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Nr. 175125/01.03.2022                 Nesecret                                                                                                                 
 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Poliţia Locală Târgu Jiu este permanent la dispoziţia 

cetăţeanului, pregătită în orice moment de acţiuni şi intervenţie, asigurând astfel ordinea şi 

liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al 

Municipiului Târgu Jiu, elaborat de comisia locală de ordine publică şi aprobat de Consiliul 

Local al Municipiului Târgu Jiu. 

 În conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin 

acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, activitatea 

Direcției Poliţia Locală Târgu Jiu s-a realizat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. 

  Direcția Poliţia Locală Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii 

locale, exclusiv în baza legii şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale 

administraţiei publice locale şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu 

de activitate. 

În aceleași timp a organizat acțiuni pe fiecare domeniu de activitate, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirsului SARS-COV-2,                  

a prevederilor Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei COVD-19, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 77/22.02.2021, privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare, ca urmare a 

reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității, începând 

cu data de 04.05.2021, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu este structura reorganizată ca un 

compartiment funcțional, fără personalitate juridică, în aparatul de specialitate al Primarului, 

subordonată Primarului Municipiului Târgu Jiu, care, prin reorganizare își menține scopul 

anterior, și anume de a exercita atribuțiile privind apărarea drepturilor și libertățile 

fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor în Municipiului Târgu Jiu, în următoarele domenii: 

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 

b) circulaţia pe drumurile publice; 

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

d) protecţia mediului; 

e) activitatea comercială; 

f) evidenţa persoanelor; 

g) alte domenii stabilite prin lege. 

 

     Primăria Municipiului Târgu Jiu 
 

                 Direcția Poliția Locală Târgu Jiu 
         Târgu Jiu, Aleea Minerilor, nr. 4; Tel: 0253/210.686; Fax: 0253/210.588 

                                      E-mail: office@politialocalatgjiu.ro 

                       Operator prelucrare date cu caracter personal 19956 
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Activitatea Direcției Poliția Locală Târgu Jiu în anul 2021 s-a axat pe realizarea 

obiectivelor propuse la începutul anului, astfel: 

- Asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică a cetățeanului, 

prevenirea faptelor contravenționale cu impact negativ în planul normalității civice; 

-  acțiunea permanentă și fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor 

Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu; 

-  asigurarea fluenței traficului rutier pe drumurile publice de pe raza Municipiului        

Târgu Jiu și sprijinirea tuturor acțiunilor organizate și desfășurate de Primăria Municipiului 

Târgu Jiu; 

-  respectarea normelor privind activitatea de comerț stradal, activităților comerciale pe raza 

Municipiului Târgu Jiu; 

-  respectarea cu strictețe a normelor privind activitatea în domeniul protecției mediului și 

disciplinei în construcții;  

-  creșterea încrederii populației în Direcția Poliția Locală Târgu Jiu prin soluționarea 

sesizărilor venite din partea persoanelor fizice și juridice de pe raza municipiului; 

-  desfășurarea de acțiuni de prevenire a răspândirii și limitării a infectării cu virusul 

COVID-19 prin cooperarea între instituțiile publice cu atribuții în domeniul ordinii și 

siguranței publice la nivelul unității administrativ-teritoriale. 

De asemenea, în anul 2021 activitatea Direcției Poliţia Locală Târgu Jiu a fost 

orientată către, asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, a integrităţii corporale,            

a patrimoniului public şi privat, prin exercitarea unei activităţi de poliţie profesionistă care să 

contribuie la creşterea continuă a sentimentului de siguranţă publică al cetăţenilor şi la 

creşterea  încrederii populaţiei în poliţia locală, prin respectarea prevederilor constituţionale, a 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi aplicarea întocmai a legilor şi hotărârilor 

autorităţii deliberative. 

În scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale, în îndeplinirea misiunilor 

care îi revin, Direcția Poliţia Locală Târgu Jiu a cooperat cu Poliţia Română şi Jandarmeria 

Română, Departamentul pentru Situații de Urgență – Comitetul Județean pentru Situații de 

Urgență Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al 

județului Gorj, Inspectoratul de Stat în Construcții Gorj, compartimentele din cadrul Primăriei 

Municipiului Târg Jiu, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele stabilite exclusiv 

prin lege, urmărindu-se astfel acoperirea unui număr cât mai mare de zone cu potenţial 

infracţional ridicat, pe diferite intervale de timp.  

 Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică,                    

a reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate, a 

căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a obiectivelor. Modelele 

diferite de organizare a autorităţilor însărcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice, au 

determinat şi abordări diferite în planul aplicării acestora, bazate pe relaţiile specifice fiecărei 

comunităţi.   

