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RAPORT DE EVALUARE 
a activităŃii desfăşurate de DirecŃia PoliŃia Locală Tîrgu-Mure ş 

în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 
 
 
 
 
 
 Pe parcursul anului 2012, DirecŃia PoliŃia Locală Tîrgu-Mureş a urmărit cu 
prioritate continuarea aplicării măsurilor pentru crearea şi funcŃionarea unei structuri 
poliŃieneşti moderne, democratice, având ca obiectiv principal respectarea 
prevederilor constituŃionale, a libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor, precum şi 
aplicarea întocmai a legilor şi hotărârilor legislativului local. 
 În anul 2012 DirecŃia PoliŃia Locală a reuşit cu sprijinul nemijlocit acordat de 
conducerea executivă a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului Local să 
obŃină performanŃe profesionale, menŃinându-şi poziŃia de „instituŃie etalon la nivel 
naŃional”, relevant în acest sens fiind faptul că pe parcursul anului trecut, 5 
delegaŃii din Ńară au efectuat deplasări în municipiul nostru pentru a lua ca „model de 
funcŃionare” DirecŃia PoliŃia Locală Tîrgu-Mureş, iar în perioada 23 – 25.03.2012, 
instituŃia noastră a organizat Adunarea FederaŃiei NaŃionale a PoliŃiştilor Locali din 
România, la care au participat 50 de delegaŃii reprezentând structuri de PoliŃie Locală 
afiliate. 
 Principalele activităŃi derulate pe componentele de bază ale instituŃiei au fost: 
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CAP I . MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,  

INSTRUIRE, PREVENIRE, ACTIVITATE PSIHOLOGIC Ă ŞI RELA łIA CU 
MASS-MEDIA 

 
Cap I . 1.  
 

Nivelul de încadrare cu personal şi managementul resurselor umane 
 

        Organigrama DirecŃiei PoliŃia Locală, aprobată prin HCLM nr. 381 din 25 
noiembrie 2010,  prevede 144 de funcŃii  dintre care 130 de execuŃie şi 14 de 
conducere, situaŃia încadrării cu personal la începutul anului 2012, fiind următoarea: 
  -  din totalul de 130 de posturi de execuŃie erau ocupate  124, dintre care    
3 de către angajaŃi pe perioadă determinată; 
                     - din totalul de 14 posturi de conducere erau ocupate 13 posturi, dintre 
care 6 de către angajaŃi cu numire temporară în funcŃie. 
 
 

                  
               Fig. 1.1 Graficul încadrării cu personal la începutul anului 2012 
 

În cursul anului 2012, în urma susŃinerii concursurilor organizate de AgenŃia 
NaŃională a FuncŃionarilor Publici şi Municipiul Tîrgu-Mureş, s-au înregistrat 
următoarele promovări: 

- 9 poliŃişti locali pe posturi cu studii superioare; 
- 20 poliŃişti locali promovaŃi în grad profesional. 

Pe parcursul anului, 5 angajaŃi ai DirecŃiei PoliŃia Locală au solicitat „ încetarea 
raporturilor de muncă ”, avându-se în vedere prevederile  art.97, lit. b) din Legea 
188/1999, privind Statutul FuncŃionarilor Publici, 2 salariaŃi au solicitat transferul la 
alte unităŃi de administraŃie publică cu activitate similară, unul  s-a transferat la un alt 
Serviciu din cadrul Primăriei, iar un angajat pe perioadă determinată, a încheiat 
perioada stabilită pentru raportul de muncă. 
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În cadrul Biroului de Control Comercial, 2 posturi de execuŃie s-au ocupat prin 
transferul a două persoane  de la alte servicii din Primăria Tîrgu Mureş. 

Astfel, la sfârşitul anului, din cele 144 de posturi erau ocupate 130, situaŃia 
încadrării cu personal fiind următoarea: 

- din cele 130 de posturi de execuŃie erau ocupate  117, din care 2 de 
către angajaŃi pe perioadă determinată; 

-  din cele 14 posturi de conducere erau ocupate 13, din care 6 de către  
   angajaŃi cu numire temporară în funcŃie; 
 
 

               
 
             Fig.1.2  Graficul  încadrării cu personal la sfârşitul anului 2012 

 
 

Ca o preocupare constantă a cadrelor instituŃiei a fost creşterea nivelului de 
pregătire individuală prin absolvirea de studii superioare, astfel că la această dată 50 
de poliŃişti locali au studii superioare cu diplomă de licenŃă, ceea ce reprezintă 
38,75% din totalul personalului. 

Ca urmare a rapoartelor întocmite de şefii de birouri, 2 poliŃişti locali au fost 
sancŃionaŃi cu „mustrare scrisă ”, din cauza unor deficienŃe în executarea sarcinilor 
de serviciu. 

Activitatea de instruire şi pregătire profesională a personalului  s-a desfăşurat 
zilnic la intrarea în serviciu şi lunar, conform unei tematici stabilite şi aprobate de 
conducerea executivă la începutul  anului; personalul a fost verificat şi testat 
trimestrial din punct de vedere al cunoştinŃelor profesionale şi juridice. Pe baza 
rezultatelor obŃinute la testarea cunoştinŃelor profesionale coroborate cu îndeplinirea 
obiectivelor, sarcinilor de serviciu şi indicatorilor de bază ai activităŃii profesionale 
pentru perioada de referinŃă, a fost întocmit „Raportul de evaluare a performanŃelor 
profesionale individuale”  al fiecărui angajat, calificativele obŃinute fiind următoarele: 
113 – foarte bine ( 88,97%) ; 12 – bine (9,44%) ; 1 – satisfăcător ( 0,78%) ; 1 – 
nesatisfăcător    ( 0,78%). 

NOTĂ: FuncŃionarului public evaluat cu calificativul „nesatisfăcător” urmează 
a-i fi întrerupt raportul de serviciu cu instituŃia. 
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    Fig.1.3 SituaŃia comparativă cu calificativele obŃinute de personalul DirecŃiei PoliŃia Locală 
 
În perioada 07.05 – 07.08.2012, 15 funcŃionari publici au urmat „ Cursurile de 

formare iniŃială pentru poliŃiştii locali” , la Centrul de Pregătire a Cadrelor de 
Jandarmi Gheorghieni, în baza art.(1) şi art.(2) din Legea 155/2010 – Legea PoliŃiei 
Locale, obŃinând „Atestatul” pe profil. 

