şi Monitorizare Video. 

• AtribuŃiile operatorilor de la staŃiile de lucru şi ale şefului de tură. 
• Registrele de EvidenŃă necesare lucrului. 

 S-a desfăşurat cursul de scurtă durată, fără scoatere din serviciu a operatorilor 
care încadrează staŃiile de lucru. 
 Personalul care încadrează staŃiile de lucru a fost instruit cu privire la legislaŃia 
care reglementează activitatea Dispeceratului ( Legea 677/2001; Ordinul Avocatului 
Poporului nr.52/2002 – „CerinŃe minime de securitate”) şi a modului de lucru. 
 În scurta perioadă de când funcŃionează Dispeceratul s-a acŃionat în principal 
pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice ale operatorilor, în exploatarea 
optimă a programului Milestone X Protect Smart Client care asigură conectarea la 
sistemul de supraveghere şi afişarea imaginilor în timp real de la camerele selectate.    
 Operatorii de la staŃiile de lucru au supravegheat zonele aflate în responsabilitate 
şi au transmis în timp oportun echipei de intervenŃie sau poliŃiştilor locali aflaŃi în teren 
informaŃiile cu privire la încălcări ale legii pe domeniul public. 
 În perioada analizată au fost sesizate în „live” : 

• 5 accidente rutiere uşoare care au fost semnalate Serviciului PoliŃiei Rutiere 
al I.P.J. Brăila 

• 35 parcări de autoturisme în locuri nepermise de lege, pe Calea Călăraşilor, 
Bulevardul Al.I.Cuza, chiar şi pe treceri de pietoni. 

• 20 persoane care apelau la mila publicului, îndeosebi la intersecŃiile: 
Bulevardul Al.I.Cuza cu strada Mihai Eminescu; strada GriviŃei cu Calea 
Călăraşilor; strada Mihai Bravu cu Calea Călăraşilor. 

• 14 cazuri de depozitare a gunoiului menajer pe domeniul public. 
  



De asemenea, au fost puse la dispoziŃia PoliŃiei NaŃionale 10 înregistrări de la camerele 
de luat vederi în scopul rezolvării unor dosare penale aflate în lucru. 

De la intrarea în exploatare a Sistemului de Supraveghere şi Monitorizare Video, 
acesta nu a funcŃionat la capacitate maximă, datorită unor probleme tehnice.      

Subsistemul de comunicaŃii pe anumite zone a fost instabil ceea ce a dus la 
afişarea pe monitoare a unor imagini de slabă calitate, iar înregistrările imaginilor, s-au 
făcut cu intermitenŃe sau deloc. 
 Toate aceste defecŃiuni în funcŃionarea Sistemului de Supraveghere şi 
Monitorizare Video, au fost aduse la cunoştinŃă zilnic, prin e-mail-uri constructorului – 
„Imsat Group Bucureşti”, responsabilului cu service – „SC Teledata Brăila” şi echipei 
responsabile de implementare a proiectului – „DirecŃia Strategii, Programe, Proiecte de 
Dezvoltare, RelaŃii InternaŃionale”, dar defecŃiunile nu au fost remediate în totalitate. 
 În discuŃiile avute cu reprezentanŃii celor menŃionaŃi mai sus, ni s-a promis că 
defecŃiunile constatate vor fi remediate într-un termen rezonabil, fie prin îmbunătăŃirea 
subsistemului de comunicaŃii care nu funcŃionează în parametri în anumite zone ale 
oraşului (cartier Viziru), fie prin alte soluŃii tehnice (montarea unui cablu de fibră 
optică în anumite zone) pe cheltuiala constructorului, în funcŃie de starea vremii. 
 Neajunsurile constatate în activitatea poliŃiştilor locali care încadrează această 
structură au fost : 

• necunoaşterea tuturor posibilităŃilor programului Milestone X Protect Smart 
Client şi a exportului de imagini. 

• nu întotdeauna s-a acŃionat cu rapiditate pentru rezolvarea unor probleme 
apărute, în special colaborarea cu echipele aflate în teren şi urmărirea 
rezultatelor acŃiunii. 

• superficialitatea în întocmirea documentelor. 
 La nivelul serviciului s-a acŃionat în permanenŃă pentru menŃinerea unui nivel 
ridicat al ordinii şi disciplinei în muncă, a realizării şi menŃinerii unui climat de muncă 
sănătos în toate structurile subordonate, necesar executării în bune condiŃii a 
serviciului. 
 Periodic, s-au efectuat controale la obiectivele de pază şi la dispecerate, 
acŃionându-se pentru remedierea neregulilor constatate. 
 Lunar, s-au efectuat analize cu privire la modul de derulare a activităŃilor şi a 
stării disciplinare a personalului subordonat. Nu am avut probleme disciplinare 
deosebite.  
 

5. În domeniul circulaŃiei pe drumurile publice 
 

Pe parcursul anului 2012 PoliŃiştii Locali din cadrul Serviciului CirculaŃie 
Rutieră în conformitate cu atribuŃiile conferite de Legea 155/2010 au desfăşurat 
următoarele activităŃi : 
 Începând cu data de 26.01.2012 dată la care au fost începute lucrările de 
modernizare a Bulevardelor Calea Călăraşilor şi DorobanŃilor, PoliŃiştii Locali din 
cadrul Serviciului Rutier au acŃionat în principalele intersecŃii din zona bulevardelor 
mai sus menŃionate, în vederea dirijării şi fluidizării traficului şi pentru o mai bună 
desfăşurare a lucrărilor. 
  
 