 Starea de ordine şi siguranţă publică se realizează prin măsuri generale de natură 

economică, socială şi politică, precum şi prin măsuri speciale cu caracter preponderent 

preventiv. 
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 În vederea atingerii atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010, Hotărârea Guvernului 

nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției 

locale, precum și alte dispoziții legale specifice scopului și domeniilor de activitate ale poliției 

locale, personalul Direcției Poliţia Locală Târgu Jiu a acţionat pe mai multe direcţii, după 

cum urmează:  

 

 II. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE COMPARTIMENTELE OPERATIVE 

ALE DIRECȚIEI POLIȚIA LOCALĂ TÂRGU JIU 

  

 În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin conform legii, precum și desfășurarea 

eficientă a activităților, efectivele operative ale Direcției Poliția Locală Târgu Jiu au 

desfășurat următoarele activități, după cum urmează: 

 

A. ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ, PAZA 

BUNURILOR ȘI OBIECTIVELOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU  

 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin conform legii, precum și desfășurarea 

eficientă a activităților, Serviciul ordine, liniște publică, paza bunurilor și obiectivelor 

Municipiului Târgu Jiu, cu următoarele compartimente subordonate, de a căror activitate 

răspunde: 

1. Compartimentul ordine publică și liniște public, 

2. Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu  

 

A.1. Compartimentul ordine și liniște publică 

Activitatea desfășurată de personalul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu a avut la bază 

prevederile legale, pentru a conferi comunității cadrul necesar pentru o viață liniștită în 

condiții sporite de securitate și siguranță civică, garantarea și apărarea drepturilor și 

libertăților constituționale, a proprietății publice și private. 

 În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin conform legii, precum și desfășurarea 

eficientă a activităților, Compartimentul ordine și liniște publică, a desfășurat în perioada 

01.01.2021 – 31.12.2021, următoarele activității de ordine și siguranță publică, după cum 

urmează: 

 

A.1.1. Acţiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice, precum şi a respectării 

normelor de convieţuire socială în zonele de interes public 

La nivelul Municipiului Târgu Jiu s-a acţionat permanent cu patrule pedestre şi auto 

pentru asigurarea ordinii şi siguranței publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, 

constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea normelor de convieţuire socială, 

stabilite prin legi, alte acte normative şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului     

Târgu Jiu.        

De asemenea, s-a acţionat permanent în vederea menţinerii curăţeniei şi prevenirii 

distrugerii spaţiilor verzi şi a arboretului din parcuri sau alte zone verzi de pe raza 

municipiului. O atenţie deosebită s-a acordat în această perioadă asigurării măsurilor de 
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ordine și siguranță publică în unităţile de învăţământ pe raza de competență, conform Planului 

de Ordine şi Siguranţă Publică al Muncipiului   Târgu Jiu. 

 Efectivele Cmpartimentului de ordine şi linişte publică din cadrul Direcției Poliția 

Locală Târgu Jiu în anul 2021, au participat la asigurarea măsurilor de ordine publică, 

împreună cu celelalte structuri, cu atribuţii de ordine şi linişte publică din municipiu la 

manifestări cultural-artistice, sportive (handbal, baschet, fotbal), religioase, competiții 

sportive, procesiuni, spectacole şi târguri care au avut loc pe raza Municipiului Târgu Jiu, 

după cum urmează: 

- 06.01.2021 – 07.01.2021 – Boboteaza şi Sfântul Ion; 

- 24.01.2021 – Unirea Principatelor Române; 

- 11.02.2021 – Fotbal A.F.C. Viitorul Pandurii Târgu Jiu și F.C. Gaz Metan Mediaș; 

- 06.03.2021 – “Sâmbăta morților”; 

- 12.04.2021 - Bicentenar Tudor Vladimirescu; 

- 22.04.2021 - EARTH DAY (ONG SIMBIO); 

- 30.04.2021 - Sărbători Pascale (Prohodul Domnului); 

- 01.05.2021 - Sărbători Pascale (Biserica Șișești); 

- 02-03.06.2021 – 06-13.06.2021 – Festivitatea de premiere a elevilor din clasele a VIII-a       

și a XII-a; 

- 06,07,08,09.06.2021 - Spectacol ”Cazul Tudor Vladimirescu”; 

- 09.06.2021 - Slujba de pomenire Tudor Vladimirescu (Bicentenar); 

- 10.06.2021 - Comemorare Cimitirul Eroilor; 

- 26.06.2021 - Spectacol ”Orchestra Metropolitană București”; 

- 02.07.2021 - Spectacol ”Vioara lui Ciprian Porumbescu”; 

- 31.07.2021 – Ziua Imnului; 

- 11.08.2021 - Spectacol ”Vioara lui Stradivarius”; 

- 25.08.2021 – Fotbal C.S. Pandurii Târgu Jiu și A.C.S. Viitorul Pandurii Târgu Jiu; 

- 31.12.2021 – 01.01.2022 – Revelion 2021/2022; 

- au fost asigurate măsurile de ordine şi linişte publică, privind organizarea şi desfăşurarea 

evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenului de bacalaureat sesiunea 

iunie – iulie 2021, sesiunea august – septembrie 2021 și examenului de bacalaureat, în 

unităţile de învăţământ din zona de responsabilitate, la centrele de examen și corectură pe 

toată durata desfășurării acestora, precum și la festivitatea de premiere a elevilor 

desfășurată la Stadionul Municipal “Tudor Vladimirescu”;  

- s-a asigurat însoțirea reprezentanților serviciului ecarisaj la diverse acțiuni de ridicare de 

pe domeniul public a câinilor fără stăpân și a altor animale domestice lăsate 

nesupravegheate; 

- au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza Municipiului 

Târgu Jiu; 

- s-au desfășurat acțiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică, pe raza 

Municipiului Târgu Jiu și de combatere a acestui fenomen, fiind luate măsuri de 

sancționare contravențională a persoanelor depistate în astfel de ipostaze; 
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- s-a asigurat însoțirea și protecția reprezentanților din cadrul Primăriei Municipiului 

