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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

    SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ AL 
MUNICIPIULUI SIBIU 

B-dul Victoriei 1-3, Sibiu 550024 CUI:18253472, Romania tel.0269/208970; fax: 0040-0269-208969 
Operator de date cu caracter personal cu nr. 4606 / 4607  

e-mail: politialocala@sibiu.ro, http://www.politialocala.sibiu.ro 

 
           
  

RAPORT DE ACTIVITATE 
AL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU 

PENTRU ANUL 2013 
 
 

              În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, Serviciul Public de Poliţie Locală al 
Municipiului Sibiu  a desfăşurat activităţi ce au avut ca obiectiv principal 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, combaterea fenomenului de cerşetorie şi 
vagabondaj, a comerţului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de siguranţă 
civică pentru locuitorii municipiului, activităţi de prevenire,  precum şi menţinerea 
unui aspect civilizat al arterelor pietonale şi al pieţelor din municipiu.  
 
 
 Personalul Serviciului Public de Poliţie Locală se compune din funcţionari publici 
şi personal contractual. La data de  31.12.2013 erau ocupate un numar de 91 de posturi 
din totalul de 154 câte figurează în organigrama instituţiei. 

 

 
 BILANŢUL ACTIVITĂŢII POLIŢIEI LOCALE SIBIU ÎN ANUL 2013 

 
 1. ACŢIUNI 
 

 În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 poliţiştii locali au întreprins numeroase 
acţiuni în sfera lor de competenţă după cum urmează: 
  - patrulări în fiecare din sectoarele prevăzute în Planul de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Municipiului Sibiu, aprobat prin HCL 25/2013; 
  - organizarea pazei obiectivelor de interes local stabilite prin HCL 139/2011; 
  - depistarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează materiale de construcţii, 
resturi menajere, moloz sau alte deşeuri în locuri neamenajate şi neautorizate în acest 
scop; 
 - depistarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire precum şi 
respectarea prevederilor autorizaţiei; 
 - verificarea societăţilor comerciale cu privire la existenţa acordului de 
funcţionare sau a valabilităţii acestuia; 



 2 

  - a fost asigurată însoţirea şi protecţia funcţionarilor din Primăria Municipiului 
Sibiu sau a altor servicii publice din subordinea Consiliului Local  în executarea 
activităţilor specifice de control; 
  - s-a asigurat ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor 
social-culturale şi sportive. În acest sens, s-a asigurat buna desfăşurare a 97 de 
evenimente, dintre care amintim: Red Bull Romaniacs, Parada Lolelor, Turul Ciclist al 
Sibiului, Cibin Fest, Transilvania Tatoo Expo, Festivalul de Jazz, Festivalul 
Internaţional de Teatru, Ziua Internatională a Copilului, Sibiu: Lights and More, 
Aniversări dedicate Zilei naţionale a României, Sibiu Magic Weekend, Festivalul 
internaţional „deBunGust”, Festivalul Sportului, Media Music Awards, Sibiu Smart 
City, Festivalul Internaţional de Film Transilvania,  Festivalul Artmania, Festivalul 
Internaţional de Folclor, Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare, Festivalul 
Internaţional al Culturii, Festivalul Medieval -Cetăţi Transilvane, Târgul Olarilor, 
Salonul Auto Sibiu, Festivalul de Artă Contemporană “Feeric Fashion Day”,  Raliul 
Sibiului, , Târgul de Crăciun, Spectacolul de Revelion. 
 - s-a asigurat fluidizarea traficului rutier şi închiderea străzilor în zonele în care s-
au efectuat reparaţii la partea carosabilă; 
  - s-au organizat acţiuni pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care au  
desfăşurat activităţi de comerţ stradal neautorizat; 
 - s-a urmărit depistarea şi sancţionarea persoanelor care au parcat autovehicule pe 
trotuare şi zonele verzi dar şi a celor care au blocat căile de acces în instituţiile publice, 
şcoli, biserici, etc.; 
  - au fost luate în evidenţă şi sancţionate persoanele care au apelat la mila 
publicului, în acest sens fiind întocmite şi procese verbale de depistare înaintate Poliţiei 
Municipiului Sibiu; 
 - au fost desfăşurate acţiuni de sancţionare a celor care au circulat cu vehicule cu 
tracţiune animală pe raza Municipiului Sibiu, precum şi a celor care au lăsat animale 
nesupravegheate pe domeniul public; 
 - cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a asigurat ordinea şi liniştea publică precum şi 
desfăşurarea unui comerţ civilizat la Târgul de Crăciun. 
 