Concomitent cu lucrările desfăşurate în zona Calea Călăraşilor şi Bulevardului 
DorobanŃilor, PoliŃiştii Locali din cadrul Serviciului Rutier au acŃionat pe aceeaşi linie 
în vederea degrevării traficului în zona intersecŃiilor Calea GalaŃi cu strada GraŃiei; 
Calea GalaŃi cu Bulevardul DorobanŃilor; Calea GalaŃi cu strada Mircea Mălăieru; 
Calea GalaŃi cu strada Cezar Petrescu şi intersecŃia Mircea Mălăieru cu Şoseaua Dig 
GalaŃi. 
 De asemenea au fost desfăşurate activităŃi pe linia respectării Normelor 
prevăzute de O.U.G.nr.195/2002 ce fac referire la oprirea, staŃionarea şi accesul 
interzis, la care PoliŃiştii Locali Rutieri au competenŃă. 
 Un rol important pe care Serviciul Rutier din cadrul PoliŃiei Locale Brăila l-a 
avut a fost implicarea acestui serviciu în devierea traficului acolo unde se impunea 
acest lucru prin discuŃii purtate cu reprezentanŃii I.J.P. Brăila – Serviciul PoliŃie 
Rutieră, DirecŃia de Dezvoltare şi Implementare a Fondurilor Europene, DirecŃia 
Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Brăila, S.U.P.A.G.L. Brăila şi 
S.C.Braicar.S.A. Brăila. 
 Colaborarea cu instituŃiile mai sus menŃionate au dus la desfăşurarea unui trafic 
în condiŃii normale având în vedere desfăşurarea lucrărilor de modernizare, PoliŃiştii 
Locali implicându-se direct în devierea unor trasee în vederea evitării blocajelor la 
orele de vârf din trafic. 
 În lunile ianuarie, februarie şi martie, PoliŃiştii Locali Rutieri au acŃionat 
împreună cu instituŃiile Primăriei Municipiului Brăila la deblocarea străzilor principale 
prin eliberarea acestora de zăpadă. 
 Pe parcursul anului 2012 Serviciul CirculaŃie Rutieră a acŃionat în zona 
principalelor pieŃe de pe raza Municipiului Brăila prin dirijare şi fluidizare a traficului 
constatând contravenŃii şi aplicând sancŃiuni contravenŃionale. 
 De asemenea un aport deosebit PoliŃiştii Locali din cadrul Serviciului Rutier     
şi-au  adus contribuŃia pentru buna desfăşurare a activităŃilor de pe parcursul anului cu 
caracter Cultural, Sportiv şi Religios, în vederea asigurării siguranŃei cetăŃenilor 
participanŃi la aceste festivităŃi. 
 Serviciul CirculaŃie Rutieră a contribuit zilnic la dirijarea circulaŃiei pietonale în 
condiŃii sigure de către elevi în zonele unităŃilor de învăŃământ de pe raza municipiului 
Brăila, cât şi la cele 4 unităŃi şcolare ( colegiul Nicolae Bălcescu; colegiul Gheorghe 
Murgoci; şcoala generală nr. 2; şcoala generală nr. 7 ). 
 În acest sens au fost desfăşurate activităŃi cu caracter educativ în unităŃi de 
învăŃământ cu copiii de la clasele I – IV, privind educarea acestora în vederea 
respectării normelor de circulaŃie. 
 În vederea desfăşurării unui transport public de călători în condiŃii civilizate şi 
conforme cu legislaŃia în vigoare lucrătorii din cadrul PoliŃiei Locale Serviciul Rutier 
au desfăşurat o serie de acŃiuni pe linia respectării prevederilor Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe linia H.C.L.M. Brăila 
nr.4/2004 care face referire la transportul persoanelor în regim de maxi-taxi. 
 De asemenea au fost desfăşurate o serie de acŃiuni în vederea depistării şi 
sancŃionării acelor persoane care aveau expuse pe domeniul public spre vânzare 
autovehicule conform H.C.L.M.Brăila nr.248/2008 şi totodată aceste acŃiuni au fost 
îndreptate şi către acei cetăŃeni care au încălcat prevederile H.C.L.M. Brăila 
nr.103/2008 care face referire la autovehiculele ce depăşesc masa maximă admisă de 
3,5 tone. 



 Pe parcursul anului 2012 au fost soluŃionate un număr de 61 sesizări scrise 
înregistrate la Serviciul Rutier, au fost întocmite adrese, comunicări şi răspunsuri către 
diferite instituŃii. 
 Conform prevederilor Legii nr.421/2002 privind autovehiculele abandonate sau 
fără stăpân pe teren ce aparŃine domeniului public sau privat au fost identificate şi luate 
în evidenŃă un număr de 93 autovehicule. În baza somaŃiilor aplicate proprietarilor de 
drept aceştia au ridicat aceste autovehicule de pe domeniul public. 
 Din anul 2006 când a fost declanşată această acŃiune şi până în prezent au fost 
ridicate un număr de 1064 autovehicule. 
 În urma activităŃilor desfăşurate au fost depistaŃi încălcând normele rutiere pe 
lângă conducătorii de autovehicule, pietoni, biciclişti şi mopedişti. 
 În urma acŃiunilor desfăşurate în anul 2012 Serviciul Rutier a aplicat un număr 
de 3012 sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 211050 lei fiind aplicate conform 
legislaŃiei un număr de 5318 puncte penalizare. 
 Din totalul de sancŃiuni contravenŃionale aplicate exemplificăm următoarele : 

• conform O.U.G. 195/2002 au fost aplicate 2622 sancŃiuni 
contravenŃionale în valoare de 157530 lei cu aplicarea a 5318 puncte 
penalizare. 

• conform H.C.L.M. 5/2003 au fost aplicate 184 sancŃiuni contravenŃionale 
în valoare de 22400 lei. 

• conform Legii 38/2003 au fost aplicate 21 sancŃiuni contravenŃionale în 
valoare de 7200 lei. 

• conform H.C.L.M. 4/2004 au fost aplicate 65 sancŃiuni contravenŃionale 
în valoare de 6000 lei. 

• conform H.C.L.M. 248/2008 au fost aplicate 35 sancŃiuni contravenŃionale 
în valoare de 9500 lei. 

• conform H.C.L.M. 117/2005 au fost aplicate 56 sancŃiuni contravenŃionale 
în valoare de 890 lei. 

• conform H.C.L.M. 103/2008 au fost aplicate 29 sancŃiuni contravenŃionale 
în valoare de 7000 lei. 

 Anul 2012 considerăm că a fost un an în care Serviciul Rutier din cadrul PoliŃiei 
Locale Brăila prin acŃiunile desfăşurate a contribuit la realizarea unui trafic fluent pe 
raza Municipiului Brăila, în condiŃii normale, civilizate şi conforme cu normele rutiere 
 

6.  În domeniul disciplinei în construcŃii şi afişajul 
stradal 

 
In domeniul disciplinei în construcŃii şi al afişajului stradal, PoliŃiei  Locale îi 

revin urmatoarele atribuŃii:  
• efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcŃii executate 

fară autorizaŃie de construire sau desfiinŃare, după caz, inclusiv a 
construcŃiilor cu caracter provizoriu; 

• efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă 
autorizaŃia de executare a lucrărilor de reparaŃii ale părŃii carosabile si 
pietonale;  



• verifică respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul 
electoral şi orice altă formă de afisaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la 
amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităŃii economice;  

•  participă la acŃiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcŃiilor 
efectuate fară autorizaŃie pe domeniul public sau privat al 
unitaŃii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaŃii aflate in 
administrarea autorităŃilor administraŃiei publice locale sau a altor 
instituŃii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecŃiei 
perimetrului si a libertăŃii de acŃiune a personalului care participă la aceste 
operaŃiuni specifice;  

•  constată, după caz, conform atribuŃiilor stabilite prin lege, contravenŃiile 
privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcŃii şi 
înaintează procesele-verbale de constatare a contravenŃiilor, în vederea 
aplicării sancŃiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează 
activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, 
preşedintelui consiliului judeŃean, primarului unităŃii administrativ-teritoriale 
sau persoanei imputernicite de acestia.  

       S-au efectuat in aceasta perioada un numar de 331 verificari privind respectarea 
prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, din care : 
 

• 190 in urma sesizărilor primite in scris de la petenŃi  
• 56 in urma sesizărilor primite telefonic de la petenŃi sau prin prezentarea 

acestora la sediul instituŃiei, şi care nu au dorit sa depună plângere scrisă 
• 85 in urma sesizării din oficiu cu ocazia deplasărilor in teren 

 
        In urma acestor verificări s-a constatat ca, in 33 de situaŃii a fost incalcată Legea 
50/1991, drept pentru care, s-au  intocmit procese verbale de constatare a contravenŃiei 
şi s-au aplicat sancŃiuni in valoare totală de 41 000 lei, astfel: 

 
• 31 dintre sancŃiuni s-au aplicat pentru incălcarea art.26, al.1, lit.(a) (lipsa 

autorizatiei de construire), in valoare totală de  35 000 lei 
• 2 sancŃiune pentru incălcarea art.26, al.1, lit.(b) (nerespectarea 

prevederilor din autorizaŃia de construire), in valoare de  6000 lei 
 
    Dintre acestea 9 sancŃiuni in valoare totală de 15 000 lei, s-au aplicat  pentru 

nerespectarea prevederilor legale in cazul afisajului stradal.  
  