 
În cadrul activităŃilor de pregătire profesională s-a urmărit formarea şi 

perfecŃionarea agenŃilor PoliŃiei Locale, prin îmbunătăŃirea cunoştinŃelor, punându-se 
accent pe: 

- ConstituŃia României; 
- Legea nr. 155/2010, privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

PoliŃiei Locale; 
- Legea 188/1999 – actualizată în anul 2010, privind „Statutul 

funcŃionarilor publici” 
- Regulamentul cadru nr. 1332/2010, privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Locale; 
- prevederile legale privind asigurarea ordinii şi lini ştii publice, 

siguranŃa rutieră, curăŃenia municipiului, comerŃul stradal, protecŃia 
mediului înconjurător, disciplina în construcŃii, precum şi cu privire la 
faptele care afectează climatul social; 

- pregătirea psihologică; 
- tehnici şi metode utilizate în relaŃii publice; 
- tehnici de manipulare şi de persuasiune, precum şi metode de 

contracarare; 
- conştientizarea şi pregătirea agenŃilor pentru urgenŃe la nivel local, 

precum şi managementul în caz de dezastre. 
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Cap I . 2 

Evaluarea şi consilierea psihologică a personalului 
 

Din punct de vedere al evaluării şi consilierii psihologice a personalului, în 
intervalul analizat, principalele activităŃi au constat în: 

- întocmirea de chestionare, teste şi pregătirea instrumentelor necesare                       
testării psihologice; 

- testarea psihologică obligatorie s-a desfăşurat pe toată durata anului 2012, 
programarea la testare fiind făcută în funcŃie de activităŃile desfăşurate, 
conform specificului fiecărui birou existent în cadrul instituŃiei, aplicându-se 
un număr de 2 baterii a câte 5 teste pentru fiecare dintre cei 130 de 
angajaŃi;  

- pregătirea permanentă din punct de vedere psihologic şi consilierea la 
intrarea în schimburi, lunar şi ori de câte ori situaŃia a impus-o. 

               
Cap I . 3 

Activit ăŃi de informare şi prevenire 
 
        DirecŃia PoliŃia Locală a iniŃiat o serie de activităŃi preventive şi a participat  ca 
partener la campaniile Inspectoratului JudeŃean de PoliŃie şi ale unor  OrganizaŃii 
Neguvernamentale,  campanii desfăşurate pe raza Municipiului  Tîrgu Mureş .  
a). AcŃiuni proprii  : 

- „ STOP CERŞETORIEI!” – acŃiune derulată în intervalul martie 2012-mai 
2012, respectiv decembrie 2012; 

- „ VERIFICAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A PRODUSELOR 
EXPUSE LA VÂNZARE” – acŃiune demarată de Biroul Control Comercial în 
pieŃele agroalimentare din Municipiul Tîrgu Mureş; 

- „ STOP CĂLĂTORIILOR CLANDESTINE” – acŃiune care a vizat mijloacele de 
transport în comun de pe raza municipiului şi s-a desfăşurat în perioada       
iunie 2012-septembrie 2012; 
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-  „ SIGURANłA ÎN ŞCOLI” – desfăşurată prin intermediul şefilor de zonă ai 
PoliŃiei Locale – acŃiune permanentă de monitorizare a perimetrelor şcolare; 
 

              
 

- „ ATENłIE LA TRAVERSARE!” – acŃiune de prevenire a accidentelor datorate 
trecerii neregulamentare a străzilor , s-a desfăşurat lunar de către agenŃii 
Biroului SiguranŃă Rutieră ; 

- Dezbateri pe tema „ rolul PoliŃiei Locale în comunitate”, cu elevii Gimnaziului 
„Mihai Viteazul” şi ai Colegiului „Alexandru Papiu Ilarian”în cadrul 
Programului  „Şcoala altfel ”. 

 
b). AcŃiuni în parteneriat  : 

-  „ Fii precaut . HoŃii nu dorm !” – şedinŃe cu locuitorii municipiului în 
cadrul AsociaŃiilor de Proprietari pentru informarea şi prevenirea furturilor 
din locuinŃe ; 

- „  Stop discriminare , hărŃuire , mobbing” - campanie de informare din 
cadrul proiectului „Femeia contează”; 

- „Fii inteligent ! Protejează – Ńi autoturismul!” – Campanie de informare 
pentru prevenirea furturilor din autoturisme – martie 2012; 

- „SiguranŃa locuinŃei depinde şi de tine”- promovarea măsurilor de prevenire 
a furturilor din locuinŃe – mai 2012 ; 

- „Ziua internaŃională a copilului dispărut , exploatat sexual”- campanie 
derulată de organizaŃia „SalvaŃi copiii”, în perioada mai 2011 – mai 2012; 

- „Prevenirea şi combaterea  violenŃei în familie”- proiect iniŃiat şi susŃinut 
de „Institutul est-european de sănătate a reproducerii”;  

- „Asigură-Ńi o zi frumoasă” - campanie de informare pentru prevenirea 
furturilor din autoturisme în perioada sezonului estival la Complexul de 
sport şi agrement „Mureşul”;  

- „Politici anticorupŃie pentru cetăŃean ,într-o administraŃie responsabilă” -
sesiune de informare privind aspecte legate de Strategia NaŃională 
AnticorupŃie 2012 – 2015 ; 
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- „Tineri-implicare-siguranŃă”- proiect concurs adresat elevilor de liceu din 
Tîrgu Mureş , pentru implicarea acestora în activităŃi de informare şi 
prevenire ; 

                    
 
Cap. I. 4 

 
RelaŃia cu mass-media 

 
 Referitor la relaŃia cu mass media, menŃionăm faptul că pe parcursul anului 
2012 în presa autohtonă de limba română au apărut un număr  334 articole cu 
privire la activitatea  PoliŃiei Locale, iar în cea de limbă maghiară 42. 
 De asemenea în intervalul de referinŃă directorul instituŃiei a participat la 46 de 
emisiuni televizate şi 21 radiofonice, acordând 274 interviuri , cuantificate audio-
video. 

                    
 
 De remarcat este faptul că 99% dintre prezentările mediatice sus menŃionate au 
fost pozitive sau chiar laudative la adresa instituŃiei şi a personalului acesteia. 

 Suplimentar acestor demersuri, în scopul întăririi leg ăturilor cu cetăŃenii 
muncipiului, directorul institu Ńiei a fost prezent la toate acŃiunile „ tel-verde”, 
organizate la nivelul Biroului consilierului Claudiu Maior. 
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CAP. II. ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE ŞI LINI ŞTE PUBLICĂ 

  
 Serviciul Ordine şi Lini şte Publică  a avut ca principal obiectiv în anul 2012, 
realizarea siguranŃei publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, 
constatarea şi aplicarea sancŃiunilor contravenŃionale privind încălcarea normelor de 
convieŃuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local. 
 Personalul  Serviciului de Ordine şi Lini şte Publică, a fost următorul: 

- efectiv total aprobat conform organigramei - 92; 
- efectiv încadrat conform statului de funcŃii - 84, compus din:  

- 8 posturi de conducere; 
- 76 posturi de execuŃie: 51 poliŃişti locali cu studii medii , 19 poliŃişti 
locali cu studii superioare şi 6 personal contractual.  

Conform organigramei, la această dată există opt posturi vacante.  
 
