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RAPORT DE EVALUARE 
a activităţii desfăşurate de Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mure ş 

în perioada 01.01. – 31.12.2014 
 
 
 Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş a urmărit cu prioritate pe parcursul anului 
2014,  continuarea aplicării măsurilor pentru crearea şi funcţionarea unei structuri de 
poliţie moderne, democratice, având ca obiectiv principal respectarea prevederilor 
constituţionale, a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevenirea şi descoperirea 
faptelor antisociale prin exercitarea actului de autoritate poliţienească, precum şi 
aplicarea întocmai a legilor şi hotărârilor legislativului local. 
 Poliţiştii locali au acţionat cu discernământ, profesionalism şi obiectivitate prin 
asumarea riscurilor şi responsabilităţilor, având la bază îndeplinirea scopului esenţial, 
acela de a deservi cetăţeanul. 
 În anul 2014, Direcţia Poliţia Locală a reuşit cu sprijinul nemijlocit acordat de 
către conducerea executivă a Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului 
Local să obţină performanţe profesionale, menţinându-şi poziţia de „ instituţie etalon 
la nivel naţional” . Relevant în acest sens este faptul că pe parcursul anului trecut,          
7 delegaţii din ţară, respectiv două din străinătate, au efectuat deplasări în municipiul 
nostru pentru a lua ca „model de funcţionare”, Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mure ş. 
 De asemenea, instituţia noastră a organizat şi efectuat cursuri de pregătire şi 
iniţiere pentru 7 agenţi din structura Poliţiei Locale Odorheiu Secuiesc, respectiv 5 
cadre ale Poliției Locale Gheorgheni. 
 

  Principalele activităţi derulate pe componentele de bază ale instituţiei au fost: 
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CAP I . MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,  

 EVALUARE ŞI CONSILIERE PSIHOLOGIC Ă, INFORMARE, 
PREVENIRE, RELA ŢIA CU MASS-MEDIA ŞI SECRETARIAT 

 
Cap.I . 1.  
 

Nivelul de încadrare cu personal şi managementul resurselor umane 
 
        Organigrama Direcţiei Poliţia Locală, aprobată prin HCLM  nr. 381 din 25 
noiembrie 2010,  prevedea 144 de funcţii  dintre care 130 de execuţie şi 14 de 
conducere;  
 Situaţia încadrării cu personal la începutul anului 2014, era următoarea: 

- din 130 de posturi de execuţie erau ocupate  120, dintre care 2 de către 
angajaţi pe perioadă determinată; 
- din 14 posturi de conducere erau ocupate 13, dintre care 6 de către 
angajaţi cu numire temporară în funcţie. 

 
             

 
 

               Fig. 1.1 Graficul încadrării cu personal la începutul anului 2014 
 
 
           Prin HCLM  nr. 111 din 16 aprilie 2014, Organigrama Direcţiei Poliţia Locală 
s-a modificat astfel : 142 de funcţii  dintre care 128 de execuţie şi 14 de conducere. 
         Pe timpul anului, cinci posturi vacante s-au ocupat prin concurs pe post iar unul 
prin transferul unui funcţionar public de la alt Serviciu din cadrul Primăriei la 
Direcţia Poliţia Locală.  
          De asemenea, în intervalul menţionat, 4 angajaţi au solicitat încetarea 
raportului de muncă.     
 Astfel, la sfârşitul anului, din 142 de funcţii existente erau ocupate 131, situaţia 
încadrării cu personal fiind următoarea: 

- din 128 de posturi de execuţie erau ocupate  118; 
- din 14 posturi de conducere erau ocupate 13, dintre care 2 de către 
angajaţi cu numire temporară în funcţie. 
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Fig.1.2  Graficul  încadrării cu personal la sfârşitul anului 2014 
 
 

Pe parcursul anului 2014, în urma susţinerii concursurilor organizate de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Municipiul Tîrgu-Mureş, s-au 
înregistrat următoarele promovări: 

- 2 poliţişti locali pe posturi cu studii superioare; 
- 26 poliţişti locali promovaţi în grad profesional. 

 
          Conform „Raportului privind necesarul de formare profesională a 
personalului din subordine” aferent anului 2014,  32 de agenţi au participat  la 
cursuri de formare profesională  în domeniile „siguranţă rutieră ” şi „ordine 
publică”, domenii  considerate prioritare conform articolului 18 , alineatele 1,2,4,6 şi 
7 din Legea 155/2010 – Legea Poliţiei Locale. 
    În cadrul sesiunii de formare de bază în domeniul antidrog adresată poliţiştilor 
locali, 14 agenţi au obţinut certificate de participare la cursurile iniţiate de ,, Centrul 
Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului ”. 
 Ca o preocupare constantă a cadrelor instituţiei, a fost creşterea nivelului de 
pregătire individuală prin absolvirea de studii superioare, astfel că la această dată 60 
de poliţişti au obţinut diploma de licenţă, ceea ce reprezintă 45,80% din totalul 
personalului. 
  Urmare a rapoartelor întocmite de şefii de birouri, 2 poliţişti locali au fost 
sancţionaţi cu „mustrare scrisă ”, din cauza unor deficienţe în executarea sarcinilor 
de serviciu iar 7 poliţişti locali au fost atenţionaţi cu „avertisment”de către 
directorul executiv al instituţiei . 

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 fiind verificat şi testat trimestrial 
din punct de vedere al cunoştinţelor profesionale şi juridice. Pe baza rezultatelor 
obţinute la testarea cunoştinţelor profesionale, coroborate cu îndeplinirea 
obiectivelor, sarcinilor de serviciu şi indicatorilor de bază ai activităţii profesionale 
pentru perioada de referinţă, a fost întocmit „Raportul de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale”  ale fiecărui angajat, calificativele obţinute fiind 
următoarele: 118 – foarte bine (90,76%); 10 – bine (7,70%) ; 2 – satisfăcător 
(1,54%) . 
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Fig.1.3 Situaţia comparativă cu calificativele obţinute de personalul Direcţiei Poliţia Locală 
 

Activităţile de pregătire profesională au urmărit formarea şi perfecţionarea 
pregătirii agenţilor Poliţiei Locale, prin îmbunătăţirea cunoştinţelor, punându-se 
accent pe: 

- Legea nr. 155/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Locale; 

- Regulamentul cadru nr. 1332/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Locale; 

- prevederile legale privind asigurarea ordinii şi lini ştii publice, siguranţa 
rutieră, curăţenia municipiului, comerţul stradal, protecţia mediului 
înconjurător, disciplina în construcţii, precum şi cu privire la faptele care 
afectează climatul social; 

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

contracarare; 
- conştientizarea şi pregătirea agenţilor pentru urgenţe la nivel local, 

precum şi managementul dezastrelor; 
- cunoaşterea  în detaliu a Hotărârilor de Consiliu Local ale căror 

prevederi sunt tangente activităţii specifice . 

 

 
Cap I . 2. 

Evaluarea şi consilierea psihologică a personalului 
 
 Testarea psihologică obligatorie, la care a participat personalul instituției,         
s-a desfăşurat în primul trimestru al anului 2014, conform specificului de activitate al 
fiecărui serviciu în parte. 
 Astfel s-au aplicat trei tipuri de teste: pentru personalul cu drept de port armă, 
celor fără drept de port armă şi pentru personalul administrativ.   
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Psihologul Poliției Locale a participat la şedinţele de pregătire profesională ale 
agenţilor, efectuate la intrarea în serviciu si ori de câte ori a fost  necesar. 
 Conform verificărilor şi interpretărilor chestionarelor şi testelor, au fost 
întocmite recomandările, concluziile şi rapoartele necesare unei intervenţii prompte 
din partea activului de conducere pentru prevenirea incidentelor de orice natură. 
    

Cap I . 3. 
Activit ăţi de informare şi prevenire 

 
      Dacă în anul precedent, luna Martie a fost declarată ,, Luna informării şi a 
prevenirii” , în anul 2014  lunile Septembrie şi Octombrie au fost marcate de două 
campanii ample iniţiate şi susţinute de Direcţia Poliţia Locală în parteneriat cu două 
societăţi comerciale, pentru prevenirea şi diminuarea faptelor antisociale în raza lor 
de activitate, respectiv: 
⇒ Luna septembrie - ,, Campania de informare şi prevenire a consumatorilor, 
agenţilor economici şi producătorilor agricoli” cu privire la drepturile şi obligaţiile 
ce le au pe timpul prezenţei în pieţele din oraş.  În cadrul acestei campanii s-a derulat 
şi acţiunea referitoare  la ,, Prevenirea deposedării de bunuri şi obiecte personale în 
pieţe!”  – partener  S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L. 
⇒ Luna octombrie - ,,Campania de informare a călătorilor de pe mijloacele de 
transport în comun, privind deposedarea de bunuri şi obiecte personale pe fondul 
neglijenţei şi aglomeraţiei” - partener S.C.Siletina Impex S.R.L. în asociere cu 
Transport Local S.A. Tîrgu Mureş. 

     
Distribuire de pliante informative 

 

Pentru realizarea obiectivelor de informare şi prevenire propuse în cadrul 
acestor campanii, s-au derulat în principal activităţi constând în: 

- distribuirea de fluturaşi  cetăţenilor şi lipirea de autocolante color 
conţinând fotografii şi mesaje în limba româna şi în limba maghiară, ce 
fac trimitere la legislaţia specifică privind activitatea comercială şi  
măsurile preventive obligatorii pentru a nu deveni victimele hoţilor din 
buzunare; 
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- publicarea unor materiale în presa scrisă autohtonă  - de limbă română şi 
maghiară - precum şi participarea cadrelor Poliţiei Locale la emisiuni 
televizate şi radiofonice. 