In cazul a 9 dintre aceste verificări, sancŃiunile s-au aplicat ca urmare a 
prezentării voluntare a contravenienŃilor, pentru intrarea in legalitate, deoarece aveau 
mentionata in certificatul de urbanism, condiŃia achitării unei amenzi. 

 

In 24 de cazuri, s-a dispus ca măsura complementară oprirea lucrarilor si intrarea 
in legalitate, iar in cele 9 din segmentul afisajului stradal, s-a dispus şi s-a efectuat 
desfiintarea. 

 

Din punct de vedere a urmaririi ducerii la indeplinire de catre contravenienti, a 
masurilor dispuse prin procesul verbal de contravenŃie, situaŃia se prezintă astfel : 

 



• in cazul a 11 dintre sancŃiunile aplicate, contravenienŃii au achitat amenda 
au oprit  lucrările, şi au demarat procedurile de intrare in legalitate 

• in 12 cazuri, persoanele sancŃionate au contestat in instanta procesele 
verbale  

• in celelalte 10 situaŃii contravenienŃii nu au achitat incă amenda dar au 
demarat procedurile de intrare in legalitate. 

 

7.  În domeniul protecŃiei mediului 
 

PoliŃiei Locale Brăila i-au fost stabilite noi atribuŃii astfel: 
• controlează respectarea prevederilor legale privind condiŃiile de ridicare, 

transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
• participă la acŃiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a 

epizotiilor; 
• identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 

unităŃii/subdiviziunii administrative teritoriale sau pe spaŃii aflate în 
administrarea autorităŃilor administraŃiei publice locale şi a altor 
instituŃii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale 
pentru ridicartea acestora; 

• verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de 
salubrizare în conformitate cu graficele stabilite; 

• verifică existentul contractelor de salubrizare încheiate de către 
persoanele fizice sau juridice potrivit legii. 

Aceste activităŃi se efectuează de către PoliŃiştii Locali de la Serviciul Ordine 
Publică. În present funcŃia nu este încadrată. 

 
CurăŃenia localităŃii – acŃiunea Brăila 2012 
 
AcŃiune de identificare şi neutralizare a haldelor de gunoi menajer. 
În urma patrulărilor efectuate pe raza municipiului Brăila au fost identificate un 

număr de 112 locaŃii în care sunt depozitate deşeuri menajere în mod necontrolat. FaŃă 
de anul trecut numărul acestora s-a redus cu aproximativ 35 %. 

SituaŃia acestor locaŃii a fost înaintată S.U.P.A.G.L. Brăila şi operatorilor de 
salubritate. 

Printr-o acŃiune concentrată a factorilor mai sus-menŃionaŃi s-a reuşit 
ecologizarea acestor halde de gunoi. Concomitent au fost organizate pânde în locaŃiile 
în care cetăŃenii obişnuiau să depună gunoi deşi aceste halde erau ecologizate în mod 
repetat. În cadrul acestor acŃiuni au fost date peste 7000 somaŃii şi au fost aplicate 317 
contravenŃii în valoare de 103.975 lei, potrivit H.C.L.M. nr.5/2003 persoanelor prinse 
în flagrant. 

Concomitent cu desfăşurarea acestor acŃiuni au mai fost identificate 380 locaŃii 
cu carosabil deteriorat iar situaŃia acestora a fost înaintată operativ DirecŃiei Tehnice 
din cadrul Primăriei Brăila pentru remedierea acestor deficienŃe. Totodată au fost 
identificate 214 capace canal şi geigere, lipsă/furate de pe domeniul public. Aceste 
deficienŃe constatate au fost comnunicate Companiei de UtilităŃi Publice „Dunărea” 
pentru remedierea acestora.  



Urmare a acestor constatări au fost efectuate verificări periodice ale Centrelor tip 
REMAT de valorificare a fierului vechi pentru depistarea persoanelor care săvârşesc 
furturi de capace canal. 
 

8 .  În domeniul activităŃii comerciale 
 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, PoliŃiştii Locali ai Biroului 
InspecŃie Comercială şi-au desfăşurat activitatea  conform obiectivelor stabilite şi 
tematicilor aprobate, urmărind respectarea prevederilor legale de către persoanele 
fizice autorizate şi  juridice care desfăşoară activităŃi comerciale stradale, în pieŃe 
agroalimentare, zone de agrement, târguri şi oboare, în centre comerciale, magazine, 
zona comercială de pe Faleza Dunării. De asemenea, s-au efectuat verificări şi asupra 
exerciŃiului comercial de tip spălătorii auto, vulcanizări, service-uri auto, depozitarea şi 
desfacerea materialelor de construcŃii.  
 Activitatea biroului s-a axat, în principal,  pe verificarea şi îndrumarea 
operatorilor economici pentru respectarea legislaŃiei în vigoare, în scopul obŃinerii şi 
vizării avizelor şi autorizaŃiilor necesare  funcŃionării, pentru desfăşurarea exerciŃiului 
comercial aprobat de Primăria Municipiului Brăila, a respectării normelor legale 
privind comerŃul stradal. 
 Pentru asigurarea unui comerŃ civilizat pe raza municipiului Brăila, conform 
prerogativelor date de actele normative în vigoare de a constata şi sancŃiona 
contravenŃii, s-a acŃionat pentru îndeplinirea următoarelor obiective: 
 

1. Protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale ilicite 
 

În acest sens au fost verificate următoarele aspecte: 
• dacă sunt îndeplinite condiŃiile stabilite de lege la efectuarea de acte sau fapte 

de comerŃ de natura celor prevăzute în codul comercial sau în alte legi; 
• expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte  

               produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de       
               valabilitate depăşit; 

• efectuarea de acte sau fapte de comerŃ cu bunuri a căror  
               provenienŃă nu este dovedită, în condiŃiile legii; 

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

 
2. Eliminarea comerŃului ambulant neautorizat 
 
Principalele aspecte urmărite au fost: 
• eliminarea comercianŃilor de diverse produse agro-alimentare care  

               încercau să comercializeze acest tip de produse fără a deŃine aprobările     
               necesare; 

• respectarea amplasamentelor de către comercianŃii autorizaŃi cu  
               ocazia diverselor evenimente ( 1 şi 8 Martie, târguri, etc); 

 



• operatorii economici să nu expună la vânzare produsele în afara  
               spaŃiilor comerciale pe care le deŃin, în conformitate cu datele înscrise în   
               permisul de utilizare temporară a  a locului public; 

 
3. Verificarea activităŃilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor 

evenimente 
 Cu ocazia diverselor evenimente culturale şi de agrement organizate de Primăria 

Municipiului Brăila s-au efectuat verificări la operatorii economici participanŃi pentru a 
se asigura un comerŃ civilizat şi în deplină siguranŃă pentru cetăŃean. Urmare a 
controalelor întreprinse s-au desfăşurat în bune condiŃii: Zilele Municipiului Brăila, 
Festivalul ,,Cântece de dragoste de-a lungul Dunării’’, ,,Haricleea Darclee’’. 