Târgu Jiu la punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local Târgu Jiu și a Dispozițiilor 

Primarului Municipiului Târgu Jiu; 

- s-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia distribuirii pachetelor pentru familiile și 

persoanele defavorizate de pe raza unități administrativ-teritoriale de către Direcția 

Publică de Protecție Socială Târgu Jiu; 

- au fost asigurate măsuri de ordine publică la adunările generale ale Asociațiilor de 

Proprietari aflate pe raza Municipiului Târgu Jiu, conform solicitărilor acestora; 

- s-a acordat sprijin lucrătorilor din cadrul S.C. Transloc S.A. în vederea depistării și 

sancționării contravenționale a persoanelor care circulă fără bilet de călătorie valabil, cu 

mijloacele de transport în comun, conform Hotârării de Consiliul Local nr. 403/2006 

privind stabilirea unor norme pentru desfășurarea transportului urban de călători pe raza 

Municipiului Târgu Jiu, o componentă importantă constituind-o şi prevenirea furturilor 

din buzunare sau genţi; 

- s-a asigurat permanent ordinea şi liniştea publică la obiectivele de interes local: Parcul 

“Constantin Brâncuşi” şi Parcul “Coloana fără sfârșit”, conform Planului de Ordine şi 

Siguranţă Publică al Municipiului Târgu Jiu; 

- s-a asigurat măsuri de ordine și siguranță publică la evenimentele organizate în Parcul 

Coloana fără sfârșit – 20.08.2021 și Festivalul de Folk – „Poarta Sărutului”; 

 Trebuie menționat faptul că, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 pe raza Municipiului    

Târgu Jiu nu au fost înregistrate evenimente de tulburare gravă a ordinii și siguranței publice, 

un aport însemnat pe această linie având și efectivele Direcției Poliția Locală Târgu Jiu prin 

acțiunile și activitățile desfășurate. 

 De asemenea, au fost executate un număr de 4 citații și 1 mandat de aducere emise 

de organele de urmărire penală și instanţele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe 

raza Municipiului Târgu Jiu, conform dispozițiilor Codului de procedură civilă, toate fiind 

executate la termenul dispus de instanțe. 

   

A.1.2. Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii actelor de cerşetorie şi vagabondaj  

În anul 2021 efectivele Compartimentului de ordine și liniște publică au luat măsuri 

legale privind combaterea cerşetoriei, vagabondajului şi prostituţiei, fiind aplicate sancțiuni 

contravenționale conform prevederilor Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancționarea 

faptelor de încălcare a unor norme de de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu 

modificările ulterioare.              

De asemenea, s-a acordat sprijin personalului de la Unitatea de Primiri Urgenţe a 

Spitalului Judeţean Tudor Vladimirescu pentru internarea la secţia de psihiatrie a unui număr 

de 2 persoane, iar 4 minori nesupravegheaţi care nu-şi justificau prezenţa pe raza 

Municipiului Târgu Jiu, față de care s-a luat măsura predării aparținătorilor sau a internării în 

Centrul Primire în Regim de Urgenţă a minorilor din Municipiul Târgu Jiu.  
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A.1.3. Siguranţa cetăţenilor 

Pe linia asigurării unui climat de siguranţă publică a cetăţeanului, s-a acţionat prin 

intensificarea activităţilor de patrulare preventivă stradală şi zonală în locurile publice 

aglomerate, conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgu Jiu. 

Activitatea poliţiştilor locali din cadrul Compartimentului ordine și liniște publică, s-a 

concretizat prin efectuarea de activităţi preventive, acţiuni şi controale privind: 

- Combaterea şi prevenirea actelor de cerşetorie; 

- identificarea de persoane – (oameni ai străzii), adăpostite în  diferite locuri din oraş; 

- verificarea zonelor cu grad ridicat de infracţionalitate, de săvârşire a unor fapte antisociale 

ori de tulburare a ordinii şi liniştii publice sau unde se consumă frecvent băuturi alcoolice; 

- descoperirea, dispersarea şi anihilarea pericolului grupurilor de tineri care se adună pe 

timpul nopţii în locuri publice din Municipiul Târgu Jiu; 

- combaterea actelor de disconfort civic create de către unele persoane, revigorarea 

sentimentului de siguranţă al cetăţenilor; 

- păstrarea integrităţii materialelor urbane, dendrologice, a amenajărilor floricole,                 

a spaţiilor verzi, cu precădere în parcurile şi locurile de joacă din Municipiul Târgu Jiu. 
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A.1.4. Animale lăsate în libertate 

- 47 animale depistate ca fiind lăsate în libertate sau fără supraveghere, luându-se 

măsura anunţării echipajelor de ecarisaj ori îndepărtarea acestora de pe partea carosabilă, fiind 

aplicate sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local            

nr. 228/2008, privind instituirea unor reguli referitoare la păşunatul animalelor pe raza 

Municipiului Târgu Jiu şi art. 2 pct. 17) din Legea nr. 61/1991, republicată, pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se un număr de 41 sancțiuni 

contravenționale în valoare de 10.500 lei. 

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 în urma activităților desfășurate de către polițiștii 

locali pe linie de Ordine și Siguranță Publică, s-a constatat 3 fapte de natură penală, în 

temeiul art. 12 din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile Codului de procedură penală și Codului 

penal, în urma cărora persoanele suspecte au fost predate Poliției române a Municipiului 

Târgu Jiu pentru continuarea cercetărilor, fapte penale, care s-au referit la infracțiuni de ultraj, 

conducerea unui autoturism de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, furt 

de bunuri alimentare.    