 
 2. INFRACŢIUNI 
 
 

Pe parcursul anului 2013, în urma activităţilor de patrulare şi menţinere a ordinii 
publice au fost surprinse în flagrant şi predate organelor de poliţie, un număr de 29 
persoane pentru tentativă de furt şi furt, care acţionau în diferite zone ale Municipiului 
Sibiu.  
 
 
 3. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE 
 
 
 Rezultatele acestor activităţi s-au concretizat într-un număr de 3.194 sancţiuni 
contravenţionale în valoare totală de 1036300 lei. Din totalul de 3.194 sancţiuni, 487 
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sunt avertismente, acestea în majoritatea lor fiind adresate persoanelor care au parcat 
neregulamentar în Municipiul Sibiu. 
 
 
 
 

SITUAŢIE COMPARATIVĂ 2012-2013 
privind activitatea Poliţiei Locale Sibiu 

 
 Cuantumul sancţiunilor contravenţionale a crescut în anul 2013 cu 31,57% 
comparativ cu anul 2012. 
 
 

 
 
 Prezentăm mai jos tabelul reprezentând sancţiunile contravenţionale aplicate în 
anii 2012 şi 2013: 
 
 

 2013 2012 

Act Normativ 
Nr. 
Procese 

Suma 
PV 

Nr. 
Procese 

Suma 
PV 

HCL 57/2007 36 1300 25 950 
HCL 210/2001 1716 351635 1124 132285 
LEGEA 61/1991 732 137230 531 93040 
HCL 137/2000 0 0 1 0 
HCL 103/2011 106 20650 30 2250 
HCL 241/2007 53 11600 42 8000 
HCL 244/2007 1 500 1 500 
HCL 243/2003 0 0 1 1000 
HCL 138/ 2011 294 125950 259 130450 
LEGEA 67/2004 0 0 1 600 
LEGEA 12/1990 65 59600 41 38000 
LEGEA 50/1991 91 307800 89 297450 
OG 99/2000 46 17900 12 2800 
OUG 97/2005 54 2135 44 1800 
Total: 3194 1036300 2201 709125 

 
Au fost întocmite 1.716 procese verbale pe HCL 210/2001 din care 374 pentru 

accesul, staţionarea şi circulaţia autovehiculelor pe trotuare şi zone verzi, cu excepţia 
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locurilor semnalizate ca atare, precum şi spălarea lor pe străzi, în locurile de parcare 
publice, cu excepţia spaţiilor special amenajate. Principalele zone unde au fost depistaţi 
contravenienţii au fost: Bulevardul Mihai Viteazu, Grădina Zoologică, Piaţa Unirii, Piaţa 
Aurel Vlaicu şi străzile Xenopol, Gheorghe Bariţiu, Filarmonicii, Mitropoliei, General 
Magheru, Cetăţii, Avram Iancu, Arhivelor, Bastionului, Rahovei, 9 Mai, Gheorghe 
Lazăr, Ioan Raţiu, Alexandru Odobescu. 

De asemenea au fost sancţionate 122 de persoane conform art. 7 lit. g1 privind 
parcarea pe locurile de parcare cu folosinţă exclusivă, destinate persoanelor cu handicap 
sau staţiilor  de taxi, preponderent pe străzile Alexandru Odobescu, Gheoghe Lazăr, 
Avram Iancu, Mitropoliei, Piaţa Unirii, bulevardul Mihai Viteazu şi bulevardul Corneliu 
Coposu, iar 57 de persoane conform art. 22 lit. s privind blocarea căilor de acces, 
preponderent pe următoarele străzi: Avram Iancu, Mitropoliei, Avram Iancu şi Al. 
Odobescu.  