 
4. Urmărirea dezvoltării re Ńelei de distribuŃie a produselor şi serviciilor de 

piaŃă 
AcŃiunile întreprinse în scopul dezvoltării reŃelei de distribuŃie a produselor şi 

serviciilor de piaŃă, au constat în verificarea următoarelor aspecte: 
• dacă comercianŃii sunt autorizaŃi în condiŃiile legii; 
• dacă exercitarea de activităŃi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi 

de alimentaŃie publică se desfăşoară cu personal calificat care deŃine 
cunoştinŃe de specialitate; 

• dacă orarul de funcŃionare este afişat în mod vizibil din exterior şi dacă acesta 
se respectă; 

  
 Din cei 1809 agenŃi economici controlaŃi pe parcursul anului 2012, au fost 

sancŃionaŃi un nr. de 307 agenŃi economici ( 28 AVERTISMENTE ) valoarea 
amenzilor aplicate fiind de 267.850 lei, după cum urmează: 

• 145 agenŃi economici, sancŃionaŃi conform H.C.L.M. 381/2009, pentru lipsă 
aviz de funcŃionare sau autorizaŃie de funcŃionare emise de Primăria  

     Municipiului Brăila, sau nevizarea acestora, nerespectarea suprafeŃei înscrise    
     sau a programului de funcŃionare, ori neprezentarea la solicitarea organelor      
     de control abilitate a documentelor legale privind desfăşurarea exerciŃiului      
     comercial, cu amenzi în valoare de  158.500 lei; 
• 15 agenŃi economici, sancŃionaŃi conform O.G. 99/2000* republicată, pentru 

lipsă certificat constatator, depăşire profil de activitate, lipsă cursuri noŃiuni 
fundamentale de igienă, cu amenzi în valoare de 2.700 lei; 

• 56 agenŃi economici, sancŃionaŃi conform Legii 12/1990* republicată, pentru 
neafişarea preŃurilor la produsele comercializate sau comercializarea de 
produse alimentare având termenul de valabilitate expirat, cu amenzi în 
valoare de 41.500 lei. Produsele cu termen de valabilitate depăşit au fost 
distruse în unitatea comercială, în prezenŃa administratorului societăŃii; 

• 85 agenŃi economici, sancŃionaŃi conform H.C.L.M. 248/2008, pentru lipsă 
permis ocupare domeniul public, emis de Primăria Municipiului Brăila, cu 
amenzi în valoare de 63.500 lei; 

• 5 agenŃi economici, sancŃionaŃi conform H.G. 348/2004, pentru lipsă date 
identificare a agenŃilor economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieŃe, cu 
amenzi în valoare de 1.600 lei; 



• 1 agent economic, sancŃionat conform H.C.L.M. 5/2003, pentru desfăşurarea 
activităŃii de comerŃ în locuri neautorizate, pe teritoriul municipiului Brăila, 
cu amendă în valoare de 50 lei. 

 În anul  2012, PoliŃiştii Locali ai Biroului InspecŃie Comercială au soluŃionat un 
număr de 107  petiŃii şi 38 sesizări telefonice, adresate instituŃiei noastre de locuitorii 
municipiului Brăila. Pentru soluŃionarea cu celeritate a acestora a fost necesară, în 
unele cazuri,  colaborarea cu DirecŃia de Sănătate Publică, DirecŃia Sanitară Veterinară 
pentru SiguranŃa Alimentară, Garda NaŃională de Mediu.  
 Împreună cu Serviciul Ordine Publică s-a colaborat pe tot parcursul anului 2012  
la diverse acŃiuni comune de control, precum:  

• ocuparea domeniului public  
• comercializarea mărŃişoarelor, florilor  
• diverse sesizări privind activitatea de alimentaŃie publică  
• comerŃul cu lemne în PiaŃa Obor şi în cartierul Chercea 
• verificarea respectării programului de funcŃionare aprobat, de către unităŃile 

de alimentaŃie publică de pe Faleza Dunării 
• verificarea agenŃilor economici din pieŃe  
• verificarea legalităŃii amplasării a 112 locaŃii de  bannere, mash-uri, panouri 

publicitare, direcŃionale pe stâlpii din municipiul Brăila 
• acŃiuni în colaborare cu PoliŃia Municipiului Brăila – Referendum 
• acŃiuni în vederea promovării Festivalului ,,Haricleea Darclee’’ 
• identificarea clădirilor cu risc seismic ridicat, conform solicitării InstituŃiei 

Prefectului 
În perioadele iulie – august 2012 şi octombrie – decembrie 2012 am acŃionat 

împreună cu reprezentanŃii CET  Brăila pentru recuperarea debitelor restante de la un 
număr de 512 asociaŃii de proprietari,  încasându-se suma de 203.782,51 lei .  

S-au verificat  14 unităŃi de învăŃământ beneficiare ale programului lapte-corn, 
urmărindu-se modul de distribuire, condiŃiile igienico-sanitare de depozitare, 
încadrarea produselor distribuite în termenele de valabilitate. 

De asemenea, ca urmare a acestor controale, agenŃii economici,  
persoane fizice autorizate şi persoane juridice, au fost îndrumaŃi să achite către DirecŃia 
FinanŃelor Publice Locale, taxa de firmă şi de reclamă aferentă fiecărui punct de lucru 
pentru anul în curs, valoarea încasată fiind de 206.357 lei. 

 
 

9.  În domeniul evidenŃei persoanelor 
 
 
 PoliŃia Locală Brăila are următoarele atribuŃii: 

• înmânează cărŃile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
• cooperează cu alte autorităŃi competente în vederea verificării, la cererea 

acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată 
prin necesitatea îndeplinirii unei atribuŃii prevăzute de lege, cu respectarea 
reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaŃie  a acestor date; 

 



• constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni pentru nerespectarea  normelor 
legale privind domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate ale cetăŃenilor 
români, inclusiv asupra obligaŃiilor pe care le au persoanele prevăzute la  
art. 37 alin. (2) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 97/2005 
privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate ale cetăŃenilor 
români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenŃă a persoanelor 
pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a 
minorilor cu vârsta peste 14 ani care nu au acte de identitate. 

  
În acest sens, în anul 2012, la solicitarea Serviciului Public Comunitar Local 

de EvidenŃă a Persoanei Brăila am acŃionat pe raza municipiului Brăila pentru  
înmânarea unui număr de 8000 invitaŃii în vederea punerii în legalitate a persoanelor cu 
acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani care nu au acte de 
identitate. 

Pentru nereguli în respectarea O.G.nr.97/2005 R privind evidenŃa, domiciliul, 
reşedinŃa şi actele de identitate, poliŃiştii locali au aplicat  14  sancŃiuni în valoare de  
580  lei persoanelor găsite în neregulă. 

 
 
AcŃiuni specifice pe linia  executării mandatelor de aducere: 
 
Având în vedere mărirea competenŃelor prin Legea PoliŃiei Locale 

nr.155/2010, respectiv punerea în executare a mandatelor de aducere emise de organele 
de urmărire penală şi instanŃele de judecată pentru persoanele care locuiesc pe raza 
teritorială de competenŃă, instituŃia noastră a efectuat 51 de verificări la domiciliu 
persoanelor care au interdicŃia de a părăsi localitatea sau Ńara şi care au domiciliul pe 
raza Municipiului Brăila, emise de către instanŃele de judecată.  

De asemenea au fost înmânate DispoziŃii ale Primarului Municipiului Brăila de 
muncă în folosul comunităŃii la 217 persoane care domiciliază pe raza municipiului 
Brăila.    