           Pe parcursul anului 2014, s-au iniţiat activităţi educativ-preventive în toate 
instituţiile de învăţământ gimnaziale şi liceale, cu ocazia unor manifestări cultural-
sportive şi/sau comemorativ-istorice, sau în cadrul şedinţelor Asociaţiilor de 
Proprietari, acţiuni la care au luat parte în principal şefii de posturi zonale din 
cartierele oraşului, precum şi diferiţi exponenţi ai structurilor operative.   
 Menţionăm exerciţiul demonstrativ şi prezentarea tehnicii din dotare pentru 
elevii Gimnaziului „Tudor Vladimirescu” în cadrul Programului  „ Şcoala altfel: Să 
știi mai multe, să fii mai bun!” – mai 2014. 
 

 
Prezentarea tehnicii din dotare  

  
           Direcţia Poliţia Locală a participat ca partener la acţiuni desfăşurate pe raza 
Municipiului Tîrgu Mureş, în baza protocoalelor de colaborare semnate cu diferite 
instituţii sau organizaţii neguvernamentale, după cum urmează: 

1. 21 mai 2014 - Exercițiu privind intervenția la un ,, colet capcană”, la 
care au luat parte angajați ai Poliției Locale în cooperare cu Biroul 
Pirotehnic din cadrul Sectorului Antiterorist al Direcției Județene de 
Informații Mureș, aparținând Serviciului Român de Informații; 

 

 
Demonstrație tactică 
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2. „Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU! ” - campanie 
desfăşurată în luna iulie pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane ; 

3. „Asigură-ţi o zi frumoasă” - acțiune de informare pentru prevenirea 
furturilor din autoturisme în perioada sezonului estival la Complexul de 
sport şi agrement „Mureşul” derulată în intervalul 01.07. – 01.09.2014; 

4. ,,Săptămâna prevenirii criminalităţii” – 29.09 - 04.10.2014, proiect în 
parteneriat cu IPJ Mure ş ; 

5. „  Elită în trafic ”- proiect în parteneriat cu fundaţia ,,BUCKNER” 
desfășurat în perioada  29.09 – 03.10.2014, având ca scop principal 
informarea şi educarea tinerilor privind circulaţia pe drumurile publice, 
implementat în 17 unităţi de învăţământ; 

6. „Stop luptei de acasă!” – 19.11.2014, eveniment în cadrul Campaniei 
Naționale de combatere a violenţei asupra copiilor, promovată de 
Organizaţia „ Salvaţi copiii !” 

7. „16 Zile de luptă împotriva violenţei!”  – dezbatere privind sensibilizarea 
comunităţii şi informarea asupra resurselor de protecţie şi sprijin pentru 
persoane abuzate, de luptă împotriva violenţei în familie -  25.11 – 
10.12.2014, având ca parteneri IPJ Mure ş şi Institutul Est-European de 
Sănătate a Reproducerii Mureş. 

 

 
Informare privind circulaţia pe drumurile publice 

               
 Activitățile de informare şi prevenire au un caracter permanent și se derulează 

pe tot parcursul anului cuprinzând toate domeniile de competență, mai relevante 
fiind: 
 

1. „UN ORAŞ CURAT – UN ORAŞ EUROPEAN !” -  acțiune iniţiată de 
Biroul  Protecţia Mediului în scopul păstrării curăţeniei şi a prevenirii 
epidemiilor în municipiul nostru, acţiune ce a vizat persoanele care caută 
(răscolesc) în gunoi şi cele care colectează în mod ilegal PET-uri sau alte 
materiale reciclabile, făcându-se apel la populaţie pentru a anunţa Poliţia 
Locală deîndată ce observă astfel de situaţii; 
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2. „SĂ RESPECTĂM DISCIPLINA ÎN URBANISM!” ˗ mai  -  septembrie 
2014, Biroul de Disciplină în Construcţii şi Afi şaj Stradal; 
 

3. „VERIFICAREA AVIZELOR, AUTORIZAŢIILOR ŞI A ORARULUI  DE 
FUNCŢIONARE” – martie – aprilie, respectiv octombrie 2014, acţiune 
demarată de Biroul Control Comercial la agenţii economici de pe raza  
Municipiului Tîrgu Mureş; 
 

4. „ATENŢIE LA TRAVERSARE!” – activitate de prevenire a accidentelor 
generate de traversarea neregulamentară a străzilor, s-a desfăşurat lunar 
de către agenţii Biroului Siguranţă Rutieră; 
 

5. „STOP CERŞETORIEI!” – misiune cu caracter permanent, derulată prin 
intermediul şefilor de zonă ai Poliţiei Locale .  

 
 

 
Cap. I. 4. 

 
Relaţia cu mass-media 

 
 
 

 Direcția Poliția Locală Tîrgu Mureș, și-a prezentat activitatea în presa 
autohtonă de limba română - 361  articole și în cea de limba maghiară - 100 articole, 
prin intermediul ,,comunicatelor de presă”  emise săptămânal, cât și a unor 
,,materiale media” punctuale, aducându-se astfel la cunoștința opiniei publice toate 
acțiunile și evenimentele derulate în anul 2014, la care personalul Poliției Locale a 
fost angrenat. 

         

 
 

Figura 1.5 Grafic comparativ presa scrisă-locală 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014

229

361

81
100

Limba română

Limba maghiară



9 

Astfel, în intervalul de referință directorul instituției a participat la 57 de 
emisiuni televizate la nivel local și național, 31 emisii radiofonice, acordând 283 
interviuri , cuantificate audio-video. 
 

 
Conferință de presă – Campanie de informare și prevenire 

 

În scopul popularizării activității instituției au fost publicate pe pagina oficială 
de Facebook -  https://www.facebook.com/pltgm , comunicate de presă, înregistrări 
ale emisiunilor televizate, fotografii cu acțiunile polițiștilor locali, respectiv 
informațiile aferente acestora, urmărindu–se asigurarea unei informări corecte a 
cetățenilor cu privire la evenimentele ce au avut loc pe raza municipiului, toate 
acestea atingând cifra de 44.194 vizualizări/ an. 

 

 
Pagina de ,,Facebook” a Poliției Locale 

 

  Menționăm că în perioada de referință, au fost furnizate informații presei 
autohtone și publicate comunicate de presă pe pagina de socializare a Poliției Locale, 
cu privire la manifestările ce s-au desfășurat pe parcursul anului 2014, aceste date 
fiind benefice concetățenilor noștri (ex. restricționarea circulației rutiere pe 
segmente de drum, blocarea unor căi de acces, activități cu o participare mare de 
persoane etc.). 

Îmbucurător este faptul că peste 97% din prezentările mediatice susmenționate 
au avut o proiecție pozitivă la adresa instituției și cadrelor acesteia. 
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Cap. I. 5. 
 

Secretariat 
 

 La secretariatul Direcției Poliția Locală, în registrul de intrări – ieşiri au fost 
cuantifícate un număr de 12.049 documente, respectându-se reglementările legale 
privind circulaţia documentelor, astfel: 

- 1120 de sesizări/plângeri depuse din partea cetăţenilor sau direcţionate 
de alte instituţii spre soluţionare; 

- 159 cereri pentru desfăşurarea unor manifestări pe domeniul public al 
Municipiului Tîrgu-Mureş; 

- 10.770 alte documente cum ar fi: confirmări de primire a debitelor, 
citaţii, note interne, mandate de executare/ aducere, rapoarte de control, 
notificări/somaţii, etc. 

 În registrul intern au fost evidenţiate un număr de 1.512 documente constând 
în:  

- planuri de măsuri pentru desfăşurarea manifestărilor publice;  

- procese verbale pentru desfăşurarea comisiilor de avizare; 

- note interne zilnice; 

- rapoarte privind schimburile de tură; 

- rapoarte privind starea și practica disciplinară; 

- material de analiză – sinteză utile structurilor operative; 

- dispoziții ale directorului instituției ș.a. 

 

    
Preluarea şi sortarea documentelor  
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CAP. II. ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE ŞI LINI ŞTE PUBLICĂ 

  
 Pentru a identifica nevoile comunităţii în diversitatea lor şi implicarea în 
rezolvarea acestora pe linia asigurării ordinii şi lini ştii publice în municipiu, s-a 
acţionat pentru rezolvarea următoarelor probleme: 

- definirea clară a responsabilităţilor ce revin instituţiei pe plan local în 
domeniul ordinii publice şi menţinerea unei bune colaborări cu Poliţia, 
Jandarmeria, Serviciul Român de Informaţii şi Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

- consolidarea unui serviciu public de poliţie locală eficient, adaptat 
cerinţelor comunităţii; 

- orientarea permanentă spre atribuţiile de bază, menținerea siguranței 
publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază  al 
municipalității, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale 
referitoare la curăţenie şi comerţ stradal; 

- perfecţionarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat cu societatea 
civilă, cu reprezentanţii comunităţii locale pentru a se identifica cele mai 
eficiente soluţii de apărare a ordinii şi lini ştii publice, a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private. 

Structura de personal a Serviciului de Ordine şi Lini şte Publică, a fost 
următoarea: 

- efectiv total aprobat conform organigramei - 90; 

- efectiv încadrat conform statului de funcţii - 83, compus din:  
• 7 posturi de conducere: 
• 76 posturi de execuţie: 47 poliţişti locali cu studii medii şi 29 

poliţişti locali cu studii superioare. 

   
   
 
Cap.II.1.  

Dispozitiv, activităţi şi atribu ţii 
 

 Pentru participarea la menţinerea ordinii şi lini ştii publice, în baza planului de 
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 intervenţie; 

- 2 patrule de siguranţă rutieră; 

- 10 şefi de zone în cartiere. 
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În perioada supusă analizei, s-a continuat activitatea în cele 10 posturi din 
cartierele: Rovinari, Băneasa, Mureşeni, Dîmbu Pietros, Tudor, Valea Rece,              
7 Noiembrie, Aleea Carpaţi, Unirii şi zona centrală, iar în perioada 01.05 – 
15.10.2014, a funcţionat cel de-al XI - lea post de poliţie înfiinţat în Complexul de 
Agrement şi Sport „Mureşul”.   
 