În ceea ce priveşte comerţul stradal neautorizat, au fost aplicate 178 sancţiuni 
contravenţionale, cu deosebire  pe strada Nicolae Bălcescu, Calea Şurii Mari, bulevardul 
Mihai Viteazu, Calea Dumbrăvii, Piaţa Mare, Piaţa Unirii şi Şoseaua Alba-Iulia. 

În conformitate cu Legea 61/1991 au fost aplicate 732 sancţiuni, cele mai multe 
sancţiuni, în număr de 435, fiind date pentru apelare în mod repetat la mila publicului 
sau pentru îndemn la apelare la mila publicului , 94  sancţiuni fiind aplicate pentru art. 3 
pct. 1 (ameninţări, acte, fapte gesturi obscene), 25 sancţiuni fiind aplicate pentru 
provocare şi participare la scandal în Piaţa Mare, Piaţa Mică, pe strada Mitropoliei şi pe 
strada Nicolae Bălcescu, iar pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice au fost 
sancţionate 41 de persoane, cu preponderenţă în Piaţa Mare, Piaţa Mică şi străzile 
Nicolae Bălcescu, General Magheru.  

În decursul anului 2013 s-au aplicat conform prevederilor HCL 138/2011 un 
număr de 294 sancţiuni contravenţionale de către Compartimentul Control Comercial, 
sancţiunile fiind aplicate pentru desfăşurare exerciţiu comercial fără acord de funcţionare 
sau cu acord de funcţionare cu termen de valabilitate depăşit. 

Compartimentul Disciplina în Construcţii a aplicat un număr de 91 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 307.800 lei, din care 80 au fost aplicate pentru 
executarea lucrărilor de construcţie fără autorizaţie, 11 pentru nerespectarea prevederilor 
autorizaţiei şi a proiectului tehnic. 

De asemenea, în anul 2013, poliţiştii locali au identificat în zonele de patrulare pe 
raza municipiului Sibiu un număr de 305 persoane cărora li s-au întocmit procese 
verbale de depistare, fiind surprinse în timp ce apelau la mila publicului, vagabondau sau 
colectau fier vechi.  

Ca urmare a acţiunii de combatere a faptelor de natură contravenţională, săvârşite 
la periferia oraşului, în special în punctele de intrare în Municipiul Sibiu, s-a întocmit un 
număr de 53 procese verbale de contravenţie pe HCL 241/2007 Art 1 pct. 1 privind 
circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Sibiu.  

Totodată, în anul 2013, au fost înregistrate un număr de 625 de sesizări primite din 
partea cetăţenilor, din care 523 prin intermediul registraturii Serviciului Public de Poliţie 
Locală Sibiu, 67 sesizări prin intermediul internetului pe pagina 
www.politialocala.sibiu.ro , 35 sesizări prin e-mail, la adresa politialocala@sibiu.ro ,  
toate primind răspuns în termen legal. 
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Situaţia financiară în anul 2013 
 
            Până la data de 31.12.2013 au fost încasate 717 procese verbale de contravenţie în 
sumă de 189.349 lei (prin casieriile Primăriei, Poliţiei Locale, bancă) ţinând cont de 
faptul că prin HCL 210/2001 se dă posibilitatea contravenientului de a achita în termen 
de 48 ore, jumătate din minimul amenzii primite. Au fost trimise către Serviciile de 
Executare Silită 1.984 procese verbale de contravenţie în sumă de 746.615 lei. 

De asemenea, s-au înregistrat şi un număr de 121 contestaţii la procesele verbale 
întocmite de poliţiştii locali, ceea ce reprezintă un procent de 3,78% din numărul total. 
  
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
ADRIAN GHEORGHE ALDEA 