10. Activitatea economico financiară 
 
Dinanaliza economică a activităŃii PoliŃiei Locale Brăila, se reflectă o bună 

desfăşurare în conformitate cu legislaŃia în vigoare, cu prevederile cuprinse în 
contractul colectiv de muncă si acordul colectiv de muncă, folosind ca instrument de 
conducere bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 aprobat de Consiliul Local 
Municipal Brăila. 
            S-au respectat în totalitate prevederile  Legii nr. 273/29 iunie 2006 privind 
finanŃele publice locale, Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice  privind angajarea, lichidarea, ordononŃarea şi plata 
cheltuielilor instituŃiilor publice, pentru efectuarea unor cheltuieli cât mai 
economicoase şi legale din subvenŃiile primite de la bugetul local cât şi din veniturile 
realizate de la clienŃi prin prestarea de servicii.  
           
 
 



  Pentru realizarea acestui deziderat  s-au luat o serie de măsuri:  
• utilizarea legală şi cu eficienŃă maximă a mijloacelor financiare indiferent 

de provenienŃa acestora; 
• virări efectuate la timp a sumelor cuvenite bugetului de stat sau a altor 

bugete; 
• optimizarea şi repartizarea de la bugetul local a mijloacelor financiare pe 

acŃiuni, obiective şi sarcini; 
• întocmirea operaŃiunilor economico – financiare la timp în mod 

cronologic; 
• dimensionarea reală a volumului de subvenŃii şi venituri necesare 

îndeplinirii în condiŃii bune a activităŃilor, obiectivelor şi sarcinilor 
stabilite prin acte normative. 

 
I. ANALIZA CHELTUIELILOR 

 
Veniturile realizate din prestări servicii precum şi subvenŃiile acordate de la 

bugetul local au fost cheltuite pe titluri bugetare astfel: 
• TITLUL I. –  3664825 lei; 
• TITLUL II. – 2174074 lei; 
• TITLUL XII – 113105 lei; 

                    TOTAL   –    5952004 lei. 
 

SubvenŃiile primite de la bugetul local sunt în sumă de 5070000 lei şi veniturile 
realizate sunt în sumă de 882004 lei. Atât subvenŃiile primite precum şi veniturile 
realizate au fost utilizate într-o proporŃie de 61,57% pentru salarii, 36,52% pentru 
bunuri şi servicii şi 1,91% pentru cheltuieli de capital. La efectuarea acestor cheltuieli 
nu s-a făcut  rabat de la Legea nr. 273/29 iunie 2006 privind finanŃele publice locale. 
De asemenea, s-a respectat Ordinul nr. 1792/21 decembrie 2002 privind metodologia, 
angajării, lichidării, ordonanŃării şi plata cheltuielilor publice. 

 
TITLUL I 

 
SALARII 

 
SubvenŃiile acordate precum şi veniturile realizate au asigurat plata salariilor în 

totalitate. De asemenea, au fost virate obligaŃiile faŃă de bugete privind contribuŃia la 
asigurările sociale de stat, contribuŃia la şomaj, contribuŃia la sănătate, impozitul pe 
venitul realizat la bugetul de stat, precum şi raportul aferent salariilor şi celorlalte 
drepturi băneşti.   

Analizele economice efectuate zilnic în sedinŃele de lucru au avut la bază în 
permanenŃă ca instrument de conducere bugetul de venituri şi cheltuieli şi modul de 
recuperare a veniturilor pentru serviciile prestate. Pot menŃiona în acest sens, că a 
existat o bună colaborare între serviciul financiar din  PoliŃia Locală Brăila şi serviciile 
economice de la clienŃi în ceea ce priveşte prestările de servicii şi încasările pe cât  
posibil imediat a acestor sume pentru a menŃine un echilibru financiar între obligaŃii şi 
datorii ale  instituŃiei.  

                              
 



TITLUL II 
 

MATERIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII 
 

Deşi subvenŃia primită la acest titlu a fost limitată, totuşi s-a reuşit plata in 
totalitate a serviciilor prestate de alte instituŃii (apă, gaze, canal, salubritate, energie 
electrică telefoane).  
             SubvenŃiile primite si veniturile realizate  s-au cheltuit  astfel: 

• Alineat 20.01.01 ,,Furnituri de birou”. În perioada analizată s-au 
achiziŃionat furnituri de birou în sumă de 11018 lei. Această sumă a fost 
cheltuită pentru procurarea de imprimate (chitanŃiere), folosite la încasări 
taxe permise auto şi unele procese-verbale de contravenŃie, registre pentru 
evidenŃă la ordine publică şi materiale consumabile pentru anul 2011 
respectându-se Legea nr. 15/2008 şi OG nr. 51/1994; 

• Alineat 20.01.02 „Materiale ptr. curăŃenie” În perioada analizată s-au 
achiziŃionat materiale curăŃenie în sumă de 998 lei; 

• Alineat 20.01.03 ,,Încălzit iluminat şi forŃă motrică”. Pentru plata 
facturilor la aceşti furnizori s-a folosit suma de 44152 lei conform 
consumului respectiv şi al contractelor încheiate cu fiecare furnizor; 

• Alineat 20.01.04 ,,Apă, canal, salubritate”. Pentru consumul de apă 
potabilă s-a plătit suma de 1381 lei conform contractului de furnizare apă 
potabilă; 

• Alineat 20.01.05 „CarburanŃi şi lubrefianŃi” În perioada analizată s-au 
achiziŃinat carburanŃi în sumă de 38465 lei; 

• Alineat 20.01.06 ,,Piese de schimb”. Cunoscând bine starea maşinilor din 
dotare şi micile intervenŃii s-a folosit suma de 9979 lei. Cele mai multe 
reparaŃii s-au făcut cu manopera proprie, urmează ca întregul parc auto să 
fie înbunătăŃit prin achiziŃionarea de maşini noi, conform programului 
Rabla 2012; 

• Alineat 20.01.07 ”Transport” s-a plătit suma de 1000 lei reprezentând 
transport delegaŃii; 

•  Alineat 20.01.08 ,,TelecomunicaŃii, radio, TV”. Pentru plata 
abonamentului la aparatele telefonice, a circuitelor telefonice, întreŃinere, 
costul convorbirilor telefonice adiŃionale şi interurbane, costul timbrelor  
pentru corespondenŃă, internet s-a plătit suma de 45380 lei; 

• Alineat 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter 
funcŃional”.Pentru efectuarea acestor servicii ( CASCO, servicii software, 
Legis) s-a plătit suma de 3867 lei, activităŃi ce pot fi făcute numai de 
instituŃii autorizate şi cu licenŃă în acest sens;  

• Alineat 20.01.30 ,,Alte bunuri si servicii pentru întreŃinere şi funcŃionare’ 
s-a cheltuit suma de 39000 lei pentru diferite reparaŃii şi cheltuieli cu 
programul de informatizare, servicii medicale, arhivare, curăŃenie; 

• Alineat 2002 „ReparaŃii curente” s-a plătit suma de 9879 lei pentru 
reparaŃia clădirii; 

• Alineat 20.05.30 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” s-a plătit suma 
de 10756 lei; 



• Alineat 2013 „Pregătire profesională” s-a plătit suma de 52200 lei, 
reprezentând cursuri de formare iniŃială a poliŃiştilor locali la Şcoala de 
PoliŃie Câmpina conf. Legii 155/2010 a poliŃiei locale.  

• Alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”  în cadrul acestui 
articol s-a cheltuit suma de 40110 lei pentru TVA de plată, rezultat în 
urma serviciilor prestate cu personalul instituŃiei şi în baza contractelor 
încheiate cu beneficiarii (clienŃi) şi alte servicii executate de terŃi. Aceste 
prestări de servicii se fac la un preŃ de 8,1 lei/oră/persoană + TVA, 
conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 278/30.09.2008. 