   
                        Misiune in ,,weekend”                    Interceptarea și legitimarea unei persoane 
 

 Pe timpul executării misiunilor de  patrulare, s-a urmărit: 
- întreţinerea şi revitalizarea unor raporturi interumane în cadrul 

comunităţii şi asigurarea unei intervenţii operative şi eficiente împotriva 
faptelor antisociale şi a autorilor acestora; 

- respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991R, privind ordinea şi lini ştea 
publică și a măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local date în 
competenţă. 

 Cadrele Serviciului Ordine şi Lini şte Publică au participat la asigurarea 
măsurilor de ordine publică, împreună cu alte autorităţi competente, la un număr de 
236 manifestări publice, dintre cele mai relevante sunt: 
 

- 98 manifestări culturale şi spectacole; 

- 79 manifestări sportive ale echipelor tîrgumureşene; 

- 26 manifestări religioase; 

- 7 manifestări de protest (pichetări, marşuri, mitinguri,ș.a.); 

    Concret, principalele acțiuni au fost următoarele: 
 

- 24.01.2014 – ,,Unirea Principatelor Române”; 

- 07.03.2014 – Spectacol omagial de ,,Ziua Femeii” la Sala Polivalentă; 

- 10 şi 15.03.2014 – Comemorarea Secuilor Martiri; 

- 19 – 20.04.2014 – Sărbătorile Pascale; 

- 25 – 29.04.2014 – Gala ,,UNITER”; 

- 27.04.2014 – Turul pe biciclete „Critical Mass”; 
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- 03.05.2014 – Deschiderea sezonului estival la Complexul de Agrement 
şi Sport „Mureşul” şi Platoul Corneşti; 

- 04.05.2014 – Maratonul „Europa”; 

- 07 – 10.05.2014 – Zilele Studenţeşti Maghiare; 

- 10 – 17.05.2014 – Târgul O.N.G. (Asociaţia ,,Divers”); 

- 12 – 18.05.2014 – Zilele Tîrgumureşene; 

- 17.05.2014 – Concert „Omega”; 

- 21.05.2014 – Manifestări organizate de ,,Ziua Poliției Locale din 
România”; 

- 31.05.2014 – Festivitate absolvire Liceul ,,Bolyai”; 

- 08.06.2014 – Sărbătoarea de ,,Rusalii”; 

- 03.07.2014 – Festivitate absolvire Universitatea „Petru Maior” ; 

- 04.07.2014 – Festivitatea de absolvire U.M.F.; 

- 09 – 13.07.2014 – Zilele Studenţeşti „Medifun 2014”; 

- 01 – 02.08.2014 – Campionatul Naţional de Triatlon; 

- 15 – 17.08.2014 – Festivalul „Îngeri pentru îngeri”; 

- 28 – 31.08.2014 – Festivalul „Vâltoarea mureşană”; 

- 05 – 07.09.2014 – Festivalul „Euro Oldtimer”; 

- 13 – 14.09.2014 – Expoziţia chinologică internaţională; 

- 21.09.2014 – Marşul pe biciclete „Critical Mass”; 

- 03 – 11.10.2014 – Zilele culturale tîrgumureşene „Simfonii de toamnă”; 

- 06.10.2014 – Concert „Ricchi e Poveri”; 

- 25.10.2014 – „Ziua Armatei Române”; 

- 01.12.2014 – „Ziua Naţională a României”; 

- 01.12.2014 – Concert stradal „Inimi de români”; 

- 05.12.2014 – Inaugurarea iluminatului festiv şi a ,,Bradului de 
Crăciun” ; 

- 06.12.2014 – Inaugurarea patinoarului; 

- 19.12.2014 – Spectacol de colinde – ,,Ştefan Hruşcă” ; 

- 16 – 21.12.2014 – Comemorarea eroilor ,,Revoluţiei din 1989”; 

- 31.12.2014 – „Revelion 2015” în stradă şi ,,Revelionul Pensionarilor” la 
Complexul „President”.  

 Pe lângă manifestările susmenţionate, cadrele serviciului au luat măsuri legale 
privind prevenirea şi combaterea cerşetoriei şi a prostituţiei, fiind depistate 
aproximativ 360 persoane care apelau la mila publicului şi 39 prostituate, în zona 
Calea Sighişoarei şi pe str. Călăraşilor, cărora le-au fost întocmite un număr de 372 
procese-verbale de sancţionare. 
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   Ca urmare a măsurilor specifice de prevenţie privind combaterea faptelor 
penale, infracţionalitatea a scăzut cu aproximativ 60%.  

Dacă în anul 2013, au fost depistate 63 asemenea fapte, pe parcursul anului 
2014, numărul acestora s-a concretizat în 26 de situaţii care au întrunit elementele 
constitutive ale unor infracţiuni, fiind predate un număr de 42 persoane suspecte, 
cadrelor serviciilor specializate din Poliţia Municipiului Tg.Mureş, cu competenţă în 
cercetarea şi stabilirea stării de fapt pentru astfel de situaţii. 
 

 
         

Fig.2.1. Graficul cu faptele penale depistate de agenţii de poliţie locală 
 

 Pe linia circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală, au fost obţinute rezultate 
pozitive datorită acţiunilor organizate săptămânal la intrările în municipiu. Cu toate 
acestea, au mai fost proprietari de „căruţe”, locuitori ai străzilor Valea Rece şi 
Remetea, care foloseau şi alte rute decât cele aprobate de municipalitate, cei în cauză 
fiind atent monitorizaţi şi sancţionaţi pentru eludarea normelor legale. 
 Un fenomen aflat în atenţia noastră, care a s-a diminuat faţă de anul 2013, a 
fost cel al inscripţionărilor de tip „graffiti” pe pereţii clădirilor publice respectiv 
private din municipiul Tg.Mureş, sens în care un număr de 8 persoane au fost 
sancţionate contravenţional. 
 În anul 2014, au fost internaţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului un număr de 4 minori care „cerşeau” în diferite locuri publice, 
unii dintre ei prezentând urme de violenţă domestică. 
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 O altă acţiune la care au participat mai multe patrule mobile de intervenţie şi 
pedestre, a fost însoţirea echipelor de la Serviciul de Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân şi Ecarisaj, fiind prinse  610 patrupede, această activitate desfăşurându-se pe 
tot parcursul anului. 
 Patrulele mobile şi pedestre au acordat sprijin echipelor specializate din cadrul 
Serviciului Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi în activitatea de toaletare a arborilor 
şi arbuştilor, cu ocazia ,,curăţeniei de primăvară şi toamnă”. 
 
  
 
Cap. II. 2. 
 

Biroul  Interven ţie 
  
 Agenţii din cadrul Biroului  Intervenţie au executat activitatea de menţinere 
a ordinii şi lini ştii publice, a combaterii comerţului ambulant în alte locuri decât cele 
autorizate, prevenirea şi diminuarea faptelor antisociale, aplicând sancţiuni în 
conformitate cu legile şi hotărârile Consiliului Local date în competenţă. 
 Încadrarea cu efective a fost de 20 poliţişti locali, aceştia executând misiuni 
de patrulare mobilă, fiind asigurată prezența în dispozitiv a două patrule permanent. 
  

Performanţă profesională 
 

 În perioada analizată s-au întocmit  2.188  procese-verbale, dintre care 137 
avertismente, suma încasată fiind de 50.285 lei. Cuantumul aportului la bugetul local 
a crescut cu  2,5%, comparativ cu anul precedent, aceasta datorită însuşirii 
cunoştinţelor de specialitate dobândite la pregătirile profesionale și pe fondul 
diminuării efectivelor prin participarea a 8 agenți, la cursurile de inițiere de la Centrul 
de Pregătire de la Gheorgheni. 
 

 
 

Fig.2.2. Aportul la bugetul local 
 

 În timpul misiunilor de patrulare desfăşurate zilnic,  cadrele Biroului 
Intervenţie  au surprins, încătuşat şi predat organelor de poliţie persoane suspecte care 
au săvârşit diferite fapte penale, mai relevante fiind următoarele: 

- M.V. şi C.S. - surprinşi în timp ce ofereau spre vânzare 34 inele de culoare 
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- G.I. - depistat în interiorul centralei termice de pe str. Mărăşti, în timp ce 
încerca să sustragă fier vechi; 

- P.M.- imobilizat, reţinut şi predat organelor de poliţie pentru că ameninţa 
călătorii din staţia de autobuz de la Policlinica nr. 2, cu un cuţit; 

- N.C.-  a agresat un coleg din cadrul patrulei de circulaţie rutieră, drept urmare 
fiind imobilizat și condus la sediul Poliţiei Locale pentru identificare şi predat 
Poliției Municipale în vederea continuării cercetărilor; 

- V.P. şi Z.P. - imobilizaţi şi predaţi organelor de cercetare penală, deoarece au 
agresat patrula de ordine publică care executa serviciul în Complexul de 
Agrement şi Sport „Mureşul”; 

- S.P. – intrare prin efracţie într-un cabinet medical de familie, a fost reţinut şi 
predat organelor de poliţie. 

 

   
            Încătuşare persoană suspectă                             Misiune – concert Parcul Municipal 
  
 

 Pe  parcursul anului, agenții din cadrul biroului au fost angrenaţi şi în alte 
activităţi cum ar fi: 

- intervenţia la solicitarea angajaţilor Asocierii Societăţilor Transport Local şi 
Siletina, în vederea sancţionării persoanelor recalcitrante care au fost surprinse 
fără legitimaţie de călătorie; 

- însoţirea inspectorilor societăţii Locativ S.A., în 37 acţiuni de verificare a unor 
persoane care ocupau abuziv anumite imobile aflate în administrarea acesteia, 
pentru verificarea chiriaşilor şi evacuarea persoanelor rău platnice, aflate în 
relaţie contractuală cu societatea; 

- în această perioadă, au fost surprinse şi sancţionate conform Legii nr. 
61/1991R, art. 3, pct. 3, 64 de persoane pentru apelare la mila publică; 

- cadrele biroului au afişat sau înmânat un număr de 69  procese-verbale 
întocmite de colegii din cadrul altor Poliţii Locale din ţară, persoanelor aflate 
în zona noastră de  competenţă teritorială; 
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- s-au efectuat controale împreună cu S.C. Electrica S.A., în scopul depistării 
persoanelor racordate ilegal la reţeaua electrică în 36 cazuri, prezenţa agenţilor 
din cadrul Poliţiei Locale fiind necesară pentru asigurarea integrităţii fizice a 
angajaţilor societăţii respective. 

