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RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI  POLIȚIA LOCALĂ   

ÎN ANUL 2018 

  

I. CONSIDERAŢII GENERALE 

Direcţia Poliţia Locală îşi exercită atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor 
şi contravenienţilor pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi 
proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii răspunderii şi responsabilităţii, 
imparţialităţii şi nediscriminării, aspecte reglementate prin Legea Poliţiei locale nr. 155/2010, 
republicată. 
  Direcţia Poliţia Locală prin autoritatea conferită de lege şi-a propus să vină în întâmpinarea 
problemelor cetăţenilor, să reacţioneze cu promtitudine în limitele legale şi a resurselor disponibile 
pentru a obţine un grad ridicat de satisfacţie şi implicit pentru a oferi un serviciu public de calitate. 
  Pe parcursul anului 2018, poliţiştii locali au desfăşurat activităţi care au avut ca scop 
asigurarea ordinii și liniştii publice, combaterea fenomenului de cerşetorie şi vagabondaj, asigurarea 
unui cadru operaţional necesar desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi pietonal, 
respectarea legislaţiei în domeniul  afişajului stradal si desfăşurarea unui comerţ civilizat pe raza 
municipiului. 

 

OBIECTIVELE  POLIŢIEI  LOCALE  PENTRU ANUL 2018 AU FOST: 

 
 asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Mediaş; 
 asigurarea fluenței traficului rutier; 
 asigurarea unui mediu curat pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor; 
 respectarea normelor privind activitatea de comerţ.                                                                             
 creşterea încrederii populaţiei în Poliţia locală; 
 
 

II. DINAMICA DE PERSONAL 

 
  La 1 ianuarie 2018 în statul de funcţii era prevăzut un număr de 59 posturi, fiind încadrate un 
număr de 37, având un deficit de 22 poliţişti locali. Posturile vacante, vizau în special ordinea 
publică. 
  Prin bugetul pe anul 2018 au fost bugetate 3 posturi vacante de la Serviciul ordine și liniște 
publică, pentru asiguarea activităților în satul Ighișul Nou. 

Prin concursul organizat în luna iunie 2018 au fost ocupate cele 3 posturi, însă s-au mai 
vacantat pe parcursul anului 2018 alte 3 posturi, prin plecarea celor care le ocupau. 

 La jumătatea anului 2018, Prefectura Județului Sibiu a comunicat numărul de posturi care 
trebuie să existe la Poliția Locală, în funcție de populația stabilă a municipiului Mediaș. Astfel că în 
conformitate cu prevederile legale numărul posturilor Poliției Locale s-au diminuat cu 1, de la 59 la 
58 de posturi, fiind concediată o persoană care ocupa un post de personal contractual bugetar, al 
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cărei atribuții au fost repartizate pentru a fi duse la îndeplinire, altor persoane din cadrul instituției. 
În aceste condiții la sfârșitul anului 2018 au fost încadrate 37 de posturi, respectiv 63,79 %. 
 

STAREA ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ 

 
  În perioada analizată în cadrul Direcţiei Poliţia Locală, au săvârșit abateri disciplinare 6 
polițiști locali, care au fost cercetați și sancţionaţi disciplinar astfel: 
  - diminuarea salarială cu 20 % pe o perioadă de 3 luni – 1 
            - mustrare scrisă – 5. 
 