 
 

II.  ANALIZA PAGUBELOR 
 
 

În perioada de referinŃă soldul debitorilor peste un an este în sumă de 3383,26 
lei şi provin din contravaloarea echipamentului şi concediului de odihnă  necuvenite. 
Sumele respective vor fi stinse ca urmare a soluŃionării clauzelor aflate pe rolul 
instanŃei judecătoreşti. 

 
III.  ANALIZA FURNIZORILOR 

 
 
Analizând situaŃia furnizorilor la data de 31.12.2012 rezultă un sold de 

11221,57 lei ce se compune din: 
• RCS&RDS SA = 956,98 lei; 
• GDF SUEZ ENERGY ROAMANIA = 3407,23 lei; 
• BRAI-CATA SRL Brăila = 29,55 lei; 
• ELECTRICA SA Brăila = 4369,62; 
• COSMOTE  ROMANIAN MOBILE = 1267,19 lei; 
• HISTRIA SRL = 90 lei; 
• LUARIA SRL Brăila = 1101 lei.  

            Această sumă va fi achitată în decada I a lunii ianuarie 2013 conform OMF 
2281/2009 cu modificările şi completările ulterioare. 

            
 

IV.  ANALIZA CLIEN łILOR 
 
 
Analizând situaŃia clienŃilor neîncasaŃi la data de 31.12.2012 rezultă un sold de 

82545,57 lei ce se compun din: 
• S.U.P.A.F.L.C. Brăila = 15517,99 lei; 
• S.U.P.A.G.L. Brăila = 32462,21 lei; 
• Compania de UtilităŃi Publice Dunarea = 22418,21 lei; 
• Oficiu de Cadastru şi Publicitate Brăila = 992 lei; 
• TIPROTEH SRL = 11155,16. 



10. Activitatea Compartimentului juridic, 
contencios, proceduri şi evidenŃă  operativă 
 

Pornind de la rolul consilierului juridic  de a reprezenta interesele  instituŃiei 
publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept  public sau privat 
din Ńară şi străinatate în limitele competentelor stabilite de conducătorul instituŃiei 
precum şi reprezentarea  în justiŃie a instituŃiei în care îşi desfăşoară activitatea, redăm 
în continuare activitatea specifică compartimentului juridic. 
 

Principalele activităŃi ale Compartimului Juridic, desfăşurate pe parcursul anului 
2012 au fost : 

 
• Constituirea şi analizarea dosarelor ce au ca obiect contestarea proceselor 

verbale, formularea de întâmpinări, precizari, note scrise  către instanta  şi 
reprezentarea instituŃiei  în faŃa instanŃelor; 

• Verificarea legalităŃii contractelor  încheiate de PoliŃia Locală Brăila; 
• AcŃionarea în judecata  a  foştilor  angajaŃi ce au fost notificaŃi cu privire 

la sumele datorate  instituŃiei; 
• Verificarea legalităŃii  documentelor eliberate la cererea beneficiarilor  din 

arhiva instituŃiei; 
• Urmărirea soluŃionării acŃiunii  SomaŃie de plata pentru recuperarea 

sumelor datorate instituŃiei; 
• Verificarea legalităŃii negocierii colective la nivelul institutiei; 
• Asigurarea evidenŃei electronice a  dosarelor  aflate pe rolul instantelor; 
• SoluŃionarea corespondenŃei repartizate de directorul executiv; 
• Înregistrarea proceselor verbale de contravenŃie întocmite de poliŃistii 

locali în „Registrul informatizat pentru evidenŃă a proceselor verbale de 
contravenŃie”; 

• EvidenŃierea şi înregistrarea proceselor verbale de contravenŃie achitate în 
baza chitanŃelor de plată, îndosarierea şi clasarea în evidenŃă; 

• Înregistrarea contestaŃiilor la procesele verbale de contravenŃie, întocmirea 
adreselor de înaintare la Judecătoria Brăila referitoare la contestaŃiile 
depuse la secretariatul instituŃiei;  

• EvidenŃierea proceselor verbale privind sancŃiunile contravenŃionale 
aplicate cu martor, înaintarea acestora  agenŃilor din teren pentru 
comunicare la domiciliul contravenientului sau afişare la domiciliu şi 
urmărirea realizarii acestei activităŃi; 

• EvidenŃierea tuturor proceselor verbale de contravenŃie până la 
soluŃionarea acestora (achitare, contestare, executare silit ă, clasare); 

• Întocmirea bilanŃului  proceselor verbale de contravenŃie funcŃie de 
agentul constatator; 

• Întocmirea bilanŃului  proceselor verbale de contravenŃie funcŃie de actul 
normativ aplicat la încheierea acestuia; 

• Urmărirea şi evidenŃierea procesele verbale de contravenŃie executate silit 
de către Primăriile şi DirecŃiile de FinanŃe Publice Locale; 

 



• Întocmirea bilanŃului lunar general cu situaŃia proceselor verbale; 
• Întocmirea adreselor către Judecătoria Brăila cu privire la contravenienŃii 

care nu şi-au îndeplinit obligaŃia de a achita procesele verbale de 
contravenŃie şi nu pot fi executaŃi silit în vederea recuperării acestora 
pentru a fi obligaŃi să execute activităŃi în folosul comunităŃii; 

• Înaintarea către Judecătoria Brăila a acŃiunilor ce au ca obiect 
transformarea amenzii în sancŃiunea prestării unei activităŃi în folosul 
comunităŃii şi urmărirea rezolvării acestora; 

• EvidenŃierea electronică a DispoziŃiilor Primarului Municipiului Brăila 
emise pentru persoanele ce  trebuie să presteze muncă în folosul 
comunităŃii la serviciile specializate de pe raza Municipiului Brăila; 

• Înaintarea acestor dispoziŃii agenŃilor din teren pentru comunicare la 
domiciliul contravenientului şi urmărirea realizarii acestei activităŃi; 

• Întocmirea adreselor către DirecŃia de AsistenŃă Socială cu privire la 
verificările efectuate în teren pentru realizarea comunicării acestor 
dispoziŃii. 

În anul 2012 au fost aplicate un număr total de 5931 procese verbale de 
contravenŃie. Acestea au fost înregistrate în bază electronică de evidenŃiere a 
proceselor verbale de contravenŃie. 
 

Din totalul de 5931 procese verbale de contravenŃie, în 1827 procese verbale s-a 
aplicat sancŃiunea  avertismentului  şi în 4104 procese verbale s-a aplicat sancŃiunea 
amenzii, ce totalizează  suma de  907 517 lei şi 5318 puncte de penalizare, conform 
tabelului.  