Pentru persoanele în cauză s-au întocmit documentele prevăzute de Noul Cod de 

Procedură Penală şi au fost transmise organelor judiciare, în scopul continuării cercetărilor şi 

luarea măsurilor legale. 

 

 
A.1.5. Colaborare Instituţională:  

         În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, au fost organizate și desfășurate acțiuni în 

colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al 

județului Gorj, Poliţia română a Municipiului Târgu Jiu, Inspectoratul de Jandarmi Județean 

“Tudor Vladimirescu” Gorj, Direcția de Sănătate Publică Gorj, precum și cu alte instituții, 

rescpectiv Primăria Municipiului Târgu Jiu, S Edilitara Public S.A. – Serviciul de Ecarisaj, 

S.C. Aparegio Gorj S.A., S.C. Polaris M Holding S.R.L., S.C. Transloc S.A..  
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 A.1.6. Alte activităţi   

Au fost comunicate prin afișare la domiciliul/sediul contravenienților persoane 

fizice/juridice, procesele verbale de constatare a contravenției care nu au putut fi comunicate 

prin poștă în urma realizării acestei proceduri, un număr de 36 procese-verbale de 

constatare a contravenției. 

Răspunzând sesizărilor cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și liniștii publice, s-a 

intervenit cu operativitate pentru medierea și aplanarea unor stări conflictuale dintre cetățeni 

sau din oficiu care puteau genera conflicte cu imapct major, reușind prin măsurile specifice să 

aplaneze 8  stări conflictuale. 

S-au desfășurat acțiuni în comun cu polițiștii locali cu atribuții în domeniul control 

comercial, protecția mediului și disciplina în construcții. 

S-a participat și asigurat menținerea ordinii și liniștii publice la adunările generale al 

asociațiilor de proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor. 

Sub aspect sancționator, în anul 2021 polițiștii locali din cadrul Compartimentului 

ordine publică au aplicat un număr de 1.273 sancțiuni contravenționale, pentru încălcarea 

prevederilor Legii nr. 61/1991, Legii nr. 349/2002, HCL nr. 403/2006, HCL nr. 307/2006, 

HCL nr. 110/2009, HCL nr. 169/2006, HCL nr. 172/2017, HCL nr. 19/2002,                      

HCL nr. 192/2010, HCL nr. 228/2008, precum: consum de băuturi alcoolice în locuri publice, 

prevenirea consumului de tutun în spațiile închise, din unitățile de învățământ, ocuparea 

locurilor de parcare de reședință atribuite conform legii, cerșetorie, aruncarea de deșeuri în 

alte locuri decât cele special amenjate, intrarea cu auto în Parcul Constantin Brâncuși, 

nerespectarea regulilor privind ocrotirea și protejarea pieselor ce compun Ansamblul 

Monumental „Calea Eroilor”, alcătuit din Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului cu 

cele două bănci laterale, Coloana fără Sfârșit, călătoria pe mijloacele de transport în comun 

fără bilet, abonament sau altă legitimație de călătorie și altele.  

 

 
Au fost soluționate un număr de 2.860 sesizări scrise/e-mail/dispecerat/verbale, 

intervenind cu operativitate la sesizările telefonice primite la dispeceratul Direcției Poliția 

Locală Târgu Jiu. 
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De asemenea, pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu privind ordinea și siguranța 

publică, precum și a misiunilor care au avut loc în anul anul 2021 pe raza Municipiului    

Târgu Jiu, s-au executat următoarele: 

-  au fost legitimate un număr de 4.393 de persoane, 

-  au fost avertizate verbal un număr de 1.142 de persoane. 

 

În cifre, situația operativă a Compartimentului ordine și liniște publică, se prezintă 

astfel: 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Compartimentului Ordine și liniște publică 

în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

Total 

 

 

1. 

Sancțiuni contravenționale aplicate cu amendă 

 
1.273 

Avertismente scrise / verbale 

 
146 / 1.142 

2. Valoarea amenzilor aplicate 

 
245.187,5 lei 

3. Infracțiuni constatate 

 
3 

4. Sesizări: dispecerat/cetățeni/din oficiu/scrise/112 

 

1.014 /73 /1.081 /119 

/6 

5. Persoane legitimate 

 
4.393 

6. Misiuni cu ocazia diferitelor evenimente (cultural-artistice, 

religioase, sportive, festivaluri, etc.) 
178 

7. Acțiuni desfășurate în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi 

Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj și Inspectoratul Pentru 

Situații de Urgență “Lt. Col. D-tru Petrescu” al județului Gorj 

37 

8.  Persoane fără adăpost/Persoane internate CASA IRIS 

 
42 

9. Cerșetori 

 
34 

10. Activități de menținere a ordinii publice în zona unităților de 

învățământ 
341 

11. Stări conflictuale aplanate 

 
8 

12. Procese-verbale de constatare a contravenției afișate/înmânate 

la domiciliul contravenienților pe raza Municipiului Târgu Jiu 
36 

13. 