 S-au evidențiat poliţiştii locali: Şimon Cosmin, Bîndilă Mihai şi Gliga 
Vasile, membrii ai „patrulei călare”, care pe toată perioada de vară au executat 
misiuni de monitorizare a zonelor împădurite și la Platoul Corneşti. 

 

  
                Patrula călare                                                                                 Câinele ,,Tyson”  

  
 Un  aport deosebit l-au avut şi cei doi câini de serviciu, ,,Carlos”, din rasa 
,,Rottweiler” şi ,,Tyson”, din rasa ,,Malinois ”, ce însoţesc patrulele de intervenţie în 
zonele cu un grad de pericol ridicat. 
 

 
 

Cap. II. 3. 
 
 

Activitatea Biroului Siguran ţă Rutieră 
 
 

 Activitatea agenţilor Biroului Siguranţă Rutieră s-a desfăşurat în conformitate 
cu prevederile Legii 155/2010, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, 
O.U.G.195/2002R, referitoare la circulaţia pe drumurile publice şi a hotărârilor 
Consiliului Local Târgu-Mureş. 
 Principala activitate a agenţilor a constat în asigurarea fluenţei şi 
descongestionarea traficului rutier pe drumurile publice din municipiul Târgu-Mureş 
atât independent, cât şi în patrule mixte cu agenţi din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei 
municipiului, în baza protocolului de colaborare nr. 738/23.01.2014. 
 S-a acţionat permanent împreună cu administratorul drumului public pentru 
înlăturarea obstacolelor din carosabil şi a unei sistematizări eficiente. 
 Au fost luate  măsuri de sancţionare a participanţilor la trafic care nu au 
respectat normele juridice în vigoare (opriri, parcări/staţionări neregulamentare, 
accesul interzis, nerespectare tonaj, pietoni, biciclişti, căruţaşi). 
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Agenţii Biroului de Siguranţă Rutieră au aplicat un număr de 2.356 sancţiuni 
contravenţionale, după cum urmează: 

 

 
Fig.2.3. Situaţia cu procesele verbale încheiate pentru categorii de fapte contravenţionale 

  

Pentru nerespectarea Legii nr.421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau  privat, au 
fost afişate pe autoturisme ori înmânate un număr de 111 somaţii, fiind ridicate          
4 autovehicule ale proprietarilor care nu s-au conformat. 
 De asemenea, un număr de 885 autovehicule staţionate/parcate neregulamentar 
pe domeniul public au fost ridicate ca măsură complementară a sancţiunii 
contravenţionale aplicată proprietarilor acestora. 
 

   
Acțiune de ridicare a autoturismelor parcate/staţionate neregulamentar 
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 Au fost somate 30 de societăţi deţinătoare de mijloace publicitare, conform 
Legii nr. 185/2013 şi a OUG nr. 195/2002 R, proprietarii acestora fiind determinați să 
le repoziţioneze sau să le deconecteze de la sursele de tensiune, acolo unde exista 
premisa inducerii în eroare a participanților la trafic, cu privire la confundarea 
culorilor semaforului cu cele generate de reclamele luminoase. 
 Agenţii Biroului de Siguranţă Rutieră au acţionat pe parcursul anului, în zilele 
de sâmbătă şi duminică la Platoul Corneşti şi la „Piaţa de Vechituri”, unde prin 
măsurile luate au contribuit la buna desfăşurare a traficului rutier.   
 În perioada de referinţă personalul Biroului  Rutier a acţionat pentru 
menţinerea ordinii şi lini ştii publice, supravegherea, dirijarea şi devierea traficului 
rutier cu ocazia unor manifestări cultural – artistice, sportive, religioase, mitinguri, 
marşuri, cu participare numeroasă de persoane, pe baza planurilor de acţiune 
întocmite şi aprobate de conducerea executivă. 
 

Cap. II. 4. 
 

Activitatea Biroului Control Pază Obiective şi Transport Valori 
 

 Activitatea Biroului Control Pază Obiective şi Transport Valori s-a desfăşurat 
în baza prevederilor legale, a ordinelor şi dispoziţiilor emise de şefii ierarhici, în 
interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului exclusiv pe baza 
şi în executarea legii. 
 Conform organigramei, posturile au fost ocupate de 6 lucrători, angajaţi ca 
personal contractual, principalele atribuţii ale biroului fiind: controlul modului în care 
se efecuează paza la obiectivele aparținând municipalității, transportul de valori de la 
casieriile Primăriei Tg-Mureş la Trezorerie, măsuri de menţinere a ordinii şi lini ştii 
publice în  „Piaţa de Vechituri”, verificarea călătorilor de pe mijloacele de transport 
în comun , precum şi alte activităţi cu caracter temporar, cu ocazia unor manifestări 
cu public numeros desfăşurate în municipiu.                    
 În perioada analizată, efectivele din cadrul Biroului Control Pază Obiective şi 
Transport Valori au acordat o atenţie sporită executării sarcinilor ce decurg din 
prevederile legale care stabilesc atribuţii specifice structurii. 
 Activitatea de îndrumare şi control s-a desfăşurat permanent atât pe timp de zi, 
cât şi pe timp de noapte, inclusiv în zilele nelucrătoare, contribuind la menţinerea 
unei stări disciplinare corespunzătoare. 
 Principala misiune a biroului a fost cea de control al firmelor de pază aflate în 
relaţie contractuală cu municipalitatea,  sens în care au fost efectuate 54  de controale 
inopinate pe timp de zi şi 74 pe timp de noapte de către şeful de birou, deficienţele 
constatate fiind consemnate în registrele speciale aflate la  posturile de pază. 
 

 
Fig.2.4. Grafic comparativ al controalelor efectuate 
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Referitor la  transportul de valori,  menţionăm că s-au efectuat un număr de 
1.258 de transporturi cu sume de bani şi valori importante de la casieriile aparţinând 
municipalităţii  la Trezoreria Tîrgu Mureş, nefiind semnalat nici un fel de incident. 
 

 
Însoţire transport valori 

 
 Pe parcursul anului 2014, agenţii din cadrul biroului au participat la însoţirea 
„controlorilor” pe mijloacele de transport în comun, cu scopul descoperirii 
persoanelor care călătoresc fraudulos, aplicând un număr de 458 de sancţiuni, 
totodată participând şi la prevenirea furturilor din buzunare sau genţi. 
 Un agent al biroului a însoţit inspectorii din cadrul Serviciului de Coordonare 
al Transportului Rutier, în efectuarea misiunilor tematice, fiind  verificate 1050  
autoturisme taxi şi 320 maşini în regim de maxi-taxi, întocmindu-se un număr de     
52  procese-verbale de contravenţie,  privind încălcarea prevederilor Legii 61/1991 
republicată şi a H.C.L.197/2009.  
 

   
       Verificarea legitimaţiilor de călătorie              Misiune de control transport regim taxi 
 
 În ceea ce priveşte menţinerea şi asigurarea ordinii şi lini ştii publice, 
personalul Biroului a participat pe toată perioada anului (în fiecare duminică)  la 
„Piaţa de Vechituri”, fiind angrenat în 126 misiuni.  
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CAP. III. ACTIVITATEA BIROULUI DISPECERAT ŞI SUPRAVEGHERE 
TERITORIAL Ă 

  
 Pe parcursul anului 2014, activitatea Biroului Dispecerat şi Supraveghere 
Teritorială a fost orientată în scopul respectării constituţiei, legilor, hotărârilor 
Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului Municipiului Tg.Mureş. 
 
Structura Biroului : 
 
 În perioada de referinţă, în cadrul biroului şi-au desfăşurat activitatea 25 de 
cadre, după cum urmează: 

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

- 5 agenţi ofi ţer de serviciu; 

- 5 agenţi în cadrul Dispeceratului Integrat de Urgenţă „112”; 

- 5 agenţi  la Dispeceratul propriu. 

 
 
Activit ăţi desfăşurate: 
 
 Activitatea biroului s-a derulat conform planificării zilnice, aprobată de către 
directorul executiv şi întocmită de către şeful de birou, având ca scop respectarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, referitoare la regimul contravenţiilor 
şi în baza Legii nr. 155/2010, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Locale, precum şi a Regulamentului cadru nr. 1332/2010. 
 
Cap.III.1 

Responsabilii de cartiere 
 
 

   
           „Zilele Tîrgumureşene”                         Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” 
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Principalele acte normative la care au fost aplicate sancţiuni, sunt următoarele: 
 - Legea nr. 61/1991M; Legea nr. 92/2007; Hotărârile Consiliului Local nr.: 
197/2007, 197/2007M, 265/2010, 188/2010, 135/2010, 215/2008, 149/2008, 20/2008, 
46/2008, 146/2001, 71/2001, 249/2001, 291/2005 şi 44/2002. 
  

Numărul total de sancţiuni aplicate a fost de 1.187 procese verbale, dintre care 
107 cu avertisment, aportul financiar la bugetul local fiind de 26.545 lei. 
 