 

Actul Normativ 

Total 
procese 
verbale Avertismente 

Total pv cu 
valoare Valoare 

Puncte 
penalizare 

H.G. nr.348/2004 5 0 5 1 600  

H.C.J. nr.95/2003 2 0 2 200  

H.C.L.M. nr.39/2009 214 11 203 32 275  
H.C.L.M. 

nr.103/2008 4 1 3 3 000  
H.C.L.M. 

nr.117/2005 28 4 24 1 640  
H.C.L.M. 

nr.248/2008 165 18 147 89 500  
H.C.L.M. 

nr.381/2009 146 17 129 157 500  

H.C.L.M. nr.4/2004 35 0 35 2 000  

H.C.L.M. nr.5/2003 2 090 129 1 961 249 812  

Legea nr.50/1991 33 0 33 41 000  

Legea nr.12/1990(R) 66 10 56 51 000  

Legea nr.38/2003 7 1 6 4 200  

Legea nr.61/1991(R) 412 18 394 101 800  

Legea nr.67/2004(R) 2 0 2  1 200  



O.G. nr.99/2000(R) 15 1 14 2 700  
O.U.G. 

nr.195/2002(R) 2 693 1 616 1 077 167 510 5 318 

O.U.G nr.97/2005(R) 14 1 13 580  

TOTAL  5 931 1 827 4 104 907 517 5 318 
  

De asemenea, lunar s-au trimis spre executare silită procesele verbale neachitate 
la DirecŃia de FinanŃe Publice Locale Brăila sau la Compartimentele impozite şi taxe 
din cadrul primăriilor localităŃilor în raza cărora îşi aveau domiciliul contravenienŃii.            

Conform bazei de date de evidenŃiere a proceselor verbale de contravenŃie au 
fost trimise în vederea executării un număr de 3304 procese verbale de contravenŃie în 
valoare de 543 677 lei. 
 Comparativ cu anii precedenŃi se observă o creştere a numărului de sancŃiuni 
contravenŃionale aplicate de poliŃiştii locali. Acest lucru se datorează fermităŃii şi 
profesionalismului poliŃiştilor locali în constatarea şi eradicarea faptelor ilegale ce 
afectează climatul civic şi social de pe raza de competenŃă. Totodată şi atribuŃiile noi 
conferite de Legea nr.155/2010 a Poliției Locale Brăila privind circulaŃia rutieră a dus 
la creşterea numărului de procese verbale pe această linie. 

În perioada analizată un  număr de 157 procese verbale au fost contestate la 
instanŃă, fiind constituite tot atâtea dosare. Acestea se adaugă celor 86 dosare rămase 
pe rolul instanŃelor din anul anterior. 

Din cele 243 dosare având ca obiect procese verbale de contravenŃie  : 
� în 56  dosare a fost admisă constestaŃia; 
� în 99 dosare a fost respinsă contestaŃia petentului sancŃionat 

contravenŃional; 
� în 18 dosare sancŃiunea amenzii a fost transformată în avertisment; 
� în 2 dosare instanŃa a redus valoarea amenzii. 

În prezent mai sunt pe rolul Judecătoriei Brăila un numar de 68 dosare ce 
reprezintă contestaŃii formulate împotriva proceselor verbale de contravenŃii, iar pe 
rolul Tribunalului Brăila se află înregistrate 10 acŃiuni cu recurs împotriva sentinŃelor 
judecătoreşti emise în dosare ce aveau ca obiect anularea proceselor verbale de 
contarvenŃie. 

Pe lânga dosarele privind contestarea proceselor verbale de contravenŃie, au fost 
instrumentate 8 dosare ce au ca obiect  acŃiuni de recuperare a unor pretenŃii formulate 
de instituŃie împotriva persoanelor debitoare din care 6 au fost soluŃionate favorabil şi 2 
nefavorabil.  

La dosarele sus menŃionate se adaugă şi un număr de 16 dosare ce au ca obiect  
litigii  de muncă, în speŃă: 2 contestaŃii împotriva deciziilor  de sancŃionare, 2 
contestaŃii împotriva deciziilor de restructurare ca urmare a reducerii postului, conform 
OUG nr.63/2010, 8 acŃiuni privind respectarea unor clauze din Contractul/Acordul 
Colectiv de Muncă şi 4 acŃiuni împotriva diferitelor acte administrative emise de 
instituŃia noastră. 

Din cele 16 dosare, în  8 s-au pronunŃat soluŃii favorabile, 5 soluŃii nefavorabile 
şi 3 dosare sunt încă pe rolul instanŃelor . 

 
 



Pe lângă toate aceste dosare în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 au fost 
înaintate Judecătăoriei Brăila un număr de 121 acŃiuni care au ca obiect transformarea 
amenzii în sancŃiunea prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii. Dintre acestea 106 
acŃiuni au fost admise de către instanŃă iar 15 se află încă pe rolul Judecătoriei Brăila. 

În cadrul compartimentului se evidenŃiază şi urmărirea DispoziŃiilor emise de 
către Primarul Municipiului Brăila pentru persoanele care trebuie să presteze muncă în 
folosul comunităŃii la serviciile specializate de pe raza Municipiului Brăila. Pe 
parcursul acestei perioade au fost înregistrate un număr de 217 de DispoziŃii pentru 
care s-a declanşat procedura de comunicare a acestora către contravenienŃi în vederea 
executării sancŃiunii de prestare a unei activităŃi în folosul comunităŃii. În 76 de cazuri 
contravenienŃii au fost găsiŃi la domiciliu şi au fost predaŃi serviciilor specializate 
pentru a li se întocmi programul de muncă, iar în 141 de cazuri contravenienŃii nu au 
fost găsiŃi. În cazul acestora din urmă se reia lunar procedura de căutare şi de 
comunicare a DispoziŃiilor Primarului.  
 

12. Activitatea pe line de  Sănătate,  Securitate în 
muncă şi P.S.I. 

         Activitatea desfasurata pe linia securitatii si sanatatii in munca a avut loc cu 
respectarea întocmai a legislatiei in vigoare: 

• au fost respectate întocmai recomandările primite cu ocazia controalelor 
specifice privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă, situaŃii de 
urgenŃă şi protecŃie civilă; 

• a fost efectuat controlul medical periodic privind starea de sănătate a 
salariaŃilor în perioada cuprinsă între lunile iulie – august 2012 de medicul 
instituŃiei ce are competenŃă de medicina muncii  

• au fost intocmite Instructiunile Generale si Proprii pentru anul 2012, cat si 
Planul de Prevenire privind securitatea si sanatatea in munca; 

• s-au efectuat instructajele periodice ale angajatilor si au fost completate fisele 
individuale de protectia muncii la termenele stabilite, respectiv 6 luni pentru 
personalul TESA, 3 luni pentru personalul operativ, 1 luna pentru personalul 
cu atributii de conducator auto si personalul care detine armament letal si 
neletal ; 

• au avut loc sedintele periodice ale Comitetului de Securitate si Sanatate in 
Munca ; 

• angajatii institutiei au beneficiat de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 
99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate  salariatilor la temperaturi 
extreme, în sensul ca au primit apa minerala în zilele de caniculă când s-au 
înregistrat temperaturi ridicate; 

• în anul 2012 instituŃia a fost verificată de comisiile de control ale I.T.M 
Brăila în zilele de 06.01.2012  şi 10.01.2012  şi  Gărzii NaŃionale de Mediu, 
Comisariatul JudeŃean Brăila în data de 16.03.2012. Cu ocazia acestor 
controale nu au fost constatate abateri de la legislaŃia în vigoare ce 
reglementează sănătatea şi securitatea în muncă, situaŃiile de urgenŃă, 
protecŃia civilă şi colectarea selectivă a deşeurilor. 

 
 
 



 

Obiectivele majore ale PoliŃiei Locale Brăila 
pentru anul 2013 sunt următoarele: 

 
 

� Obiectiv strategic:   
 
 

� Ordinea publică şi siguranŃa cetăŃeanului 
 

� Obiective specifice:  
 

� Creşterea eficienŃei acŃiunilor de ordine publică; 

� Creşterea siguranŃei în unităŃile de învăŃământ; 

� Reducerea faptelor antisociale; 

� Optimizarea transmiterii informaŃiilor munitorizate prin 

sistemul video; 

� Reducerea activităŃilor de comerŃ stradal neautorizat 

desfăşurat pe domeniul public. 