 

Citații 4 

14.  Sesizări privind parcările de reședință  430 

 

 

A.1.7. Acțiuni desfășurate pe perioada stării de alertă 

 În anul 2021 polițiștii locali din cadrul Compartimentului ordine publică au desfășurat 

mai multe controale împreună cu polițiștii locali cu atribuții în domeniul control comercial, 

protecția mediului și disciplina în construcții, pe mijloacele de transport în comun și piețele 
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agroalimentare din Municipiul Târgu Jiu, privind respectarea distanței sociale și portul măștii, 

pentru prevenirea și combaterea răspândirii pandemiei cu virusul SARS-COV-2.  

 De asemenea, au fost mai fost desfășurate următoarele activități, după cum urmează: 

- Prevenirea și combaterea acțiunilor de răspândire a pandemiei cu COVID-19; 

- activități de prevenire și combatere a răspândirii virusului COVID-19 prin identificarea 

persoanelor care nu respectă regulile stabilite prin Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind aplicate un număr de 224 sancțiuni contravenționale în valoare 

de 82.650 lei; 

- depistarea persoanelor care nu respect obligativiateai purtării măștii de protecţie și 

păstrarea distanțării pentru toate persoanele prezente în următoarele spații publice deschise:  

 piețe 

 parcare piețe 

 stații mijloace de transport în comun 

 zone de promenadă – zona centru și parcurile din Municipiul Târgu Jiu. 

 

A.2. Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu 

Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu este începând cu data de 

04.05.2021 este o structură nou înființată în cadrul compartimentului Serviciului ordine, 

liniște publică, paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu, ca urmare a 

reoragnizării Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local nr. 77/2021 și Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1277/2021.     

Pentru realizarea operativă și eficientă a activităților și atribuțiilor de bază, Biroul paza 

bunurilor și obietivelor Municipiului Târgu Jiu a colaborat în perioada 04.05.2021 – 

31.12.2021 cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, instituțiile 

publice subordonate Consiliului Local și deconcentrate de la nivelul județului, asigurând în 

această perioadă paza transportului de valori din cadrul Direcţiei de impozite şi taxe        

Târgu Jiu, protecția și monitorizarea bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea 

Municipiului Târgu Jiu, după cum urmează: 

 

I.  Pază permanentă 

Sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Direcţiei de evidenţă a persoanelor         

Târgu Jiu, Direcţiei de Impozite şi Taxe Târgu Jiu, Direcţiei Poliţia Locală Târgu Jiu,        

Casei Iris din cadrul Direcției de protecție socială Târgu Jiu, Parcul Central ,,Constantin 

Brâncuşi”, Parcul Coloanei fără Sfârşit”, Magazia CET”, Stadionul municipal Târgu Jiu. 

 

II.  Pază temporară 

Sediul Direcţiei de protecţie socială Târgu Jiu, Direcţiei proiecte, managementul calităţii 

şi parcări. 
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B. ACTIVITATEA SERVICIULUI CIRCULAȚIE RUTIERĂ, EVIDENŢA 

PERSOANELOR ȘI DISPECERAT 

 

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 Serviciul Circulație Rutieră, Evidența persoanelor 

și Dispecerat are în competență un număr de 4 compartimente cu 28 polițiști locali și un șef 

de serviciu, astfel: 

1. Compartiment - Circulație rutieră - 16 polițiști locali; 

2. Compartiment - Dispecerat, baze de date – 6 polițiști locali dispeceri și evidența 

persoanelor; 

3. Compartiment - Serviciul de zi/unitate - 5 polițiști locali ofițeri de serviciu și evidența 

persoanelor; 

4. Compartiment - Evidenţa persoanelor  - 1 polițist local evidența persoanelor, funcționar 

de securitate, ofițer de serviciu și organizare misiuni. 

        

Personalul din cadrul serviciului, a desfășurat în anul 2021 o serie de activități 

specifice, conform atribuțiilor de serviciu și a celorlalte dispoziții primite, după cum urmează: 

 

B.1. Activități specifice 

 

B.1.1. Compartimentul – Circulație rutieră 

         În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliţia 

Locală Târgu Jiu au acționat în anul 2021, conform prevederilor legale stabilite prin lege 

îndeplinind următoarele atribuţii principale:  

- Au asigurat fluenţa circulaţiei rutiere pe raza Municipiului Târgu Jiu, în locurile și zonele 

aglomerate, cu predilecție în zona centrală, a târgurilor și piețelor de pe raza municipiului;  

- s-a pus un accent deosebit pe supravegherea și dirijarea traficului în zona unitaților de 

învățământ, în special la intrarea și ieșirea elevilor la orele de curs. 

- s-a verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră, fiind sesizate permanent 

neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor și marcajelor 

rutiere, s-a asigurat dirijarea și fluidizarea traficului rutier cu ocazia unor lucrari de 

modernizare, asfaltare, canalizare etc. pe teritoriul municipiului.   

- au fost soluționate în mod operativ sesizările primite de la persoanele fizice și persoanele 

juridice. 

- efectivele serviciului au participat la acţiuni comune pe linia prevenirii infecției cu       

SAR-COV- 2, de mentionat fiind cele din data de 22.10.2021, când a fost activat codul roșu 

în urma defectarii surselor de oxigen la Spitalul Suport Covid din Târgu Cărbunești,            

un număr de 13 polițisti locali din cadrul servicului, (fiind mobilizați și cei din timpul liber), 

au acționat pe raza Municipiului Târgu Jiu, împreuna cu celelalte instituții cu atribuții în 

acest sens. 