 
Cap. II. 1.  
  Dispozitiv, activităŃi şi atribu Ńii  
 
 Pentru participarea la menŃinerea ordinii şi lini ştii publice, în baza planului de 
pază şi ordine publică, s-a executat activitatea de patrulare, în medie cu 18 patrule şi 
10 şefi de zonă zilnic, după cum urmează: 

- 10 – 15 patrule pedestre; 
- 2 patrule mobile de intervenŃie; 
- 2 patrule de siguranŃă rutieră; 
- 10 şefi de zone în cartiere. 

 

    
 

Pe tot parcursul anului, s-a continuat activitatea în cele 10 posturi din cartierele 
Rovinari, Băneasa, Mureşeni, Dîmbu Pietros, Tudor, Valea Rece, 7 Noiembrie, Aleea 
CarpaŃi, Unirii şi zona centrală, iar în perioada 01.05 – 01.10.2012, a funcŃionat cel 
de-al 11-lea post de poliŃie înfiinŃat în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”. 
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De asemenea începând cu data de 01.11.2012, pe str.”8 Martie” din Cartierul 

Mureşeni, la solicitarea cetăŃenilor s-a mai înfiinŃat un post de PoliŃie zonal, cu 
program intermitent. 

Efectivele Serviciului Ordine şi Lini şte Publică au participat la asigurarea 
măsurilor de ordine publică, împreună cu celelalte structuri din municipiu, la un 
număr de 78 manifestări cultural-artistice, sportive şi comemorativ-istorice, cu 
participarea unui public numeros, spectacole şi târguri, cele mai semnificative fiind: 

- 24.01. 2012 – Spectacol omagial al Unirii Principatelor Române; 
- 05.03.2012 – Spectacol dedicat Zilei Femeii la Sala Polivalentă; 
- 12 - 15.03.2012 – Comemorarea Secuilor Martiri; 
- 20.03.2012 – Drumul Crucii; 
- 14 – 15.04.2012 – Sărbătorile Pascale; 
- 29.04.2012 – Manifestări organizate cu ocazia deschiderii oficiale a 

sezonului estival la Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”; 
- 09 – 12.05.2012 – Festivalul Zilelor StudenŃeşti Maghiare; 
- 11.05.2012 – Crosul „Ziua Olimpică” 
- 12.05.2012 – Deschiderea sezonului estival la Platoul Corneşti; 
- 28.05 – 03.06.2012 – Zilele Tîrgumureşene; 
- 08 – 09.06.2012 – Turul ciclist al României; 
- 28.06 – 01.07.2012 – Zilele StudenŃeşti „Medifun 2012”; 
- 23 – 26.08.2012 – Festivalul „Peninsula”; 
- 02.10.2012 – Ziua persoanelor de vârsta a III-a – „President”; 
- 05 – 07.10.2012 – Festivalul Vinului şi al Artei Meşteşugăreşti ediŃia 

a-XII-a; 
- 01.12.2012 – Ziua naŃională a României; 
- 04 – 05.12.2012 – Inaugurarea patinoarului şi iluminatului festiv ; 
- 31.12.2011 – „Revelion 2013” în stradă şi Revelionul pensionarilor – 

„President”. 
 

La toate acestea se adaugă 27 misiuni pe linie de ordine publică efectuate la 
meciurile echipei de fotbal FCM Tîrgu-Mureş, în Liga I-a şi a-II-a, Cupa României 
„Timişoreana”, precum şi 38 de misiuni în cadrul „Ligii liceelor la fotbal”. 

 

Cadrele serviciului au luat măsuri legale privind prevenirea şi combaterea 
cerşetoriei şi a prostituŃiei, fiind depistate aproximativ 540 persoane care apelau la 
mila publicului şi 56 prostituate, în zona Calea Sighişoarei şi pe str. Călăraşilor, 
cărora le-au fost întocmite un număr de 335 procese-verbale sancŃionatorii, precum şi 
„dosare” în vederea efectuării muncii în folosul comunităŃii. 
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În ceea ce priveşte documentarea activităŃilor prevăzute de legea penală, cu 

toate că această activitate nu este de competenŃa PoliŃiei Locale, în perioada 
menŃionată, au fost depistate 42 fapte penale, ce întrunesc elementele constitutive ale 
unor infracŃiuni, după cum urmează: 

- 8 furturi de fier vechi; 
- 5 furturi din buzunare; 
- 5 furturi cu intrare prin efracŃie pe proprietate publică sau privată; 
- 4 vătămări corporale; 
- 2 infracŃiuni de ultraj; 
- 4 furturi din autoturisme; 
- 3 furturi din locuinŃe;  
- 5 furturi de capace de canal; 
- 2 tâlhării; 
- 4 infracŃiuni de distrugere. 
-  

                
                   Fig.2.1. Graficul cu faptele penale depistate de agenŃii de poliŃie locală 
 

În toate situaŃiile menŃionate  persoanelor în cauză li s-a întocmit  proces  
verbal de predare către cadrele PoliŃiei Municipiului Târgu-Mureş, cu respectarea 
prevederilor în vigoare, în scopul continuării cercetărilor şi efectuării actelor 
premergătoare. 
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Un alt tip de activităŃi la care au participat mai multe patrule mobile de 

intervenŃie şi pedestre, a fost însoŃirea echipelor de la Serviciul de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân şi Ecarisaj, ocazie cu care au fost prinse şi internate un număr de 
486 de patrupede. 

 
 
PerformanŃă profesională: 
 
În perioada analizată, Serviciul Ordine şi Lini şte Publică a aplicat un număr de 

7.981 sancŃiuni contravenŃionale, din care 2.006 avertismente, suma totală stabilită 
fiind 793.701 lei, un număr de 3.422 procese-verbale urmând procedura de executare 
silită.   

 

           
 

Fig.2.2.Graficul cu situaŃia comparativă a procesele verbale încheiate raportate la numărul de 
personal 
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Pe principalele acte normative, situaŃia sancŃiunilor se prezintă astfel: 
- la H.C.L. nr. 197/2007,  referitoare la „ aprobarea Regulamentului de stabilire de 
măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreŃinerii spaŃiilor verzi 
din municipiul Tîrgu Mureş” – cap.V şi VI:  

 Total P.V. 3.285, din care 747 Av. 
 Suma stabilită fiind de 277.707 lei 

- O.U.G. nr. 195/2002R, privind „ CirculaŃia pe drumurile publice (Codul Rutier ): 
 Total P.V. 3.357, din care 1.163 Av. 
 Suma stabilită fiind de 324.724 lei 

- la H.C.L. nr. 20/2008, referitoare la „Stabilirea unor măsuri pe linia bunei 
gospodăriri, păstrarea curăŃeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseŃarea 
Municipiului Tîrgu Mure ş”: 

 Total P.V. 916, din care 161 Av. 
 Suma stabilită fiind de 102.690 lei 

- la Legea nr. 61/1991R, pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieŃuire socială, a ordinii şi lini ştii publice: 

 Total P.V. 679, din care 38 Av. 
 Suma stabilită fiind de 137.630 lei 
 

 
                    Fig.2.3. SituaŃia cu procesele verbale încheiate pe categorii de acte normative 
 

Reportat la calificativele acordate agenŃilor în funcŃie de numărul proceselor 
verbale de constatare a contravenŃiei, încasate, situaŃia se prezintă astfel: 

 

       
Fig. 2.4. SituaŃia cu calificativele acordate agenŃilor în funcŃie de procesele verbale 

întocmite şi încasate 
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 Referitor la  activitatea şefilor de birouri şi a şefilor de schimb, putem aprecia 

că aceasta a fost bună şi foarte bună, punându-se accent pe pregătirea profesională a 
agenŃilor, controale privind executarea serviciului de către personalul aflat în 
subordine, precum şi verificarea modului de implementare în practică a dispoziŃiilor 
date de conducerea executivă. 
 