 III. DOTAREA MATERIALĂ 

O preocupare permanentă a conducerii Direcţiei Poliţia Locală, a fost aceea de asigurare a 
unei dotări corespunzătoare şi cu care poliţiştii locali să facă faţă provocărilor apărute pe parcursul 
anului 2018. 
  Astfel, pentru a fi mai eficienți în soluționarea petițiilor cetățenilor și scurtarea timpilor de 
intervenție a fost necesară dotarea polițiștilor cu echipament și accesorii pentru intervenție. 
În urma contractelor derulate în anul 2018 au fost achiziționate: 
 uniforme pentru întreg personalul; 
 autospecială de intervenție și patrulare pentru satul Ighișul Nou, astfel că la această dată Poliția 
Locală are în dotare un număr de 4 astfel de mijloace;                                                                                         
 3 camere video la intersecția str. M. Eminescu cu P. Sandor;                                                               
 camere video pentru cele 4 autospeciale din dotare, montate în partea din față; 
 
  IV. ACTIVITATEA DE PREVENIRE 

 
  Pentru realizarea obiectivelor propuse, Direcția Poliţia Locală, în anul 2018 a cooperat cu 
instituţiile din cadrul Sistemului Naţional de Ordine Publică, respectiv Poliţia Municipiului Mediaș, 
Detașamentul de Jandarmi Mediaș, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Școlar Județean, dar şi cu alte instituţii şi asociaţii cu atribuții care 
au ca și domenii de activitate siguranța cetățeanului. 
  În baza HG nr. 196/17.03.2005 privind aprobarea strategiei Ministerului Adminitrației și 
Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și 
prevenirea criminalității stradale Poliția Locală face parte din forțele complementare alături de 
MApN, SRI, SPP. 
  Scopul principal al Poliției Locale a fost acela de a intervenii prompt și cu eficiență la 
solicitările cetățenilor. 

În perioada analizată, Direcția Poliție Locală s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite prin 
Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Mediaș, plan care are ca obiective 
fundamentale creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a 
infracționalității stradale și alte misiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 republicată. 
  O preocupare permanentă a conducerii Direcției Poliția Locală a fost aceea de a urmării 
reducerea timpilor la intervenții, astfel că în perioada 01.01-31.12.2018 la Dispeceratul DPL Mediaș 
au fost înregistrate un număr de 1341 sesizări, la care în cazul a 85% dintre acestea intervenția 
făcându-se în maxim 10 minute. 

   Preocuparea polițiștilor locali din cadrul DPL Mediaș a fost intensificarea măsurilor pentru 
prevenirea, descoperirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza 
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municipiului Mediaș și a satului Ighișul Nou, cu scopul creșterii siguranței cetățenilor. Astfel că, prin 
activitățile zilnice și cu ocazia acțiunilor desfășurate au fost constatate și aplicate un număr de 3.282 
sancțiuni contravenționale cu un plus de 83,24 % față de anul 2017, în valoare de 1.130.795 lei.                                               

De asemenea au fost constatate un număr de 15 fapte de natură penală în urma cărora a fost 
informată Poliției Municipiului Mediaș pentru continuarea cercetărilor, fapte penale, care s-au referit 
la infracțiuni de distrugere și furt. 
 

Situația contravențiilor aplicate și valoarea acestora pe acte normative regăsindu-se în tabelul 
de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Actul 
normativ 

Principalele fapte contravenționale  
sancționate 

Nr. amenzi/ 
valoarea 
amenzilor 
2018 

Avertis-
mente 
scrise 
2018 

Total 
amenzi 
+ av. 
scrise 
2018 

1. Legea nr. 
61/1991 

- Săvârşirea în public de fapte, acte sau 
gesturi obscene, proferarea de injurii, 
expresii jignitoare sau vulgare,  
ameninţări cu acte de violenţă 
împotriva persoanelor sau bunurilor 
acestora, de natură să tulbure ordinea şi 
liniştea publică sau să provoace 
indignarea cetăţenilor ori să lezeze 
demnitatea şi onoarea acestora sau a 
instituţiilor publice; 
- Apelarea în mod repetat, la mila 
publicului, precum şi determinarea 
unei persoane la săvârşirea unor astfel 
de fapte; 
- Tulburarea, fără drept, a liniştii 
locuitorilor prin producerea de 
zgomote cu orice aparat sau obiect ori 
prin strigăte sau larmă; 
- Refuzul unei persoane de a da relaţii 
pentru stabilirea identităţii sale, de a se 
legitima cu actul de identitate sau de a 
se prezenta la sediul poliţiei, la cererea 
ori la invitaţia justificată a organelor de 
urmărire penală sau de menţinere a 
ordinii publice, aflate în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu 