- împreună cu Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipului Târgu Jiu, s-au asigurat 

măsurile de circulaţie ocazionate de diferite activități desfăsurate pe raza municipiului, în 

asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice si 

cu ocazia luarii măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 
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- s-a asigurat, în cazul accidentelor rutiere măsuri de fluidizare a traficului, paza locului 

acestora şi au fost luate primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, 

identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi când a fost necesar, transportul victimelor la cea 

mai apropiată unitate sanitară. 
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Polițiștii locali din cadrul serviciului au aplicat sancţiuni contravenționale pentru 

încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul 

interzis, pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite 

sectoare de drum,  pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători 

de mopede şi vehicule cu tracţiune animală, precum și pentru  nerespectarea prevederilor 

legale, referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri, zone de 

agrement, şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional 

pentru persoanele cu handicap. 

Au fost aplicate prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate pe raza Municipului Târgu Jiu.  

De asemenea, s-a pus un accent deosebit pe creșterea activităților de prevenire, de  

creștere a încrederii populației în Direcția Poliția Locală Târgu Jiu, precum și de asigurare a 

unui climat de ordine și siguranță rutieră.                                                        

Politistii locali din cadrul compartimentului circulație rutieră, au aplicat în anul 2021 

un număr total de 2.405 sancțiuni contravenționale în cuantum de 398.689 lei. 

 

În cifre situația se prezintă, astfel: 
                        

 

B.1.2. Compartiment - Evidenţa persoanelor  

         În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, personalul din cadrul compartimentului, a 

desfăşurat o serie de activităţi specifice, conform atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte sarcini 

primite, după cum urmează:  

- A îndeplinit atribuțiile specifice de evidență, procesare, păstrare, manipulare și 

protecție a informațiilor clasificate; 

I ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021 TOTAL 

  

A. Dirijare  trafic 

 

2400 

B. Intervenții în urma unor accidente rutiere 

 

87 

C. Sesizări soluționate (primite prin dispecerat sau direct de la 

cetățeni)      

992 

D. Transporturi speciale și agabaritice 

 

28 

E. Constatări raportate în urma verificărilor pe linia mijloacelor de 

semnalizare rutieră  

36 

F. Constatări pe linia autovehiculelor abandonate sau fără stăpân 

 

31 

G. Procese-verbale de constatare a contravenţiei afişate 

 

26 

H Misiuni executate în comun cu jandarmeria, politia română sau 

alte misiuni 

359 

I  Înștiințări aplicate 

 

852 
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- a îndeplinit atribuțiile specifice privind protecția datelor cu caracter personal în contextul 

noului regulament european; 

- a întocmit Planul de pregătire profesională pe anul 2021; 

- a întocmit Programul de pregătire și educație protectiăa a personalului autorizat, privind 

accesul la informații clasificate pentru anul 2021; 

- a întocmit Programul de educație protectivă a personalului autorizat, privind protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date pentru anul 2021;  

- a reactualizat și a fost supus spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare        

al Dispeceratului Direcției Poliția Locală Târgu Jiu; 

-  a reactualizat și a fost supus spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al 

serviciului de zi pe unitate al Direcției Poliția Locală Târgu Jiu;    

- a efectuat instruirea personalului, conform Planului de pregătire profesională pe anul 

2021; 

- a efectuat instruirea personalului, conform Programului de pregătire și educație protectivă 

a personalului autorizat, privind accesul la informații clasificate pe semestrul I al anului 

2021; 

- a efectuat instruirea personalului, conform Programului de educație protectivă                      

a personalului autorizat, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date pe semestrul I al anului 2021. 

În perioada 01.10.2021 - 25.10.2021 a reactualizat Programul de pregătire și educație 

protectivă a personalului autorizat, privind accesul la informații clasificate. 

A reactualizat și aprobat noul Program de pregătire și educație protectivă a 

personalului autorizat, privind accesul la informații clasificate al Direcției Poliția Locală 

Târgu Jiu. 

A efectuat instruirea personalului pentru semestrul II al anului 2021. 

            A efectuat instruirea personalului, conform Programului de educație protectivă                        

a personalului autorizat privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date pentru semestrul II al anului 2021. 

A organizat ședința de tragere în luna noiembrie 2021. 

    Au fost efectuate lucrarile de birou repartizate . 

                                          

  Planuri de acțiune  

             În anul 2021, au fost întocmite un număr de 11 planuri de acțiune, după cum 

urmează:  

  -  05.01.2021 - Plan de acțiune Bobotează 2021; 

  -  21.01.2021 - Plan de acțiune Centrele de vaccinare 2021; 

  -  10.02.2021 - Plan de acțiune Fotbal AFC Viitorul Pandurii Lignitul Târgu Jiu –            

Gaz Metan Mediaș; 

  - 10.02.2021 - Plan de acţiune cu măsurile de securitate dispuse la Sala Polivalentă din 

Municipiul Târgu  Jiu pe timpul desfăşurării Turneului de handbal feminin în perioada 

11.02.2021 – 14.02.2021; 



15 

Direcția Poliția Locală Târgu Jiu 2021 

    - 26.02.2021 - Plan de acţiune cu măsurile de securitate dispuse la Sala Polivalentă din 

Municipiul Târgu Jiu pe timpul desfăşurării meciurilor de baschet feminin din cadrul 

Turneului Junioare U16, Campionatul național de  baschet juniori feminin, ediția 2020 – 

2021;  