 
                            Fig. 3.1. Grafic cu aportul la bugetul local 
 
 
 Pe lângă aceste activităţi, responsabilii de cartier, au menţinut în permanenţă 
legătura cu directorii instituţiilor, unităţilor de învăţământ, cu preşedinţii asociaţiilor 
de proprietari, administratorii unităţilor comerciale de pe raza de competenţă, 
contribuind în mod decisiv la soluţionarea problemelor înregistrate, activitatea 
acestora din teren fiind suplinită de către ceilalţi colegi. 
 De asemenea, 6 poliţişti locali din structura biroului au urmat cursurile de 
pregătire profesională ale ,,Centrului de Pregătire a Cadrelor de Jandarmi” din 
municipiul Gheorgheni. 
 Agenţii Biroului D.S.T.,  au participat în vederea asigurării măsurilor de ordine 
publică, la 238 manifestări cultural-sportive, comemorativ-istorice şi de protest, 
la acestea adăugându-se  34 misiuni efectuate la meciurile echipei de fotbal        
„A.S.A. Tg.Mureş”. 
 În conformitate cu prevederile art. 11, lit. a) din Legea nr. 155/2010, agenţii 
Biroului D.S.T. au înmânat 1.832 cărţi de alegător şi 6.541 somaţii, tinerilor care au 
împlinit vârsta de 18 ani, precum şi persoanelor care nu şi-au preschimbat actul de 
identitate, pentru a se prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă 
Informatizată a Persoanelor. 
 Au fost distribuite un număr de 12.481 înştiinţări emise de către municipalitate 
pentru diferite activităţi  sau evenimente şi soluţionate 921 sesizări scrise, venite din 
partea cetăţenilor. 
 Pe parcursul acestor misiuni nu s-au înregistrat evenimente deosebite, agenţii 
îndeplinindu-şi în condiţii bune şi foarte bune atribuţiile de serviciu. 
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Cap.III.2 
 
 

Ofi țerii de serviciu 
 

          
           Comunicarea cu patrulele din teren        Sesizări telefonice primite la sediul instituţiei 
 
 În cursul anului 2014,  au fost preluate un număr de 8.535 sesizări telefonice, 
venite din partea cetăţenilor, cu  3.122  mai multe decât în anul 2013, dintre care 
1.839 nu s-au confirmat, celelalte fiind soluţionate de către patrulele aflate în 
dispozitiv. 
 

 
Fig. 3.2. Grafic cu situaţia sesizărilor 

 
 Ofițerii de serviciu au asigurat în permanență legătura radio cu patrulele aflate 
în teren, oferind informații cu privire la evenimentele semnalate. 
 La efectuarea schimbului, respectiv la predarea/primirea mijloacelor din 
dotarea personalului a fost verificată starea tehnică și de funcționare a acestora, fără a 
fi înregistrate probleme deosebite.   

Persoanele care s-au prezentat la sediul instituţiei, după orele de program, au 
fost îndrumate şi consiliate în vederea soluţionării problemelor cu care s-au 
confruntat. Accesul în instituţie, pe timpul programului a fost asigurat cu respectarea 
strictă a prevederilor legale şi a dispoziţiei conducerii profesionale.  
 Ofiţerii de serviciu ai Poliţiei Locale au asigurat în permanenţă legătura cu 
firmele de utilităţi şi furnizorii de servicii (Electrica, E.ON GAZ, Aquaserv,  
Salubriserv, etc.),  solicitând  intervenţia  acestora ori  de câte ori a fost nevoie. 
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Cap.III.3. 
 

 
Dispeceratul integrat de urgență „ 112”  

 

      
           Întocmire „fişă de eveniment”                                          Schimb de experienţă 
 

 Agenţii din cadrul dispeceratului  au înregistrat un număr de 6.343 sesizări 
telefonice, cu 626 mai multe decât în anul 2013, însă 927 dintre ele nu s-au 
confirmat, celelalte fiind repartizate spre competentă soluţionare poliţiştilor locali 
aflaţi în teren. 
 

 
Fig. 3.3. Grafic cu situaţia sesizărilor  „112” 

 

 Imaginile surprinse de camerele video amplasate pe domeniul public, au avut 
un rol esenţial în soluţionarea a 476 evenimente negative produse, cum ar fi: 

a. 86 accidente rutiere, soldate cu victime, pagube materiale, ori în urma 
cărora s-au produs distrugeri ale bunurilor aparţinând domeniului public, 
conducătorii auto părăsind locul faptei; 

b. 116 blocări căi de acces; 
c. 274 parcări neregulamentare. 

 De asemenea, prin intermediul acestora au fost monitorizate evenimentele 
cultural-sportive, comemorativ-istorice şi cele de protest, desfăşurate pe domeniul 
public al municipiului, au fost identificate  239 de persoane care apelau la mila 
publicului în intersecţii, la intrarea în lăcaşurile de cult, zonele intens circulate, etc., 
precum şi un număr de 193 cetăţeni care răscoleau recipientele de colectare selectivă 
a deşeurilor, majoritatea având domiciliul/reşedinţa în cartierul Valea Rece. În scopul 
eficientizării activității șeful de compartiment a fost schimbat din funcție, fapt ce a 
generat creșterea performanțelor profesionale. 
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Cap.III.4 
 
 

Dispeceratul propriu 
 

    
          Prelucrare date cu caracter personal                  Monitorizarea imaginilor furnizate  
                        

 În intervalul 01.01 – 31.12.2014, agenţii din cadrul dispeceratului au efectuat 
verificări cu privire la un număr de 10.386 persoane, respectiv 11.799 autoturisme. 
 Cu această ocazie, au fost depistate 134 de persoane cu actele de identitate 
expirate, fiind reţinute 441 certificate de înmatriculare, dintre care 50 aveau termenul 
de valabilitate expirat. 
 Utilizând sistemul de supraveghere al domeniului public, au fost surprinse mai 
multe infracţiuni, iar pe baza imaginilor furnizate Poliţiei Municipiului Tg.Mureş, 
autorii acestora au fost identificaţi şi reţinuţi.  
 Prin activitatea eficientă a operatorilor Dispeceratului Propriu, structurile de 
siguranţă rutieră, intervenţie şi ordine publică au fost dirijate la o serie de evenimente, 
precum: 

a. scandaluri produse pe domeniul public; 
b. accidente rutiere; 
c. blocări căi de acces; 
d. autoturisme parcate neregulamentar; 
e. lipire de afişe în locuri neautorizate; 
f. persoane care practică prostituţia; 
g. comerţ ambulant; 
h. distrugeri ale dotărilor stradale; 
i. practicarea cerşetoriei; 
j. acte de vandalism. 

 În 78 cazuri, imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, au fost 
furnizate Poliţiei Municipiului Tg.Mureş sau operatorilor de date cu caracter 
personal, pentru a proba faptele săvârşite. 
 De asemenea, prin intermediul acestora au fost monitorizate persoanele 
suspecte, pe timpul derulării unor activităţi, precum adunările publice, spectacolele 
cultural-artistice şi manifestările care s-au desfăşurat, cu precădere în centrul 
municipiului. 
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CAP. IV. ACTIVITATEA SERVICIULUI CONTROL DISCIPLIN Ă ÎN 
CONSTRUCŢII - AFI ŞAJ STRADAL, COMERCIAL ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 
 

              
    
Cap. IV. 1.  
 

 Stuctura personalului operativ 
 

• Biroul Disciplină în Construcţii şi Afi şaj Stradal, a acţionat cu următoarea 
schemă de personal: 1 şef birou, 2 inspectori şi 1 referent. 

• Biroul Control Comercial a activat în structura: 1 şef birou, 1 consilier juridic 
şi  3 inspectori. 

• Compartimentul Protecţia Mediului şi-a desfăşurat activitatea având în 
componenţă 2 inspectori. 

 
Cap. IV. 2. 

Activit ăți desfășurate 
 

 Lucrătorii din cadrul serviciului au efectuat 2.892 acţiuni de control în scopul 
verificării modului de respectare a legilor în vigoare de către cetăţeni şi agenţii 
economici, rezolvând 646 sesizări repartizate spre soluţionare.  
 Contextual, au fost identificaţi şi sancţionaţi 435 contravenienţi, fiind aplicate 
amenzi în cuantum de 515.817 lei, din care s-au încasat de către municipalitate până 
la finalul anului 111.360 lei. 
 Remarcabile sunt şi rezultatele adiacente activităţilor de verificare şi control, 
cum ar fi sumele obţinute cu titlul de taxe aferente eliberării unor Avize şi Autorizaţii 
de către Primăria Tîrgu-Mureş, în urma controalelor pe linie comercială sau a 
disciplinei în construcţii şi afişajului stradal.  
 O estimare a tuturor sumelor ce trebuie încasate la bugetul local - ca o 
consecinţă directă sau derivată a activităţii cadrelor serviciului, inclusiv după punerea 
în executare silită a titlurilor executorii rezultate în urma respingerii plângerilor 
contravenţionale formulate împotriva proceselor-verbale, precum şi prin cuantificarea 
sumelor reprezentând taxe şi impozite recuperate de către municipalitate – se ridică la 
aproximativ 587.740 lei. 
 Analiza comparativă a activităţii serviciului în anul 2014, raportată la 2013, 
relevă faptul că în intervalul de timp supus analizei, deşi au fost aplicate un număr 
uşor diminuat de sancţiuni contravenţionale (435 faţă de 452), sumele care pot deveni 
aport la bugetul local s-au majorat (587.740 lei faţă de 577.850 lei). 
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Fig. 4.1.  Analiză comparativă sancţiuni aplicate şi estimări aport la buget (mii lei) 

 
 Activităţilor de prevenţie şi descurajare a faptelor antisociale li s–a acordat 
importanţa cuvenită, cadrele serviciului  participând la mai multe astfel de acţiuni, 
constatându–se totodată faptul că în numeroase cazuri în care au fost emise somaţii, 
cetăţenii s–au conformat celor dispuse, nefiind necesară sancţionarea 
contravenţională a acestora.  

Pentru un comportament neconform calității de polițist local, un lucrător din 
cadrul Biroului Comercial a fost determinat să părăsescă instituția .   
  