 
 
550/ 188.800 
lei 

 
 

18 

 
 

568 

2. Legea nr. 
12/1990 

- Lipsă acord de funcționare/autorizație 
de funcționare eliberat/ă de Primăria 
Mediaș 
- Comerţ cu produse agroalimentare  şi 
nealimentare a căror provenienţă nu a 
putut fi dovedită, în condiţiile legii sau 
pe  străzi, pieţe sau alte locuri decât 

205 / 360.400 
lei 

52 257 
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cele amenajate în acest scop şi 
autorizate de primărie 
- Lipsa actelor doveditoare privind 
calitatea de comerciant  

3. Legea nr. 
24/2007 

- Folosirea spațiului verde în alte 
scopuri 

38 / 7.800 lei 6 44 

4. Legea nr. 
421/2002 

- Autovehicule improprii circulației sau 
abandonate pe domeniul public 

0 lei 21 21 

5. Legea nr. 
92/2007 

- Circulația pe mijloacele de transport 
în comun ale Meditur fără tichet de 
călătorie 

22/3.275 lei 1 23 

6. Legea nr. 
448/2006 

- Staţionarea autovehiculelor pe 
locurile de parcare rezervate și 
semnalizate prin semnul internațional 
pentru persoane cu handicap 

6/2.800 lei 5 11 

7. Legea nr. 
349/2006 

-Fumatul în locuri interzise 51/7.950 lei 16 67 

8. OUG nr. 
195/2002 

- Nerespectarea regulilor de circulație 
privind oprirea, staționarea , accesul 
interzis,circulația pietonală 
 

467 / 141.810 
lei 

61 528 

9. HCL nr. 
166/2009 

- Depozitarea de gunoi  în alte locuri 
decât cele special destinate acestui 
scop . 
- Murdărirea domeniului public 
- Spălarea autovehiculelor pe domeniul 
public 
- Degradarea  mobilierului urban  
- Lipirea sau expunerea de afişe sau 
anunţuri în alte locuri decât pe 
panourile special destinate acestui 
lucru, 
- Pătrunderea cu autovehiculele pe 
partea carosabilă cu noroi pe roţi 

 
 
 
 
 
 
 
280 /103.200 
lei 

 
 
 
 
 
 
 

142 

 
 
 
 
 
 
 

422 

10. HCL nr. 
103/2008 

- Circulația cu vehicule cu tracțiune 
animală pe străzi interzise acestui 
vehicul 
- Staționarea autovehiculelor pe 
acostamente , zone verzi  
- Circulația cu bicicleta pe pasarele 
pietonale de trecere și pe trotuare 

 
 
23 / 6.360 lei 
 

 
 

29 

 
 

52 

11. HCL nr. 
52/2009 

- Deținerea și creșterea animalelor în 
intravilanul municipiului Mediaș 
- Lăsarea în libertate sau accesul fără 
botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în 
locuri şi localuri accesibile publicului, 
a câinilor care prezintă pericol pentru 
integritatea corporală a cetăţenilor 

 
64 /14.350 lei 

 
3 

 
67 
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- Neluarea de către deţinătorii de 
animale de companie, a măsurilor de 
îndepărtare a reziduurilor provenite de 
la aceştia , pe domeniul public 

12. 
 