 
Cap. II. 2.  

 
Activitatea Biroului de Interven Ńie 

 
 Conform atribuŃiilor care le revin, agenŃii din cadrul Biroului IntervenŃie, pe 
parcursul anului 2012, şi-au continuat activitatea de menŃinere a ordinii şi lini ştii 
publice de prevenire şi descoperire a faptelor şi actelor antisociale, în conformitate cu 
prevederile H.G. Nr. 1332/2010, sancŃionând persoanele surprinse că încalcă normele 
de convieŃuire socială, conform legilor şi hotărârilor Consiliului Local date în 
competenŃă. 
 Efectivele Biroului IntervenŃie au fost la începutul anului în număr de 21 de 
agenŃi, actualmente fiind de 19 agenŃi, datorită faptului că 5 persoane au părăsit 
instituŃia, 3 prin demisie şi 2 prin transfer la alte structuri de PoliŃie Locală din judeŃ, 
completarea efectivelor făcându-se prin redistribuire de la alte birouri din cadrul 
instituŃiei. 
 Personalul Biroului IntervenŃie a constatat şi aplicat în anul 2012, un număr 
de 1.872 sancŃiuni contravenŃionale, dintre care 317 avertismente, suma ce urmează a 
fi încasată la bugetul local fiind 220.600 lei. 
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   În timpul activit ăŃilor zilnice pe care le-au desfăşurat, agenŃii din cadrul 
biroului au surprins, încătuşat şi predat PoliŃiei municipale, mai multe persoane 
care au sustras sau încercau să sustragă diferite bunuri. De asemenea, a fost reŃinut un 
individ ce a deposedat prin tâlhărie o persoană de sex feminin,de un lănŃişor de aur, 
iar un altul  a fost reŃinut în timp ce încerca să cumpere produse alimentare folosindu-
se de bani falşi. 

             
 

   Personalul biroului a asigurat măsuri de ordine publică împreună cu celelalte 
structuri din municipiu, la un număr de 87 manifestări culturale, artistice, sportive, 
spectacole şi târguri, cu participarea unui public numeros.  

  În perioada sezonului estival, şi-au desfăşurat activitatea şi două patrule 
ecvestre în zona Platoului Corneşti, fiind singura instituŃie din Ńară care are în 
componenŃă o astfel de structură. Principalele misiuni ale acestora au fost menŃinerea 
ordinii şi lini ştii publice, prevenirea furturilor din autoturisme, din zonele împădurite 
din jurul municipiului, a altor fapte antisociale, împiedicarea deplasării ATV-urilor şi 
motocicletelor de teren prin pădure şi zonele de agrement, luându-se măsuri de 
sancŃionare în 84 de cazuri. 

Pe această linie de muncă este relevantă şi achiziŃionarea şi dresarea a doi câini 
din rasa”Rottweiler”, ce însoŃesc patrulele la intervenŃie în zonele cu un grad de 
pericol ridicat. 

   



15 

 
  AgenŃii biroului au asigurat protecŃia angajaŃilor din cadrul SC LOCATIV SA 

în acŃiuni de evacuare, din diferite locaŃii a unor rău platnici, precum şi a persoanelor 
care ocupau în mod ilegal şi abuziv diferite imobile, sau locaŃii. 

 

    
 

  AngajaŃii acestui birou au pus în aplicare 36 de mandate de aducere emise de 
organele de urmărire penală şi instanŃele de judecată, efectuând în 104 situaŃii şi 
afişarea proceselor-verbale de constatare contravenŃională. 

Personalul biroului a însoŃit reprezentanŃii SC ELECTRICA SA în acŃiunile de 
depistare a persoanelor branşate ilegal în zona cartierelor Valea Rece şi Băneasa. 

 S-a acordat sprijin echipelor specializate din cadrul AdministraŃiei Serelor, 
Parcurilor şi Zonelor Verzi în activitatea de toaletare a arborilor şi arbuştilor.  

         
 
 
Cap. II. 3.  

Activitatea Biroului Siguran Ńă Rutieră 
 

Activitatea agenŃilor biroului s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 
155/2010,  a O.U.G. nr. 195/2002R, privind „ CirculaŃia pe drumurile publice” 
(Codul Rutier) şi a hotărârilor Consiliului Local Tîrgu-Mureş, fiind orientată în 
scopul respectării dispoziŃiilor primarului Municipiului Tîrgu-Mureş, respectiv a 
directorului executiv. 
     În perioada de referinŃă, în cadrul biroului şi-au desfăşurat activitatea un număr 
de 12 agenŃi . 
     Misiunile s-au desfăşurat în baza unei planificări zilnice şi au avut drept scop 
menŃinerea ordinii şi lini ştii publice, fluidizarea şi decongestionarea traficului rutier, 
urmărindu-se parcarea, staŃionarea şi oprirea ilegală a autovehiculelor pe domeniul 
public şi avându-se permanent în vedere competenŃa materială şi teritorială conferite 
de legislaŃia în vigoare. 
     Pentru întreŃinerea unui climat civilizat în traficul rutier din Tîrgu-Mureş, au 
fost monitorizate zilnic, cu precădere zonele aglomerate, respectiv centrul şi străzile 
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adiacente, cartierele Tudor, Unirii, Mureşeni, străzile: 22 Decembrie 1989, Gheorghe 
Doja, Cornişa, Gheorghe Marinescu, Mihai Viteazul, Bolyai, Ştefan cel Mare şi zona 
Platoului Corneşti. 
 

  
 
     La intrarea în serviciu, agenŃii au fost instruiŃi permanent cu privire la situaŃia 
operativă existentă pe raza municipiului Tîrgu-Mureş, acŃionându-se în raport cu 
mutaŃiile produse.  

Pentru fluidizarea şi decongestionarea traficului rutier în orele de vârf şi în 
zonele aglomerate, precum şi pentru respectarea normelor legale privind 
parcarea/staŃionarea şi oprirea autoturismelor pe teritoriul municipiului Tîrgu-Mureş,  
s-a acŃionat cu agenŃi programaŃi în două schimburi. AgenŃii din cadrul biroului au 
luat şi măsurile necesare în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale 
mari acŃionând în sensul izolării zonei, conservării probelor şi dirij ării traficului. De 
asemenea angajaŃii Biroului de SiguranŃă Rutieră au participat la fluidizarea traficului 
şi respectarea normelor privind staŃionarea şi parcarea, în zilele de sâmbătă şi 
duminică la Platoul Corneşti şi PiaŃa de Vechituri. 