 

� Indicatori de performan Ńă:  
 
 

� Timp de reacŃie de la declanşarea unei acŃiuni; 

� Număr patrule poliŃişti locali;           

� Număr zone critice depistate în spaŃiul monitorizat;   

� Număr de activităŃi de combatere a comerŃului cu produse 

etnobotanice, psihotrope cu efect  halucinogen;  

� 10 unităŃi de învăŃământ monitorizate.    

 
 
 
 
 
 



� Obiectiv strategic: 
 
Paza obiectivelor de interes public şi privat 
 

� Obiective specifice:      
� SiguranŃa bunurilor şi valorilor din patrimoniul 

obiectivelor de interes public şi privat; 

� Securitatea valorilor băneşti transportate. 

  
� Indicatori de performan Ńă:  

 
� Reducerea cu 80 % a numărului de sustrageri şi distrugeri 

de bunuri din obiectivele avute în pază; 

� O bună relaŃionare şi comunicare cu cetăŃenii în vederea 

eliminării oricăror acte de tulburare a liniştii publice.  

 

� Obiectiv strategic:    
 
Îndeplinirea atribu Ńiilor conferite de Legea nr. 155/2010 
în domeniul circulaŃiei pe drumurile  publice 

 
� Obiective specifice:  

 
� Asigurarea fluenŃei circulaŃiei pe drumurile publice din  

raza teritorială de competenŃă; 

� Constatarea de contravenŃii şi aplicarea de sancŃiuni 

pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 

staŃionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis; 

� Constatarea de contravenŃii şi aplicarea de sancŃiuni 

pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 

admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum; 



� Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparŃinând domeniului public sau privat al statului. 

� Indicatori de performan Ńă:  
 

� Numărul şi valoarea totală  a contravenŃiilor şi 

sancŃiunilor aplicate la regimul circulaŃiei;  

� Diminuarea cu 50% a numărului vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public 

sau privat al  statului.          

                   

� Obiectiv strategic:  
 
  Dezvoltarea urbană a municipiului Br ăila 
 

� Obiective specifice:  
 

� Stoparea executării construcŃiilor realizate ilegal; 

� Stoparea amplasării în regim neautorizat a panourilor 

publicitare şi a firmelor luminoase; 

� Urmărirea respectării lucr ărilor de reparaŃii  ale părŃilor 

carosabile şi pietonale în prevederile autorizaŃiilor de 

construire; 

� Indicatori de performan Ńă:  
 

� AcŃiuni de identificare a construcŃiilor provizorii amplasate 

pe domeniul public sau privat;    

� AcŃiuni de control privind autorizarea executării lucr ărilor 

de construcŃii;  

�  Verificări săptămânale a lucrărilor de reabilitare şi 

modernizare de pe raza Municipiului Brăila;  



� AcŃiuni de control privind respectarea măsurilor dispuse 

prin procesele verbale de constatare şi sancŃionare a 

contravenŃiilor;  

� Participarea la activităŃi de demolare a construcŃiilor 

provizorii amplasate ilegal pe domeniul municipalităŃii; 

� AcŃiuni de identificare a construcŃiilor provizorii cu 

caracter publicitar amplasate pe domeniul public sau 

privat; 

� Solicitare întocmire dispoziŃii de desfiinŃare a construcŃiilor 

executate neautorizat. 

� Obiectiv strategic:  
 
Respectarea legalităŃii privind desfăşurarea comerŃului 
stradal şi a activităŃilor comerciale de către persoanele 
fizice şi juridice autorizate şi de producătorii particulari 
pe raza municipiului Brăila 

 
 

� Obiective specifice:  
 

� Verificarea agenŃilor economici care desfăşoară activităŃi 

comerciale în pieŃele agroalimentare, târguri şi oboare; 

� Verificarea activităŃii comerciale desfăşurate pe domeniul 

public; 

� Verificarea existenŃei la locul de desfăşurare a activităŃii 

comerciale a autorizaŃiilor, a aprobărilor, a documentelor 

de provenienŃă a mărfii, a buletinului de verificare 

metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente 

stabilite prin legi sau acte normative ale autorităŃilor 

administraŃiei publice locale; 

 



� Verificarea şi soluŃionarea în condiŃiile legii a petiŃiilor 

primite în legătură cu actele şi faptele de comerŃ 

desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor 

legale. 

� Indicatori de performan Ńă:  
 

� Număr de acŃiuni şi controale efectuate; 

� Număr de agenŃi economici controlaŃi; 

� Număr de agenŃi economici depistaŃi (persoane fizice şi 

juridice) care au încălcat normele generale de comerŃ; 

� Număr de contravenŃii constatate şi valoarea sancŃiunilor 

aplicate; 

� Valoarea bunurilor confiscate; 

� Număr sesizări primite şi soluŃionate.    

 

� Obiectiv strategic:  
 
Cooperarea cu Serviciul public comunitar de evidenŃă a 

persoanelor 
 

� Obiective specifice:  
 

� Înmânarea cărŃilor de alegător la împlinirea vârstei de 18 

ani; 

� Constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni pentru 

nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinŃa 

şi actele de identitate ale cetăŃenilor români; 

� AcŃionează pentru punerea în legalitate a persoanelor cu 

acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 

ani, care nu au acte de identitate. 

 



� Indicatori de performan Ńă:  
 

� Număr cărŃi de alegător înmânate persoanelor care au 

împlinit vârsta de 18 ani; 

� Număr  invitaŃii înmânate persoanelor care au acte de 

identitate expirate şi minorilor cu vârsta peste 14 ani, care 

nu au acte de identitate; 

� Număr contravenŃii şi valoarea sancŃiunilor aplicate la 

O.U.G. nr. 95/2005 aprobată prin Legea nr. 290/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

� Obiectiv strategic:   
 
               Dezvoltarea şi conservarea zonelor verzi 
 

 
� Obiective specifice:  

 
� Ecologizarea zonelor verzi şi monitorizarea gestionării 

deşeurilor; 

� Creşterea eficienŃei acŃiunilor privind protecŃia mediului. 

 
� Indicatori de performan Ńă:  

 
� SuprafaŃă de zonă verde ecologizată/ cantitate de deşeuri 

reciclate;    

� Imobile verificate din punct de vedere al legalităŃii gestionării 

deşeurilor voluminoase/ din construcŃii;  

� SocietăŃi comerciale/ personae fizice/ întreprinderi familiale 

verificate din punct de vedere al gestionării deşeurilor; 

� Imobile identificate; 

 

 



 

� Creşterea cantităŃii de deşeuri din echipamente electronice şi 

electrice colectate. 

                                                            
Anul 2012 a fost anul care a demonstrat că PoliŃia Locală Brăila, prin rezultatele 

obŃinute, a dovedit că deŃine potenŃialul necesar asigurării tempo-ului impus de 
problematica complexă cu care se confruntă, are bazele unei poliŃii locale moderne 
europene, acest lucru conturându-se din ce în ce mai evident, legea şi onoarea aflându-
se pe primul loc în ierarhia valorilor de conştiinŃă şi acŃiune ale polŃistului local. 

Vă mulŃumesc! 
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