HCL nr. 
96/2018 

- Staţionarea în parcările cu plată fără 
deținerea unui tichet de parcare sau 
neplata prin SMS 
-  Staţionarea pe locurile de parcare 
destinate riveranilor 

956 /286.800 
lei 

260 1216 

13. HCL nr. 
100/2017 

-încălcarea  prevederilor referitoare la 
curățenia șantier și zonele adiacente 

1/2.500 lei - 1 

14. HCL nr. 
273/2010 

-nerespectarea regulilor de curățenie în 
piață 

3/250 lei - 3 

 
 

TOTAL 2668 / 
1.130.795 lei 

614 3282 

 
 

Totodată, pe timpul îndeplinirii misiunilor s-au executat următoarele: 
 au fost legitimate un număr de 7574 persoane; 
 au fost avertizate verbal un număr de 2585 persoane; 
 s-au aplanat un număr de 49 stări conflictuale ; 

 

  În anul 2018 au fost desfășurate pe bază de Plan de acțiune un număr de 30 acțiuni cu forțe 
proprii sau în colaborare cu partenerii noștri respectiv Poliția, Jandarmeria și ISU, iar împreună cu 
reprezentanți ai administrației publice locale s-au desfășurat 124 de acțiuni comune. 
  De asemenea în această perioadă polițiștii locali au executat 142 misiuni specifice de 
menținere și asigurarea ordinii publice și fluidizarea traficului rutier pe timpul desfășurării 
manifestațiilor cultural-artistice, mitinguri, demonstrații, competiții sportive și procesiuni. 
  Zilnic s-a acționat pentru depistarea persoanelor care apelează la mila publicului în acest sens 
s-a reușit depistarea a 78 persoane, față de care în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, s-
a luat măsura informării Direcției de Asistență Socială, iar unele persoane care nu erau din 
municipiul Mediaș, au fost îndrumate spre locul de domiciliu. Din numărul persoanelor depistate 
practicând cerșetoria, marea majoritate au fost minori. 
  În cadrul Planului comun de acțiune pe linia prevenirii infracționalității în zona școlilor, 
Poliției Locale i-au fost repartizate un număr de 2 unități de învățământ. Zilnic se asigură prezența 
polițiștilor la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri pentru ca aceștia să se afle în siguranță pe 
traseele spre școală și dinspre școală. Îmbucurător este faptul că în anul 2018 nu au fost înregistrate 
evenimente în școli și proximitatea acestora. 
  Un număr de 29 de acțiuni au vizat nerespectarea legislației de către deținătorii de câini în 
colaborare cu Societatea de ecarisaj, fiind ridicați de pe domeniul public 323 de câini fără stăpân. 
  În cadrul cooperării dintre parchete, instanţe de judecată şi DPL Mediaș, poliţiştii locali au 
pus în executare un număr de 107(2017 – 61) mandate de aducere. 
  De asemenea au fost identificate conform Legii nr. 421/2002 un număr de 29 autovehicule 
din categoria fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului, dintre acestea 25 
autovehicule au fost retrase de pe domeniul public de către proprietari, iar la 3 dintre acestea 
proprietarii sunt fie în închisoare, plecați în străinătate sau decedați. 
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Fluidizarea traficului rutier a constituit o preocupare zilnică a lucrătorilor din cadrul Biroului 
circulație, fapt pentru care polițiștii locali cu atribuții pe linie de circulație fiind prezenți la orele 
aglomerate în intersecțiile în cauză, pentru fluidizarea traficului. 
  Polițiștii locali au desfășurat activități preventive pe linia respectării protecției mediului și 
respectarea normelor privind activitatea de comerț. 
  Activitățile au vizat: 
 respectarea legalității privind afișajul stradal 
 verificarea punctelor gospodărești de pe raza municipiului Mediaș cu referire la activitatea firmei 
de salubritate stradală 
 efectuarea curățeniei de către asociațiile de locatari și agenți economici                                           
 verificarea terenurilor neîntreținute                                                                                                     
 identificarea rampelor clandestine de deșeuri 
 păstrarea curățeniei cu ocazia desfășurării manifestațiilor culturale și sportive 
 verificarea legalității funcționării agenților economici 
 combaterea comerțului ambulant neautorizat                                                                                       
 acțiuni de înștiințare a agenților economici privind interdicția comercializării 
băuturilor alcoolice cu ocazia competițiilor sportive desfășurate în municipiul Mediaș. 
   