     
 
În anul 2012, s-au întocmit un număr de 3.478 procese-verbale, aportul la 

bugetul local prin prisma sumei de încasat fiind de 68.520 lei, sens în care s-a dispus 
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ridicarea unui număr de 1.200 autovehicule parcate/staŃionate neregulamentar, în 
conformitate cu prevederile art.7, lit.”h” din Legea 155/2010. 

 

 
 
 

Cap. II. 4.  
 

Activitatea Biroului Control Pază Obiective şi Transport Valori 
 
 
Biroul Control  Pază Obiective şi Transport Valori, din cadrul PoliŃiei Locale 

este organizat cu un efectiv de 7 persoane încadrate, ca şi personal contractual având 
ca atribuŃii principale: controlul obiectivelor de pază ale Primăriei,  transportul de 
valori de la casieriile aparŃinătoare Primăriei Tîrgu-Mure ş, măsuri de menŃinere 
a ordinii şi lini ştii publice în “ PiaŃa de Vechituri”, verificarea călătorilor de pe 
mijloacele de transport în comun aparŃinând municipalităŃii ,  precum şi alte 
activităŃi cu caracter temporar, cu ocazia unor manifestări cu public numeros 
desfăşurate în municipiu.  

Şeful biroului a executat controale inopinate firmelor de pază care se află în 
relaŃie contractuală cu municipalitatea, deficienŃele constatate fiind consemnate în 
registrele speciale din posturile de pază, în vederea luării măsurilor necesare. 
Transportul de valori s-a efectuat conform planului întocmit, nefiind semnalate 
incidente. 

AgenŃii biroului au participat la însoŃirea inspectorilor din cadrul Primăriei cu 
ocazia efectuării controalelor asupra transportului rutier, înregistrându-se un număr de 
33 procese verbale de contravenŃie privind încălcarea prevederilor Legii 61/1991 
republicată şi a H.C.L. 197/2009. 

Din data de 01.11.2012 s-a înfiinŃat un post zonal cu program intermitent, 
cuprinzând străzile: 8 Martie, Duzilor, Toamnei, Sapei şi Dealului, acesta fiind 
asigurat de un agent aparŃinând biroului, având ca atribuŃii menŃinerea ordinii şi 
liniştii publice în aria de responsabilitate.   
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CAP. III. ACTIVITATEA BIROULUI DISPECERAT ŞI SUPRAVEGHERE 

TERITORIAL Ă 
  
 Structura Biroului : 

În perioada de referinŃă, în cadrul biroului şi-au desfăşurat activitatea 25 de 
agenŃi, după cum urmează: 

- 10 agenŃi responsabili pe cartierele: Tudor, Dîmbu, Mureşeni, 
Unirii, zona centrală, Valea Rece, Depozitelor, Rovinari, Cornişa – 7 
Noiembrie şi Aleea CarpaŃi; 

- 5 agenŃi ofiŃer de serviciu; 
- 5 agenŃi în cadrul Dispeceratului Integrat de UrgenŃă „112” ; 
- 5 agenŃi în cadrul Dispeceratului PoliŃiei Locale ( acces la baza de 

date a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor). 
Activit ăŃi desfăşurate: 

 Activitatea Biroului s-a desfăşurat având ca scop respectarea prevederilor 
OrdonanŃei Guvernului nr.2/2001, privind regimul contravenŃiilor şi în baza Legii 
nr.155/2010, privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Locale, precum şi 
a Regulamentului cadru nr. 1332/2010, de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei Locale. 

Numărul total de sancŃiuni aplicate a fost de 741, dintre care 166 cu 
avertisment. 

La capitolul infracŃiuni, agenŃii din cadrul Biroului D.S.T. au surprins în 
flagrant 3 persoane care au sustras diferite bunuri aparŃinând unor agenŃi economici, 
precum şi o persoană care avea asupra sa arme albe. Persoanele în cauză au fost 
predate pe bază de proces-verbal PoliŃiei Municipiului Tîrgu-Mureş, în vederea 
continuării cercetărilor. 

De asemenea, şefii de zone au asigurat măsuri de ordine publică la 76 
manifestări cultural sportive, comemorativ-istorice şi de protest, precum şi 47 
misiuni efectuate cu ocazia unor activităŃi sportive şi 2 misiuni în vederea asigurării 
ordinii publice la Centrul Cultural „Mihai Eminescu” pe timpul înmânării tichetelor 
pentru ajutorul de încălzire. 
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Totodată, în conformitate cu prevederile art. 11, lit. a) din Legea nr. 155/2010, 

agenŃii Biroului D.S.T. au înmânat 3.900 căr Ńi de alegător , atât persoanelor care au 
împlinit vârsta de 18 ani, cât şi celor care şi-au schimbat actul de identitate, iar pe 
parcursul întregului an au fost distribuite concetăŃenilor 18.600 înştiinŃări privind 
diferite activităŃi. 

 

 
Fig.3.1. Graficul activităŃile desfăşurate 

 

Pe durata acestor misiuni nu s-au înregistrat evenimente deosebite, agenŃii 
îndeplinindu-şi exemplar atribuŃiile de serviciu. 

 
OFIłERUL DE SERVICIU PE INSTITU łIE 

 

              
 
Ofi Ńerii de serviciu din cadrul biroului au preluat un număr de 4.354 sesizări 

telefonice, venite din partea cetăŃenilor, cu 2.096 mai multe decât în anul 2011, dintre 
care 1.584 nu s-au confirmat, celelalte fiind rezolvate cu operativitate. 

Referitor la paza, distribuirea şi folosirea armamentului, precum şi a 
muniŃiei, nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
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. 
 

DISPECERATUL INTEGRAT DE URGEN łĂ – 112 
 

 

              
 
 

AgenŃii care execută serviciul în cadrul Dispeceratului Integrat de UrgenŃă 
„112”  – au preluat un număr de 3.180 solicitări, cu 676 mai multe ca în anul 2011,  
976 dintre acestea neconfirmându-se. 

Lunar, agenŃii biroului au participat la pregătirea profesională, iar trimestrial au 
fost testaŃi, media notelor pe anul 2011 fiind 7,25. 

 
 
 

DISPECERATUL PROPRIU 
 
 

Pe parcursul anului 2012 s-a reuşit logarea on-line a acestei structuri la bazele 
de date ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, demers datorită căruia a crescut 
considerabil operativitatea şi eficienŃa verificărilor în teren efectuate în scopul 
identificării: 

- proprietarilor autovehiculelor parcate ilegal; 

- persoanelor date în urmărire; 
- persoanelor dispărute; 
- posesorilor de permise de conducere sau acte de identitate expirate; 
- autovehiculelor înmatriculate. 
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În intervalul 02.05 ( data punerii în funcŃiune a Dispeceratului ) – 31.12.2012, 

agenŃii din cadrul structurii au identificat un număr de 3.591 persoane şi au verificat 
un  număr de 3.628 autoturisme. Cu această ocazie, au fost depistate 25 de persoane 
cu actele de identitate expirate şi au fost reŃinute 91 de certificate de înmatriculare. 