 
Cap.IV.3 
 

Biroul Disciplin ă în Construcţii şi Afi şaj Stradal 
 

 Obiectivul prioritar al activităţii biroului a fost impunerea respectării 
prevederilor Legii nr. 50/1991R, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. Astfel, s-au efectuat 1.472 verificări la diverse şantiere de pe raza 
municipiului, fiind depistate 116 lucrări de construcţii fără „Autorizaţie de 
Construire”, aplicându–se  99 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 225.000 lei, 
din care a fost achitată până în prezent suma de 20.500 lei. 
 De asemenea, au fost întocmite 27 procese-verbale de constatare a stadiului 
fizic a lucrărilor, în vederea sesizării organelor de cercetare penală, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 24 din Legea nr. 50/1991 R în 6 cazuri sau 
pentru a solicita instanţelor de judecată competente, dispunerea măsurilor de 
desfiinţare a construcţiilor executate illegal în 21 de situații. 
 În temeiul dispoziţiilor cuprinse în HCL nr. 2/2014 şi HCL nr. 20/2008 
referitoare la ocuparea temporară a domeniului public fără avizul municipalităţii, au 
fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 7.250 lei. 
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Clădire degradată 

 
 

 Au fost emise 28 somaţii, prin care persoanelor care încălcau dispoziţiile Legii 
nr. 185/2013 – privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate li s-a 
dispus intrarea în legalitate, ulterior fiind aplicate trei   sancţiuni contravenţionale, în 
cuantum de 10.500 lei, celor care nu s-au conformat. 
 Întrucât proprietarii unor imobile nu au luat măsurile prevăzute de Legea       
nr. 10/1991- referitoare la calitatea în construcţii, lege pentru împiedicarea degradării 
acestora,  au fost aplicate 2 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 10.250 lei. 
 Totodată, agenţii din cadrul acestui birou au desfăşurat o amplă acţiune vizând 
depistarea şantierelor unde se executau lucrări de reabilitare energetică fără a se 
deţine ,,Autorizaţie de Construire”, de către proprietarii de imobile sau asociaţiile de 
proprietari. În acest sens au fost identificate 27 astfel de lucrări, iar după efectuarea 
verificărilor specifice, persoanele responsabile au fost somate să intre în legalitate în 
sensul obţinerii ,,Autorizaţiei de Construire”, asigurându-li-se  consilierea de 
specialitate necesară. Întrucât nu s-au respectat măsurile dispuse, s-au aplicat  21 
sancţiuni cu amendă în valoare totală de 27.000 lei. 
     Conform atribuţiilor prevăzute în Legea nr.155/2010 şi în legile speciale 
aplicabile, pe parcursul anului 2014, agenţii din cadrul biroului şi-au adus contribuţia 
în timpul celor două campanii electorale  la asigurarea unui climat civilizat de 
desfăşurare a activităţilor specifice, respectiv amplasarea afişelor electorale doar cu 
respectarea cerinţelor legale.  
 În cadrul acestor activităţi au fost depistate 2 abateri de la normele legale 
aplicându-se amenzi în cuantum de 2.750 lei, fiind sesizate organele abilitate sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere a avutului public al municipiului Tîrgu-
Mureş.  
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Afişe  lipite ilegal 

  
 

 Pe parcursul intervalului supus analizei, agenţii din cadrul Biroului Disciplină 
în Construcţii şi Afi şaj Stradal, au participat la asigurarea măsurilor de ordine 
publică, la un număr de 46 activităţi cultural-sportive şi au soluţionat 507 sesizări 
primite de la cetăţeni. 
 În total, cadrele acestui birou au încheiat 118 procese-verbale, aplicând amenzi 
contravenţionale în cuantum de 249.950  lei. 
 Comparativ cu anul 2013, suma amenzilor aplicate s-a majorat cu 14,09%, iar 
media sumelor încasate de către municipalitate până la finalul anului trecut raportată 
la numărul proceselor verbale încheiate  a înregistrat o creştere cu 30,78%. 
 
 

 
 

Fig. 4.2.  Analiză comparativă cuantum sancţiuni stabilite şi amenzi achitate 

 
 

 

217.350

249.950

53.625 52.650

158 118

880
1030

2013 2014

Suma stabilită( mii lei) Suma încasată(mii lei)

Nr. procese verbale Media sumelor încasate/PV(lei)



30 

 

Cap.IV.4. 
 
 

Biroul Control Comercial 
 

 Activitatea Biroului s-a desfășurat în baza prevederilor Legii 155/2010, 
conform ,,Programului lunar” , aprobat de către directorul executiv și întocmit de 
șeful de birou, având ca scop respectarea legislației în vigoare: OG 99/2000R, HCLM 
124/2004, HCLM 39/2007, Legea 12/1990R, HG 348/2004, HG 661/2001, HCLM 
157/2010, HCLM 401/2010, HCLM 76/2008, Legea 252/2003, Legea 650/2002, 
Legea 102/2014, etc. 
 Principalele sarcini ale biroului au fost axate pe soluţionarea, în condiţiile legii, 
a petiţiilor primite în legătură cu acte şi fapte de comerţ, precum şi pe verificarea şi 
consilierea agenţilor economici în scopul obținerii și a deținerii 
Avizelor/Autorizațiilor necesare funcționării, pe desfășurarea exercițiului comercial 
aprobat de Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, a respectării normelor legale privind 
desfăşurarea comerţului stradal, pentru soluționarea petițiilor în condițiile legii. 
 

 
Control în pieţe 

  
În cursul anului au fost efectuate 1.321 acţiuni de control, 31 agenţi comerciali 

fiind verificaţi ca urmare a unor sesizări din partea cetăţenilor. S-au recuperat taxe şi 
debite în valoare de 71.924 lei şi au fost  aplicate 239 sancţiuni contravenţionale, în 
cuantum de 248.217 lei. 

Principiul după care s-a desfășurat activitatea cadrelor din acest birou a fost cel 
al ,,Prevenției”,  scopul urmărit fiind cel al intrării în legalitate, nu neapărat a 
sancționării administratorilor societăților comerciale.   



31 

 
Fig. 4.3. Analiză comparativă amenzi aplicate 

 

 Acțiunile  cu impact mare asupra activității economice au fost realizate prin 
controale tematice privind verificarea:  

- agenților economici care practică reduceri de prețuri conform OG 
99/2000R, art.16; executate la terasele de alimentație publică; 

- operatorilor economici care au desfășurat activități de alimentație 
publică la terasele sezoniere amplasate pe raza municipiului; 

- unităților comerciale din incinta instituțiilor de învățământ; 

- condițiilor de desfășurare a activității comerciale la chioșcuri, standuri, 
tonete de legume-fructe amplasate pe domeniul public; 

- reglementărilor actuale privind activitățile de pompe funebre; 

- agenților economici și producătorilor care desfășoară activități 
comerciale în piețele municipiului Tîrgu Mureș. 

Situația sesizărilor repartizate spre soluționare biroului control comercial este 
redată în graficul comparativ pentru anii 2013-2014, prezentat mai jos. 

Scăderea numărului de petiții înregistrate, precum și faptul că doar 7 dintre 
cele 234 de procese verbale încheiate au fost contestate denotă o mai bună relaționare 
cu societatea civilă.   

 

 
 

Fig.4.4 Situația comparativă a sesizărilor 
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 Cap.IV.5. 
 

Compartimentul Protecţia Mediului  
 

 În vederea rezolvării unor sesizări primite din partea concetăţenilor, dar şi 
pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de control aprobat, inspectorii din 
cadrul compartimentului au efectuat controale tematice şi inopinate la agenţi 
economici, precum şi la persoane fizice de pe raza municipiului. 
 Astfel, au fost rezolvate 107 sesizări primite din partea cetăţenilor şi s-au 
identificat 20 conducători auto, care nu au respectat interdicţia de a parca pe spaţiul 
verde, investigaţiile operative ducând la aplicarea a 78 amenzi contravenţionale, în 
cuantum de 17.650 lei. 
 De asemenea, au fost emise 38 de somaţii pentru prevenirea creării şi 
întreţinerii unor platforme clandestine de depozitare a deşeurilor de orice tip, 6 pentru 
nerespectarea măsurilor privind întreţinerea zonelor verzi, 111 pentru nerespectarea 
obligaţiei de a asigura curăţenia trotuarelor, acoperişurilor, teraselor, etc., de zăpadă 
şi gheaţă, precum şi 14 somaţii pentru nerespectarea obligaţiei de a asigura curăţenia 
şi buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea 
locuitorii municipiului. 
 

 
Fig. 4.5.Situaţii rezolvate în urma somaţiilor emise 

 

 Totodată, s-au derulat două acţiuni comune cu inspectori ai Gărzii de Mediu, 
prin care s-a urmărit stoparea depozitării ilegale de deşeuri pe un teren aparţinând 
unei societăţi comerciale din zona străzii Nicolae Bălcescu, precum şi identificarea, 
respectiv sancţionarea unei persoane care a ars diferite deşeuri pe terenul proprietate 
personală, aducând prejudicii vecinilor şi mediului înconjurător. 
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Fig.4.6. Grafic comparative al sesizărilor primite 

 
 
 Numărul sesizărilor primite a crescut semnificativ în ultimul an, de la 67 la 
107, fiind de remarcat şi faptul că demersurile efectuate pentru prevenirea unor fapte 
antisociale, prin emiterea unor somaţii prealabile, a avut de cele mai multe ori efectul 
scontat, cetăţenii conformându-se celor dispuse. Întrucât nu în toate cazurile s-a reuşit 
rezolvarea situaţiilor respective pe cale amiabilă, au fost aplicate 23 de amenzi, în 
cuantum de 7.600 lei. 
  
 

 

   
Nerespectarea măsurilor de întreținere a zonelor verzi 

 
În anul precedent personalul din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului a 

participat la asigurarea măsurilor de ordine şi lini şte publică, cu ocazia a 35 de  
manifestări şi evenimente publice. 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014

Sesizări primite din
partea cetăţenilor



34 

 
CAP. V. ACTIVITATEA SERVICIULUI LOGISTIC, JURIDIC ŞI RELA ŢII 

CU PUBLICUL  
 
 Personalul Serviciului Logistic, Juridic şi Relaţii cu Publicul a realizat 
obiectivele stabilite în planurile de măsuri aferente, şi-a îndeplinit sarcinile prevăzute 
în fişa postului, respectând termenele din planul de activitate. 
 Principalele activităţi specifice serviciului au fost: 

- activitatea juridică; 

- asigurarea  bazei materiale necesare funcţionării instituţiei; 

- evidenţa proceselor verbale. 