 -  03.03.2021 - Plan de acţiune cu măsurile de securitate dispuse la Sala Polivalentă din 

Municipiul Târgu Jiu pe timpul desfăşurării Turneului de handbal feminin în perioada         

05.03.2021 – 07.03.2021; 

  - 15.04. 2021 - plan de acţiune cu măsurile de securitate dispuse la sala polivalentă din 

târgu  jiu pe timpul desfăşurării meciurilor de baschet masculin din cadrul turneului 12, 

campionatul național debaschet masculin, ediția 2020 – 2021;  

  - 15.04.2021 - Plan de acțiune Sărbători Pascale 2021;   

  - 10.06.2021 - Plan de acțiune Evaluare Națională 2021; 

  - 25.06.2021 - Plan de acțiune Bacalaureat iunie 2021; 

   -15.12.2021 - Plan de actțune Sărbători de Iarnă 2021/2022. 

Polițiștii locali din cadrul compartimentului au acționat pe raza Municipiului        

Târgu Jiu în vederea monitorizării şi soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea 

cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului. 

           De menționat este faptul că, datorită ,,Stării de Alertă ” care s-a menționat și în anul 

2021 pe teritoriul României, actele de stare civilă care au expirat in aceasta perioada și-au 

prelungit valabilitatea până la terminarea acesteia și 90 zile dupa aceasta. 

În permanență la sediul instituției sunt predate diferite obiecte, documente, sume de 

bani sau alte valori gasite, pierdute, uitate sau abandonate. 

            Au fost efectuate permanent activități de cercetare, documentare în vederea stabilirii 

identității persoanelor posesoare ale acestor bunuri sau valori în vederea înapoierii acestora. 

 

În urma acțiunilor întreprinse au fost înapoiate, urmatoarele: 

 

Documente și bunuri predate proprietarilor în urma cercetărilor efectuate 

1 ACTE DE IDENTITATE/DIFERITE DOCUMENTE 117 

A Cărți de identitate 39 

B Certificate de naștere 10 

C Certificate de casătorie 2 

D Certificate de înmatriculare auto 2 

E Permise  de conducere autovehicule 8 

F Documente de studii    2 

G Alte documente 54 

2 SUME DE BANI ȘI ALTE VALORI 

A Sume în lei 1450.85 

B Sume în euro - 

C Sume în alte monede - 

D Carduri  diverse 73 

E Tichete restaurant 1 

F Tichete cadou   - 

G Abonamente pentru transport 3 
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H Bilete transport în comun 5 

I Cartele telefonice - 

J Bunuri materiale diverse   27 
 

B.1.3. Compartiment - Serviciul de zi/unitate – Ofițeri de serviciu 

 

 Au asigurat paza şi securitatea, camerei de armament, curţii interioare unde se află 

dispuse diferite magazii, garaje şi sunt parcate autovehiculele Direcției Poliţia Locală     

Târgu Jiu, neînregistrându-se incidente. 

       Au distribuit și depozitat armamentul muniţia, mijloacele cu acţiune iritant 

lacrimogenă,  celelalte materiale specifice, precum şi a documentelor operative în condiții de 

siguranță, conform registrelor de evidență. 

      Au gestionat documentele operative ale instiuției (rapoarte de activitate, fișe de 

intervenție la eveniment, rapoarte informative, foi de parcurs etc). 

      Au organizat ședința de tragere din luna februarie 2021. 

      Zilnic au efectuat instruirea operativă şi informarea poliţiştilor locali privind situaţia 

operativă. 

 Au verificat prezenţa şi ţinuta poliţiştilor locali‚ materialele specifice aflate în dotare la 

intrarea şi ieşirea din serviciu. 

    Au reglementat accesul în instituţie (în timpul şi în afara orelor de program) și nu au 

fost  înregistrate evenimente deosebite. 

   Au aplicat măsurile specifice infectării personalului cu virusul SARS-COV-2 prin 

distribuirea de măști de protecție, efectuării termoscanării la intrarea în serviciu, reglementării 

accesului în acest context. 

         

   În cifre situația se prezintă, astfel: 

   

 

     

1 Mijloace specifice distribuite: 

 

66.681 

A Operațiuni cu armament și  muniție 

 

35.933 

B Operațiuni cu mijloace iritant-lacrimogene 

 

20.698 

C Cătuşe 710 

D Bastoane 8.830 

E Alte materiale 510 

2 Documente specifice gestionate 14.724 

A Foi de parcurs emise 

 

832 

B Procese-verbale de constatare a contravenţiei înregistrate 

 

3.678 

C Număr rapoarte de activitate înregistrate  

 

8.713 
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B.1.4. Compartiment - Dispecerat, baze de date 

- Au asigurat legătura permanentă a comenzii cu elementele ce asigură ordinea publică, 

dirijarea traficului rutier, evidenţa persoanelor, controlului comercial, discipliniei în 

construcţii, afişajului stradal şi protecţiei mediului;  

- au preluat informaţiile transmise de poliţiştii locali aflaţi în serviciu cu privire la 

evenimentele produse pe raza Municipiului Târgu Jiu şi au fost întreprinse măsuri de 

soluţionare a acestora fiind comunicate persoanelor sau instituțiilor cu atribuţii în vederea 

luării măsurilor legale, toate aspectele constatate, precum și solicitările acestora, reţinându-

se problemele raportate şi  transmise operativ şefilor ierarhici pentru soluţionare; 