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 Compartimentului juridic și evidență din cadrul Direcției 
Poliția locală le-au fost repartizate spre soluționare un număr de 1313 acte. În perioada mai sus 
menționată, au fost formulate 58 ( 2017 – 37) de plângeri contravenționale care s-au soluționat până 
în prezent astfel : 

 12 au fost menținute măsurile luate 
 4 au fost transformate în avertisment 
 8 au fost anulate 
 34 sunt în curs de soluționare ( fond + apel).  

Totodată a fost adresată o contestație la Decizia de concediere, dosar care se află pe rolul 
Tribunalului Sibiu. 

În anul 2018 pentru funcţionarea instituţiei au fost efectuate cheltuieli totale de 2.767.596 lei, 
din care 2.571.590 lei pentru Cheltuieli de personal, 147.587 lei pentru Cheltuieli cu bunuri şi 
servicii și 48. 418 lei Cheltuieli de dezvoltare. 

 
  Compartimentul dispecerat şi baza de date a fost înfiinţat în scopul:                                   - 
- supravegherii permanente a principalelor puncte sau zone vulnerabile în vederea cunoaşterii în 
orice moment şi în timp real a situaţiei operative din zona de responsabilitate, a principalelor puncte 
sau zone vulnerabile de risc, asigurate cu camere video și aflate strict pe domeniul public;  
- asigură monitorizarea video a unor zone de interes civic, obiective importante de interes public și 
privat, a bunurilor și valorilor,etc. împotriva oricăror acțiuni antisociale care lezează dreptul de 
proprietate, existența materială a acestora, precum și protejarea persoanelor împotriva oricăror acte 
ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică și sănătatea.  
- centralizează și stochează informații/date care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe 
durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate;  
- analizează și sintetizează situația operativă, dinaintea producerii, cauzele și condițiile care au 
favorizat sau au generat comiterea încălcărilor legii, pe tipuri de fapte, zone, străzi, timp, etc. și 
propune măsuri de prevenire a acestora;  
- supraveghează cu tehnica aflată la dispoziție, încălcarea normelor de salubritate și protecția 
mediului (depozitare deșeuri, gunoi menajer neridicat,etc.), situații cu potențial de risc la adresa 
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siguranței cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică, acte de comerț neautorizat pe domeniul 
public, prezența unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate ( fără adăpost sau 
mijloace materiale) implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj și alte încălcări ale prevederilor 
legale în vigoare;                                                                                                                                     
- informează în timp real şi util şeful superior ierarhic, asupra condiţiilor specifice locului de 
desfăşurare a unor evenimente ce ar putea pune în pericol ordinea, siguranţa, viaţa sau integritatea 
fizică a cetăţenilor sau bunurilor acestora. 

 
În anul 2018 am verificat în baza de date a MAI, 1531  persoane şi autovehicule (805/726), în 

condiţiile legii. 
 
  Suntem convinși de faptul că în condiţiile de personal insuficient, am reușit să limităm 
fenomenul infracțional și contravențional şi să contribuim la efortul comun al administraţiei publice 
locale şi al celorlalte instituţii publice, la asigurarea unei stări normale de  siguranţă în spaţiul public 
şi privat al Municipiului Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou. 
  

La finalul analizei, vă asigurăm de faptul că Direcția Poliția Locală, deși este o 
structură tânără, este în măsură să facă față provocărilor și în anul 2019. 
  În numele polițiștilor locali doresc să vă mulțumesc pentru colaborarea fructuoasă pe 
care am avut-o în anul ce tocmai s-a încheiat și să vă asigur că vom fi prezenți la datorie ori de 
câte ori situația o va impune. 

 
        
 
 
 