Cap.V.1. 
Compartimentul juridic 

 
Activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2014, a avut ca obiectiv principal 

îndeplinirea tuturor atribuţiilor specifice compartimentului cu promptitudine, 
profesionalism şi în deplină concordanţă cu prevederile Constituţiei României, 
respectiv cu dispoziţiile legale în vigoare.   

În scopul apărării intereselor instituţiei, s-a purtat corespondenţă cu persoane 
fizice şi juridice, în urma sesizărilor înaintate de către acestea, sens în care s-au 
întocmit în total 513  documente (adrese, răspunsuri, note interne etc.).  

Pe parcursul anului s-a asigurat asistenţa juridică la instanţele judecătoreşti   de 
fond şi recurs în cauze  care au avut ca obiect plângeri contravenţionale, s-au 
formulat întâmpinări, cereri de chemare în judecată în domeniul disciplinei în 
construcţii şi al afişajului stradal şi de transformare a amenzilor în muncă în folosul 
comunităţii.  

Au fost formulate un număr de 22 de plângeri penale la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tîrgu-Mureş, în temeiul prevederilor art.24, alin.a, lit.a din Legea 
nr.50/1991 în urma materialului probator comunicat de către Biroul  disciplină  în 
construcţii şi  afişajului stradal. 

În perioada analizată s-au soluţionat de către instanţele de judecată    156 
dosare, în care instituţia noastră a fost parte, fiind câştigate 125  de cauze, din care în 
102 instanţa a menţinut amenda contravenţională, iar în 23 a transformat amenda în 
avertisment. Ne-au fost nefavorabile 31 de sentinţe civile, instanţa anulând procesele 
verbale întocmite.Pe rolul instanţelor de judecată se mai află 110 dosare.   

Referitor la munca în folosul comunităţii precizăm că s-a implementat 
Dispoziţia nr. 2136/2010, privind punerea în aplicare a mandatelor de executare a 
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, respectiv  Dispoziţia 
Primarului nr. 4514/2010M, privind constituirea comisiei, în vederea punerii  în 
aplicare a acestora, convocarea comisiei în acest sens fiind realizată în lunile aprilie, 
iulie şi octombrie, sens în care au fost formulate 25 cereri de transformare a amenzii 
în muncă în folosul comunităţii . 

Periodic s-a efectuat instruirea agenţilor cu privire la reperele de conduită, la 
condiţiile de fond şi de drept şi la aspectele de temeinicie şi legalitate ce trebuie 
respectate la încheierea proceselor verbale, precum şi măsurile ce se impun a fi luate 
în situaţii concrete.  
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Cu scopul eficientizării mecanismului de reducere a fenomenului 
contravenţional, la iniţiativa compartimentului juridic, pe parcursul anului 2014 au 
fost adoptate  dispoziţii de primar precum şi ,,de lege ferenda” - hotărâri ale 
Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş.  
 
 
Cap.V.2. 

 
Compartimentul logistic 

 
 

Pentru funcţionarea Direcţiei Poliţia Locală, prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 15/2014 privind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş  pentru 
anul 2014, s-a aprobat  suma  de 3.317.201 lei, din care 2.253.777 lei - Cheltuieli de 
personal, 349.260 lei - Bunuri şi servicii şi 714.164 lei - Cheltuieli de capital. 
 Punând în practică un management eficient al resurselor financiare alocate, s-a 
asigurat suportul logistic necesar pentru buna desfăşurare a activităţii Direcţiei. 
  Principalele activităţi specifice compartimentului au fost: urmărirea execuţiei 
bugetare şi a contractelor în derulare, întocmirea documentelor contabile primare şi a 
documentaţiilor privind achiziţiile de bunuri materiale, verificarea stării tehnice şi de 
întreţinere a autovehiculelor din înzestrare, ridicarea de numerar şi întocmirea 
deconturilor, aprovizionarea cu bunuri materiale. 

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 şi consum a resurselor materiale şi băneşti; 

- asigurarea suportului logistic necesar pentru buna desfăşurare a 
activităţii Direcţiei Poliţia Locală; 

- clasarea şi arhivarea documentelor. 

 

      
Magazia instituției 
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         La această  dată Poliţia Locală este dotată cu un număr de  15 autovehicule,  
două mopede marca Peugeot, 8 sisteme acustico-luminoase montate pe autoturisme, 
10 pistoale Glock de 9 mm, un sistem de barieră auto, un sistem de supraveghere 
intern cu camere video, un sistem de alarmare pentru camera ofiţerului de serviciu. 
 În anul 2014, instituţia a mai primit spre folosinţă încă 3 încăperi aflate la 
etajul III al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Direcţia Poliţia Locală, pentru 
Biroul Intervenţie.  
 Pentru prevenirea faptelor antisociale a fost instalat un sistem de televiziune 
urban cu circuit închis, care asigură posibilitatea urmăririi prin dispeceratul Poliţiei 
Locale şi intervenţia în locurile vulnerabile. De asemenea  camerele video montate în 
Complexul de Agrement „Mureşul” sunt conexate la acelaşi dispecerat, în scopul 
eficientizării acţiunilor de prevenţie şi/sau intervenţie rapidă. 
 Au mai fost achiziţionate  articole şi accesorii de echipament pentru personalul 
instituţiei şi articole de harnaşament pentru patrulele ecvestre. 
 

    
     Defilarea tehnicii auto-,,1Decembrie 2014”                 Patrula călare – 21 Mai 2014 

„Ziua Poli ţiei Locale” 
 
 Anul precedent s-au achiziţionat, două autoutilitare Dacia Dokker, în vederea 
înnoirii parcului auto, înlocuindu-se astfel autoutilitarele Dacia 1307 Pick-up, care 
aveau depăşită durata normală de funcţionare cu peste trei ani şi 70.000 km, 
constituind un real pericol în exploatare. 
  
 
Cap.V.3. 
 

Compartimentul evidență procese verbale 
 

 Principalele activităţi specifice compartimentului au fost: 
- înregistrarea proceselor verbale în programul informatic şi în registrul de 

evidenţă; 

- transmiterea proceselor verbale neachitate pentru executare silită; 

- trimiterea spre afişare a proceselor verbale nepreluate de contravenienţi; 

- comunicarea proceselor verbale nesemnate de contravenienţi. 
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În perioada la care face referire prezenta analiză, instituţia noastră nu a fost 
numai o consumatoare de resurse financiare ci a şi contribuit la  buget prin sumele 
rezultate din achitarea proceselor verbale de contravenţii încheiate de poliţiştii locali 
astfel: 

- procese verbale încheiate: 10.627, din care : 9.100 cu amendă 
contravenţională şi 1.527 cu avertisment scris; 

- procese verbale pentru executare silită: 4.298; 

- suma stabilită a se achita:1.788.766 lei. 

Pe principalele acte normative, situaţia sancţiunilor se prezintă astfel: 
- H.C.L. nr. 197/2007, referitoare la „aprobarea Regulamentului de 

stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi 
întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tg.Mureş” : 

o Total P.V. 4.227, din care 445 Av. 
o Suma stabilită fiind de: 444.090 lei 

- O.U.G. nr. 195/2002R, privind „circula ţia pe drumurile publice” (Codul 
Rutier): 

o Total P.V. 3.297, din care 893 Av. 

o Suma stabilită fiind de: 444.760 lei 

- H.C.L. nr. 20/2008, referitoare la „stabilirea unor măsuri pe linia bunei 
gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi 
înfrumuseţare a municipiului Tg.Mureş” : 

o Total P.V. 1392, din care 126 Av. 

o Suma stabilită fiind de: 220.435 lei 

- Legea nr. 61/1991R, pentru „sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială a ordinii şi lini ştii publice”: 

o Total P.V. 467, din care 20 Av. 

o Suma stabilită fiind de: 95.220 lei 

- alte acte normative: 

o Total P.V. 1244 

o Suma stabilită fiind de : 584.261 lei 

 
Fig.5.1. Situaţia cu procesele verbale încheiate pe categorii de acte normative 
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Cap.VI. 
 

STRUCTURA DE VOLUNTARI A DIREC ȚIEI POLI ȚIA LOCAL Ă      
TÎRGU MURE Ș 

 

 La sfârşitul anului 2014, numărul de voluntari din cadrul instituţiei noastre  era 
de 43 persoane, din care 7 femei şi 36 bărbaţi, de diferite naționalități                       
și din toate categoriile sociale comparativ cu finele anul 2013, când componența 
acestei structuri era de 12 persoane.  
 Menționăm faptul că activitatea voluntarilor este coordonată de domnul Sergiu 
Aștelean, executor judecătoresc, care s-a implicat activ în rezolvarea problemelor 
comunității alături de cadrele Poliției Locale și a pus accent pe instruirea teoretică cu 
privire la atribuțiile şi îndatoririle pe care voluntarii le au. 
 
 

 
Fig. 6.1. Situaţia comparativă cu personalul voluntar 

 

  
Acestă structură a participat alături de personalul Poliției Locale la numeroase 

evenimente și acțiuni ce au avut loc pe raza municipiului și a semnalat neregulile pe 
care le-a constatat în teren, ori în zonele în care domiciliază anunțând prin 
Dispeceratul Integrat de Urgenţă „112” sau la ofiţerul de serviciu, diverse cazuri de 
încălcare a normelor legale ori alte fapte antisociale, dând dovadă de spirit civic. 
 
 

 
Prezentarea activităţlor de voluntariat 
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Doi dintre voluntari, respectiv Vorniceasca Vlăduţ şi Ciobanu Gabriel au 

sprijinit patrulele Poliţiei Locale la menţinerea ordinii şi lini ştii publice pe perioada 
sezonului estival  la Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”.  