 
 

CAP. IV. ACTIVITATEA SERVICIULUI CONTROL COMERCIAL,  
DISCIPLIN Ă ÎN CONSTRUCłII ŞI AFI ŞAJ STRADAL ŞI PROTECłIA 

MEDIULUI 
 

                 
Cap. IV. 1.  

Activitatea Biroului Control Comercial 
 

Personalul biroului a realizat controale şi verificări specifice, avându-se în 
vedere, în principal, respectarea prevederilor: Legea nr.12/1990(r) – privind 
protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale ilicite; Legea nr.650/2002(r) 
– privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaŃă; Legea nr.252/2003  - 
privind Registrul Unic de control; Hotărârea Guvernului nr.661/2001 – privind 
procedura de eliberare a certificatului de producător; Hotărârea Guvernului 
nr.348/2004 – privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în zonele 
publice; H.C.L.M. nr.124/2004 – privind instituirea unor avize de funcŃionare pentru 
exercitarea unor activităŃi comerciale de pe raza Municipiului Tîrgu Mureş; 
H.C.L.M.nr.39/2007 – privind eliberarea „AutorizaŃiilor de funcŃionare” pentru 
unităŃile de alimentaŃie publică; H.C.L.M.nr.139/2012 – privind aprobarea nivelului 
unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de funcŃionare, etc. 
 Activitatea cadrelor biroului s-a axat în principal pe verificarea şi consilierea 
agenŃilor economici pentru respectarea legislaŃiei în vigoare, în scopul obŃinerii şi a 
deŃinerii avizelor/autorizaŃiilor necesare funcŃionării, pentru desfăşurarea exerciŃiului 
comercial aprobat de Primarul Municipiului Tîrgu-Mureş, a respectării normelor 
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legale privind desfăşurarea comerŃului stradal, pentru soluŃionarea, în condiŃiile legii, 
a petiŃiilor primite în legătură cu acte şi fapte de comerŃ. 
 
 

        
 
 
 În cursul anului au fost efectuate 1.349 acŃiuni de control, 41 agenŃi comerciali 
fiind verificaŃi ca urmare a unor sesizări din partea cetăŃenilor. S-au recuperat taxe şi 
debite în valoare de 91.912 lei, au fost  aplicate 274 sancŃiuni contravenŃionale, în 
cuantum de 129.500 lei. 
 
 

                         
 
         Fig.4.1. SituaŃia cu activităŃile desfăşurate şi sumele recuperate 
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Cap. IV. 2.  
Activitatea Biroului Disciplin ă în ConstrucŃii şi Afi şaj Stradal 

 
În scopul urmăririi respectării prevederilor Legii nr. 50/1991- republicată, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, s-au efectuat 1.117 verificări la 
diverse şantiere de pe raza municipiului, fiind depistate 151 lucrări de construcŃii fără 
“AutorizaŃie de Construire”. 

 
De asemenea, agenŃii din cadrul acestui birou au desfăşurat o amplă acŃiune de 

depistare a şantierelor unde se desfăşurau lucrări de reabilitare energetică fără a se 
deŃine ,,AutorizaŃiei de Construire”, de către proprietarii de imobile sau asociaŃiile de 
proprietari. În acest sens au fost identificate 37 astfel de lucrări, iar după efectuarea 
verificărilor specifice au fost stabilite persoanele responsabile şi au fost somate să 
intre în legalitate pentru a obŃine ,,AutorizaŃia de Construire”, asigurându-li-se 
totodată,  consilierea de specialitate necesară. În această problematică s-au aplicat 12 
sancŃiuni cu amendă în valoare totală de 15 500 lei.  

Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Legi 
nr. 153/2011 - privind măsuri de creştere a calităŃii arhitectural-ambientale a 
clădirilor , începând cu luna martie 2012, s-au întreprins măsuri de inventariere a 
clădirilor care necesită reparaŃii sau renovări, lucrările ce trebuiesc efectuate, precum 
şi  identificarea proprietarilor, situaŃie care a fost înaintată  Serviciului Arhitect Şef  în 
vederea notificării, activitate finalizată în proporŃie de 89%. 

În perioada de referinŃă au fost depistate  14 societăŃi comerciale care au 
amplasat „Bannere  Publicitare”, fără a avea autorizaŃie eliberată de Primăria 
Municipiului  Tg-Mureş. În urma identificării proprietarilor clădirilor în cauză, s-au 
aplicat amenzi contravenŃionale în cuantum de 12 500 lei; 

Pe parcursul intervalului supus analizei agenŃii din cadrul Biroului Disciplină în 
ConstrucŃii şi Afi şaj Stradal au participat pentru asigurarea măsurilor de ordine 
publică la un număr de 27 activităŃi cultural-sportive şi comemorativ istorice, 
rezolvând 279 sesizări primite de la cetăŃeni. 

Pentru abateri de la dispoziŃiile Legii nr. 50/1991- republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi HCL nr. 441/2010 au fost încheiate 
151 procese-verbale aplicându-se amenzi contravenŃionale în cuantum de 193.000  
lei. 
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Cap. IV. 3.   
Activitatea Compartimentului ProtecŃia Mediului  

 
Activitatea compartimentului s-a desfăşurat în scopul urmăririi respectării 

prevederilor H.C.L. nr. 20/2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei 
gospodăriri, păstrarea curăŃeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseŃare a 
municipiului, fiind efectuate controale la 58  agenŃi comerciali, monitorizându-se 
condiŃiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor vegetale şi menajare în 
diferite zone ale municipiului. 

      
Personalul compartimentului protecŃia mediului a întocmit 27 procese-verbale 

aplicând amenzi în cuantum de 6.900 lei. 
Totodată, lucrătorii din cadrul compartimentului au participat la asigurarea 

măsurilor de ordine publică la un număr de 27 activităŃi cultural-sportive şi au 
rezolvat 23 sesizări primite de la cetăŃeni. 

În anul  2012, personalul Serviciului Control Disciplină în ConstrucŃii şi Afi şaj 
Stradal, Control Comercial şi ProtecŃia Mediului a  efectuat 2524  acŃiuni de control, a 
întocmit 452 procese-verbale, urmare a acestor demersuri suma de încasat la bugetul 
local fiind de 361.412  lei. 
 