De asemenea,  o mare parte dintre voluntari au participat la misiunile ce au 
avut loc cu ocazia unor manifestări publice precum : meciurile de fotbal disputate de  
echipa de fotbal ASA Tg.Mureş, „Zilele Tîrgumureşene”, ,,Festivalul Vinului şi Artei 
Meşteşugăreşti” , etc. 
 Cu ocazia demarării campaniilor de informare și prevenire, instituţia noastră a 
avut alături în acțiunea de distribuire de pliante un număr de 11 voluntari. 
 

 
Distribuire de pliante 

  
 În zona Valea Rece voluntarii Varga Gyorgy şi Adam Imre, s-au implicat activ 
în problemele legate de comunitatea de rromi. 
 

 
Patrula de voluntari din “Valea Rece” 

 
 Prin responsabilizarea, implicarea şi participarea la măsurile de ordine publică 
suplimentară a celor doi voluntari care însoţesc în zonă agenţii Poliţiei Locale, s-au 
diminuat contravenţiile şi faptele antisociale.  
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CAP.VII. ACTIVIT ĂŢI DE COOPERARE, PARTENERIAT, SOCIALIZARE 

ŞI SPORTIVE 
  
 
 În intervalul susmenționat, Direcția Poliția Locală a fost vizitată de către 9 
delegații  din țară și două delegații  din Republica Moldova, care au avut drept scop 
informarea și documentarea cu privire la organizarea și funcționarea instituției 
noastre, efectuarea unor cursuri de inițiere pe linie de ,, ordine publică, siguranță 
rutieră și intervenție” , prezentarea dotărilor de care dispune și modul de accesare a 
bazelor de date ale Ministerului Administrației și Internelor. 
 
 La sediul Poliției Locale au fost prezente următoarele delegații din țară: 
 

• Direcția Poliția Locală Odorheiu  Secuiesc – 04.04.2014; 

• Primăria Sângeorgiu de Pădure – 05.05.2014; 

• Liderii de Sindicat a Polițiștilor Locali din România și Federația 
Sindicală ,,Columna”, între 04 – 06.07.2014; 

• Direcția Poliția Locală Gheorgheni – 19.08.2014; 

• Primăria și Direcția Poliția Locală Odorheiu Secuiesc  – 11.09.2014; 

• Direcția Poliția Locală Iernut – 29.09.2014; 

• Direcția Poliția Locală Odorheiu Secuiesc, în intervalul 27 – 
31.10.2014  ( 4 agenți- curs de inițiere); 

• Asociația Europeană a Studenților în Drept ( ELSA) – 15.11.2014 
(un grup de 14 tineri); 

• Direcția Poliția Locală Odorheiu Secuiesc, în perioada 17 - 21.11.2014 
( 3 agenți – curs de inițiere). 

  De asemenea, am avut bucuria de-a primi vizita a două delegații din 
Republica Moldova respectiv: 
 

• Primăria Generală a Municipiului Chişinău, în intervalul 15 – 
17.05.2014; 

• Primăria Preturii Râşcani (Chişinău), între  07 – 08.07.2014. 

 
          Menționăm că în perioada 13- 15.10.2014, conducerea Direcției Poliția Locală, 
a însoțit și îndrumat delegația oficială a Primăriei Tîrgu Mureș la Chișinău, unde s-au 
abordat problematici specifice pe linie de administrație, precum și teme de 
interculturalitate  ale Chișinăului cât și ale municipiului nostru. 
         Membrii delegației au asistat la o expunere pe tema istoriei românilor  prin 
prezentarea personalităților  și conducătorilor de stat,  în cadrul discursului susținut 
de către primarul general al municipiului Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă, cu 
ocazia inaugurării festive a ,,Hramului Chișinăului”  . 
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           Delegația de la Odorheiu Secuiesc       Delegația de la Chișinău 
          
        Pe parcursul anului , cadrele Poliției Locale au luat parte la  diverse activități 
sportive, organizate de către Asociația Polițiștilor Locali Mureșeni, dedicate unor 
evenimente precum ,,24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române” , ,,21 Mai – Ziua 
Poliției Locale din România” și ,,1 Decembrie – Ziua Națională a României”. 
 

   
        ,, Ziua Poliției Locale din  România”                                     21 Mai  - Ședință festivă   
  
        Totodată , menționăm faptul că loturile sportive ale direcției noastre au ocupat 
locuri fruntașe la competițiile organizate în Garnizoana Tîrgu Mureș, în cinstea  
,,Zilei Armei” unor instituții, respectiv: ,,25 Martie - Poliția Română” ,            
,,26 Martie – Serviciul Român de Informații” , ,,3 Aprilie – Jandarmeria Română”,  
,,13 Septembrie - Inspectoratul pentru Situații de Urgență” , ,,25 Octombrie –
U.M.01010”. 
       În perioada de referință, Direcția Poliția Locală a organizat activități de pregătire 
fizică și socializare precum  ,,Tabăra de vară de la Șăulia de Cîmpie” – desfășurată 
între 29 și 31 august 2014, unde s-au derulat concursuri sportive diverse,  la care au 
participat  și membrii ai familiilor salariațiilor, sens în care  s-a pus accent pe 
consolidarea relațiilor interumane. 

   
    Tabăra de vară – Șăulia de Cîmpie    Cupa ,,1 Decembrie” - minifotbal  
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     Cu acelaşi scop au fost organizate acțiuni precum : „Revelionul Poliţiştilor 
Locali” , angajatele şi soţiile cadrelor din Poliţia Locală au fost sărbătorite cu ocazia 
„Zilei Femeii”  iar copiii salariaţilor împreună cu ,,Grupul de colindători al Poliției 
Locale” l-au întâmpinat pe „Moş Crăciun”  în sala de festivităţi a instituţiei, unde     
s-au oferit daruri şi s-a prezentat un  program artistic.  
   

  
             Moș Crăciun la Poliția Locală                                   8 Martie – ,, Ziua Femeii” 
 

      Important de reținut este faptul că toate cheltuielile necesare organizării 
evenimentelor sus menţionate au fost suportate din fondurile Asociaţiei Poliţiştilor 
Locali Mureşeni, fără a fi grevat bugetul instituţiei. 
 

  
    Polițiștii locali prezenți                                      Acțiune caritabilă      
                     la acţiunea  de ecologizare 
 

       Colectivul de cadre al Poliției Locale a dat dovadă de spirit civic  și a fost solidar 
cu problemele comunității, demarând acțiuni de caritate pentru ajutorarea  familiilor 
nevoiașe, un exemplu relevant fiind oferirea de ajutoare celor 9 familii aflate în 
nevoi, care trăiesc în barăcile de pe malul Mureșului (zona Eurobet). Persoanele în 
cauză au fost sprijinite cu haine, produse alimentare și lemne de foc, în susținerea 
acțiunii fiind implicate pe lângă polițiștii locali, Primăria Tîrgu Mureș precum și S.C. 
Administrator Imobile și Piețe S.R.L. 
         Activitățile direcției noastre au continuat pe parcursul anului 2014, cu acțiuni de 
voluntariat, spre exemplu ecologizarea regiunii împădurite a Platoului Cornești, de 
unde s-au colectat 125 de saci menajeri cu deșeuri de plastic și hârtie, dar și sprijinul 
acordat colegilor din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș pentru întreținerea și reabilitarea  
pistei de alergat cu zgură din zona susmenționată.  
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CAP. VIII. PROPUNERI PENTRU ÎMBUN ĂTĂŢIREA ACTIVIT ĂŢII 
  

 Pentru eficientizarea activităţii Direcţiei Poliţia Locală, se vor urmări 
următoarele obiective : 
 

1. formarea profesională a unui număr de 39 agenţi de ordine publică şi 
siguranţă rutier ă, conform art.(1) şi art.(2) din Legea nr. 155/2010 – Legea 
Poliţiei Locale; 
2. demararea consultărilor cu primarii din localit ățile limitrofe municipiului 
în scopul stabilirii demersurilor legale și a etapelor de urmat pentru înființarea 
,,Poliției Locale metropolitane”; 
3. instruirea şi verificarea permanentă a cadrelor instituţiei cu privire la 
modul de abordare a cetăţenilor, a respectului şi condescendenţei de care 
trebuie să dea dovadă în relaţiile cu aceştia; 
4. promovarea unui caracter ştiin ţific în activitatea de conducere bazat pe 
cunoaşterea legilor, a prevederilor regulamentare, ale altor acte normative ce 
reglementează  activităţile specifice domeniului; 
5. prelucrarea cu operativitate, cu întreg efectivul a cazurilor de abateri, 
inclusiv a măsurilor adoptate pentru prevenirea comiterii, pe viitor, a unor 
asemenea fapte; 
6. imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate,  respect 
faţă de om, corectitudine, încredere, exigenţă, colaborare, exemplu personal de 
competenţă şi pregătire profesională; 
7. redactarea „Manualului poli ţistului local”  cuprinzând legislaţia 
actualizată, modul de acţiune în diferite situaţii, etc; 
8. intensificarea controalelor privind modul de executare a activităţilor de 
pregătire profesională, cu accent pe aplicarea şi cunoaşterea corectă a 
prevederilor legale şi modalităţilor de intervenţie în diferite situaţii, formarea 
deprinderilor de autoapărare, precum şi mânuirea şi folosirea corectă a 
armamentului din dotare; 
9. dotarea cu aparatură de calcul, software şi periferice, ţinând cont de 
faptul că începând cu data de 01.04.2014,  Microsoft nu a mai produs update la 
sistemele de operare Windows XP care sunt instalate  în calculatoarele 
institu ţiei, iar imprimantele conexate la unităţile de lucru au o vechime de peste 
5 ani, implicând costuri de mentenanţă ridicate; 
10. crearea, amenajarea şi dotarea unei săli de sport la subsolul instituţiei, 
pentru pregătirea fizică a cadrelor; 
11. desfășurarea activităților specifice în anul 2015 sub deviza ,,Anul calității 
actului profesional”. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

Valentin – Constantin Bretfelean 