CAP. V. ACTIVITATEA SERVICIULUI LOGISTIC, JURIDIC ŞI RELA łII 
CU PUBLICUL  

 
 În perioada analizată angajaŃii din cadrul Serviciului Logistic, Juridic şi RelaŃii 
cu Publicul au realizat obiectivele stabilite în rapoartele de evaluare, şi-au îndeplinit 
sarcinile stabilite în fişa postului, respectând termenele prevăzute în planul de 
activitate. 
 Principalele activităŃi specifice serviciului au fost: 

- din punct de vedere logistic: întocmirea documentelor contabile primare, 
întocmirea documentaŃiilor privind achiziŃiile de bunuri materiale, ridicarea 
de numerar şi întocmirea deconturilor, aprovizionarea cu bunuri materiale, 
urmărirea execuŃiei bugetare şi a contractelor în derulare. 

- din punct de vedere juridic: realizarea relaŃiilor instituŃionale cu persoane 
fizice şi juridice în scopul apărării intereselor instituŃiei (s-au formulat 
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întâmpinări la plângeri contravenŃionale, s-a purtat corespondenŃă cu 
persoane fizice sau juridice care au  formulat petiŃii, respectiv s-au formulat 
alte acte cu caracter jurisdicŃional sau  procedural întocmindu-se un număr 
de 504 documente), în cursul anului 2012 s-a asigurat asistenŃa juridică la 
instanŃele judecătoreşti  de fond şi recurs, în cauze care au avut ca obiect 
plângeri contravenŃionale, respectiv s-au formulat cereri de transformare a 
amenzilor în muncă în folosul comunităŃii, în vederea tragerii la răspundere 
a contravenienŃilor insolvabili, s-au intentat acŃiuni civile care au avut ca 
obiect contestaŃii la executare în contradictoriu cu unităŃile administrativ 
teritoriale care au refuzat punerea în executare a debitelor provenite din 
neachitarea proceselor verbale întocmite de DirecŃia PoliŃia Locală. S-a 
procedat periodic la instruirea agenŃilor cu privire la reperele de conduită, la 
condiŃiile de fond şi de drept şi la aspectele de temeinicie şi legalitate ce 
trebuie respectate la încheierea proceselor-verbale, precum şi măsurile care 
se impun a fi luate în situaŃii concrete şi nu în ultimul rând cu scopul 
eficientizării mecanismului de reducere a fenomenului contravenŃional, au 
fost elaborate şi o serie de propuneri privind  hotărâri ale Consiliului Local 
Municipal Tîrgu-Mureş; 

Obiectivele de realizat în perioada analizată au fost următoarele:  
- asigurarea unui management eficient al resurselor financiare; 
- implementarea şi dezvoltarea unui sistem de monitorizare care să permită o 

utilizare judicioasă precum şi o verificare permanentă a modului de 
repartizare a resurselor materiale şi băneşti; 

- asigurarea suportului logistic necesar pentru buna desfăşurare a activităŃii 
DirecŃiei PoliŃia Locală; 

- asigurarea asistenŃei juridice la instanŃele judecătoreşti de fond şi recurs, în 
cauze care au avut ca obiect plângeri contravenŃionale; 

- pregătirea agenŃilor de poliŃie locală privind reperele de conduită, modul de 
întocmire a proceselor verbale, măsurile ce se impun a fi luate în funcŃie de 
situaŃiile create; 

- iniŃierea de proiecte de legi care să conducă la micşorarea fenomenului 
contravenŃional; 

- arhivarea documentelor. 
Prin activitatea zilnică au fost îndeplinite următoarele criterii de performan Ńă: 
-    capacitatea de implementare a informaŃiilor nou apărute; 
-    rezolvarea eficientă a problemelor; 
-    asumarea responsabilităŃilor; 
-    capacitatea de a lucra în echipă; 
-    competenŃă privind gestionarea resurselor alocate. 
  Personalul care încadrează Serviciul Logistic, Juridic şi RelaŃii Publice s-a 

implicat în rezolvarea în condiŃii optime a sarcinilor, după cum urmează : 
-   asigurarea de bonuri valorice de carburant ; 
-   executarea reparaŃiilor şi reviziilor tehnice la tehnica din dotare; 
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-   întocmirea documentaŃiilor tehnice pentru achiziŃionarea de bunuri materiale   
necesare bunei funcŃionări a instituŃiei; 
-   îndeplinirea tuturor atribuŃiilor specifice biroului juridic cu promptitudine,  
profesionalism şi în deplină concordanŃă cu prevederile ConstituŃiei României, 
respectiv cu dispoziŃiile legale în vigoare în aşa fel încât au fost soluŃionate de 
către instanŃele de judecată 214 de dosare, la această dată mai aflându-se pe 
rol circa 125 de dosare, respectiv rămase în pronunŃare 9 cauze; 
-   s-au câştigat 184 cauze din care în 164 instanŃa a menŃinut amenda 
contravenŃională, iar în 22 a transformat amenda în avertisment; 
-   s-au formulat 21 de cereri de transformare a amenzii în muncă în folosul 
comunităŃii, dintre care 6 au fost admise şi 15 de cereri se află pe rolul 
instanŃelor de judecată;  
-   s-a acŃionat prioritar pentru economisirea utilităŃilor ( apă, curent electric, gaz 
metan ).        

        La această  dată instituŃia este dotată cu un număr de  14 autovehicule, dintre 
care 3 autoturisme marca Ford au fost achiziŃionate anul trecut,  2 mopede marca 
Peugeot, 6 rampe auto dotate cu dispozitiv acustico-luminos, 10 pistoale Glock de 9 
mm, 1 sistem de barieră auto, 1 sistem de supraveghere intern  cu camere video, 1 
sistem de alarmare pentru camera ofiŃerului de serviciu. De asemenea a fost pus în 
funcŃiune sistemul informatic pentru derularea programului de acces la baze de date 
ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor – privind evidenŃa informatică a 
persoanelor date în urmărire şi a persoanelor dispărute – “Urmări Ńi”, evidenŃa 
informatică a furturilor de autovehicule săvârşite în România şi a celor săvârşite în 
alte state sesizate oficial PoliŃiei Române - “Furt auto”, registrul naŃional de evidenŃă 
a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi registrul naŃional de 
evidenŃă a persoanelor. Suplimentar faŃă de acesta în scopul creării unei evidenŃe 
exacte a fost instalat şi „sistemul informatic de evidenŃă a proceselor verbale de 
contravenŃie întocmite”. Au mai fost achiziŃionate insigne şi legitimaŃii de serviciu 
pentru personalul instituŃiei, articole şi accesorii de echipament – Ńinută de vară şi de 
iarnă, bastoane, cătuşe, spray lacrimogen, articole şi accesorii pentru călărie. 
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 În acest an s-a demarat procedura de achiziŃie a unui sistem de televiziune cu 
circuit închis urban, care va contribui la prevenirea faptelor antisociale şi implicit la 
scăderea ratei infracŃionalităŃii, datorită posibilităŃii urmăririi şi intervenŃiei rapide în 
locurile vulnerabile. 

InstituŃia noastră nu a făcut numai cheltuieli din bugetul alocat, ci a şi contribuit 
la acest buget prin sumele rezultate din achitarea proceselor verbale de contravenŃii 
încheiate de poliŃiştii locali astfel: 
- procese verbale încheiate: 9388, din care 2311 cu avertisment scris; 
- suma stabilită a se achita:1.223.121 lei 
- procese verbale pentru executare silită: 3764 

 
 
CAP.VI. ACTIVIT ĂłI DE PARTENERIAT, SPORTIVE ŞI DE 
SOCIALIZARE 
  
 În perioada de referinŃă directorul instituŃiei a participat la trei şedinŃe ale 
Consiliului Director al FederaŃiei NaŃionale a PoliŃiştilor Locali din România, unde 
AsociaŃia PoliŃiştilor Locali Mureşeni, a avut mai multe iniŃiative de „Lege ferenda” 
cu impact în planul salarizării şi a protecŃiei sociale a poliŃiştilor locali. 
 De asemenea în intervalul 13 – 15.10.2012, directorul DirecŃiei PoliŃia Locală 
Tîrgu Mureş, a condus delegaŃia oficială a primăriei Tîrgu Mureş, la Chişinău, unde în 
cadrul unei sesiuni ştiinŃifice organizate de Institutul de ŞtiinŃe Administrative din 
Republica Moldova, a prezentat tema „InstituŃia PoliŃiei Locale în România” – studiu 
de caz:”Poli Ńia Locală Tîrgu Mureş”. 
 În acelaşi interval, la sediul PoliŃiei Locale au fost prezente un număr de           
5 delegaŃii , având ca scop informarea şi documentarea la faŃa locului cu privire la 
organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Locale Tîrgu Mureş, dotările de care dispune şi 
modul de accesare a bazelor de date ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 
 DelegaŃiile care au vizitat instituŃia noastră sunt: 
- DirecŃia PoliŃia Locală Satu-Mare, în perioada 23 – 24.01.2012; 
- Serviciul PoliŃia Locală Roşiorii de Vede, în intervalul 30 – 31.01.2012; 
- DirecŃia PoliŃia Locală Gheorghieni, între 17 – 18.02.2012; 
- Serviciul PoliŃia Locală TopliŃa, din 28.02.2012 în 29.02.2012; 
- Serviciul PoliŃia Locală Joseni ( Harghita ), 16 – 17.08.2012. 

 În perioada 23 - 25.03.2012 , DirecŃia PoliŃia Locală Tîrgu Mureş a organizat o 
serie de seminarii în cadrul  Adunării FederaŃiei NaŃionale a PoliŃiştilor Locali din 
România, unde s-au dezbătut cele mai importante probleme cu care se confruntă 
personalul acestor structuri.  
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 Personalul ce încadrează DirecŃia PoliŃia Locală Tîrgu Mureş a participat de 
asemenea la activităŃi sportive diverse, dedicate unor evenimente precum „ 24 
Ianuarie - Unirea Principatelor Române”,”9 Mai – Ziua Europei”,”21 Mai – Ziua 
PoliŃiei Locale”,”1 Decembrie – Ziua NaŃională a României”. 
 

      
  
 Pe parcursul anului s-au mai organizat activităŃi de pregătire fizică centralizată 
precum : „Tabăra de iarnă de la Lăpuşna” – organizată în intervalul 24 – 26.02.2012, 
„Tabăra de vară de la Tăul Domnului” – organizată în perioada 22 – 24.06.2012, în 
cadrul cărora s-au organizat aplicaŃii tactice specifice şi concursuri sportive diverse. 
De menŃionat că pentru sudarea relaŃiilor în cadrul colectivului, în cea de-a doua zi a 
taberelor au participat şi membrii ai familiilor salariaŃilor. În acelaşi scop a fost 
organizat şi „Revelionul PoliŃiştilor Locali”, au fost sărbătorite angajatele şi soŃiile 
cadrelor din PoliŃia Locală cu ocazia „Zilei Femeii” şi a avut loc o excursie la Salina 
Turda şi Cheile Turzii în data de 11.08.2012.  
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 Este de reŃinut în mod deosebit faptul că toate cheltuielile necesare 
organizării evenimentelor sus menŃionate au fost suportate din fondurile 
AsociaŃiei PoliŃiştilor Locali Mure şeni, fără a fi grevat bugetul instituŃiei. 
 

    
 
 PoliŃiştii locali au oferit ajutoare celor 9 familii nevoiaşe care trăiesc în barăcile 
de pe malul Mureşului, ajutoare constând în haine, alimente şi lemne de foc, acestea 
din urmă fiind oferite de către Primăria Municipiului Tîrgu Mureş. 
 

  
 

CAP. VII. PROPUNERI PENTRU ÎMBUN ĂTĂłIREA ACTIVIT ĂłII 
 
Pentru eficientizarea activităŃii DirecŃiei PoliŃia Locală, se vor urmări 

următoarele obiective : 
- formarea profesională a unui număr de 15 agenŃi de ordine 

publică şi siguranŃă rutier ă, conform art.(1) şi art.(2) din Legea 
155/2010 – Legea PoliŃiei Locale; 
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- înfiin Ńarea PoliŃiei Voluntare; 
 

- achiziŃionarea a două autospeciale pentru transportul 
persoanelor reŃinute ( cele existente în uz depăşind cu mult norma 
de casare, motiv pentru care nu mai prezintă siguranŃă în 
exploatare); 
 

- construirea unei copertine în curtea interioară; 
 

- dotarea tehnică cu aparatură de calcul şi software ; 
 

- crearea, amenajarea şi dotarea unei săli de sport la subsolul 
institu Ńiei, pentru pregătirea fizică a cadrelor; 
 

- prelucrarea cu operativitate, cu întreg efectivul a cazurilor de 
abateri, inclusiv a măsurilor adoptate pentru prevenirea 
comiterii, pe viitor, a unor asemenea fapte; 

 

- cadrele nou promovate în posturi, vor fi îndrumate şi sprijinite, 
iar periodic activitatea lor va fi analizată şi evaluată, luându-se 
măsurile care se impun pentru remedierea carenŃelor constatate; 

 

- vor fi intensificate controalele privind modul de executare a 
activităŃilor de pregătire profesională, cu accent pe aplicarea şi 
cunoaşterea corectă a prevederilor legale şi modalităŃilor de 
intervenŃie în diferite situaŃii, formarea deprinderilor de 
autoapărare, precum şi mânuirea şi folosirea corectă a 
armamentului din dotare; 

 

- crearea unui climat de muncă propice pentru îndeplinirea 
obiectivelor fixate; 

 

- promovarea unui caracter ştiin Ńific în activitatea de conducere 
bazat pe cunoaşterea legilor, a prevederilor regulamentare, ale 
altor acte normative ce reglementează  activităŃile specifice 
domeniului; 

 

- imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate,  
respect faŃă de om, corectitudine, încredere, exigenŃă, colaborare, 
exemplu personal de competenŃă şi pregătire profesională. 

 

 

 

                     DIRECTOR EXECUTIV 
 

              Valentin – Constantin Bretfelean 