- au răspuns prompt, atât pe frecvențele stațiilor de emisie recepție ale Direcției Poliția 

Locală Târgu Jiu, în vederea soluționării operative a situațiilor apărute în teren, cât și pe 

liniile telefonice ale Direcției Poliția Locală Târgu Jiu;                                                                                                                 

- au transmis personalului de serviciu sau celui aflat în afara sediului, ordinele şi sarcinile 

trasate de şefii ierarhici pentru optimizarea îndeplinirii misiunilor; 

- au supravegheat în permanenţă echipamentele centrului de supraveghere video pentru a 

interveni operativ la recepţionarea evenimentelor;  

- au preluat apelurile telefonice la sesizările sau reclamaţiile persoanelor fizice/juridice şi au 

fost transmise efectivelor aflate în teren sau compartimentelor din cadrul instituţiei, în 

vederea soluţionării eficiente a acestora, întocmindu-se “fișa de eveniment”; 

- au executat la solicitarea poliţiştilor locali, verificări ale bazelor naționale de date, după 

cum urmează: 

      1. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, 

      2. Direcția Evidența Națională a Persoanelor, și; 

- au acordat o atenție deosebită, raportărilor de pe raza de competență a instituției, precum și 

sesizărilor cu privire la animalele lasate nesupravegheate, și în special a cabalinelor,  

precum și a câinilor comunitari ținându-se permanent legătura cu Serviciul ecarisaj din 

cadrul S Edilitara Public S.A. Târgu Jiu;                                                                                              

- au întocmit zilnic, organigrama patrulelor şi posturilor de ordine publică şi fluidizare trafic 

rutier din cadrul Direcției Poliţia Locală Târgu Jiu‚ sintetizare materială, cât şi raportul de 

activitate al compartimentului; 

- au cooperat în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor legislației pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, conform Legii      

nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 

a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor);     

D Număr fișe intervenție la eveniment înregistrate 

 

1.383 

E Alte documente operative înregistrate 118 
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- au întocmit zilnic Sinteza activități, care a fost înaintată în fiecare dimineață  Directorului 

executiv al Direcției Poliția Locală Târgu Jiu. 

 

În cifre situația se prezintă, astfel: 

1  Sesizări primite în dispecerat Total = 3.944 

A Primite direct prin telefoanele instituţiei sau direct la ofițerul de 

serviciu 

1.995 

B Primite prin numărul 984 – “Telefonului Cetățeanului” – Primăria 

Municipiului Târgu Jiu 

64 

C Apeluri SNAU 112 28 

2 Constatări comunicate de polițiștii locali aflați în serviciu 769 

3 Ordine comunicate prin dispecerat de conducerea instituţiei 895 

4 Solicitări sprijin, colaborări cu alte instituții, direcții din cadrul 

Primăriei Municipiului Târgu Jiu 

193 

5 Interogări în bazele naţionale de date: 2.742 

A Bază de date evidenţa naţională a persoanelor 1.511 

B Bază de date evidența vehiculelor înmatriculate și a permiselor de 

conducere 

1.231 

C Bază de date furt auto = 

D Bază de date urmăriţi  = 

6 Fişe de eveniment - întocmite 1.944 

7 Sesizări comunicate serviciului ecarisaj privind, câinii comunitari, și 

alte animale lăsate în libertate 

90  

 

B.1.5. MISIUNI SUPLIMENTARE EXECUTATE 

 

De menționat este faptul că, efectivele Serviciului circulație rutieră, evidența 

persoanelor și dispecerat au participat în mod activ și în dispozitive de menținere a ordinii 

publice cu ocazia unor misiuni prilejuite de organizarea pe raza Municipiului Târgu Jiu a unor 

evenimente cu participarea unui număr mare de cetățeni, cum ar fi:  manifestările prilejuite de 

,,Sărbătorile de Iarnă, Boboteaza,  Examenul de Bacalaureat și Evaluarea Națională, 

manifestări sportive, etc.” în vederea limitării consecințelor pandemiei de SARS-COV-2. 

Polițiștii locali din cadrul serviciului au fost implicați direct în desfășurarea de misiuni 

pe linia prevenirii răspândirii SARS-COV-2, în incinta Primăriei Municipiului Târgu Jiu în 

perioada 01.01.2021 – 05.04.2021.               

 

C. ACTIVITATEA BIROULUI CONTROL COMERCIAL 

 

  C.1. Activități desfășurate 

 

În anul 2021 polițiștii locali din cadrul biroului control comercial prin activitățile 

desfășurate au urmărit: creșterea calității și eficienței serviciilor publice, pentru asigurarea 

unui mediu de afaceri stabil și predictibil, având ca obiectiv principal, verificarea gradului de 

autorizare a comercianților de pe raza Municipiului Târgu Jiu, respectiv deținerea 

autorizațiilor/acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale sau vizarea celor 

existente, emise de Primăria Municipiului Târgu Jiu, în temeiul Ordonanței de Guvern          
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nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel urmărindu-se creșterea gradului de autorizare 

comercială.          

         În baza petiţiilor, a planurilor de control şi a dispoziţiilor primite de la superiorii 

ierarhici, s-au desfăşurat activităţi de control a persoanelor juridice/fizice şi a producătorilor 

agricoli în pieţele agroalimentare (Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai, Piața de gross Drăgoieni, Piața 

Volantă CAM și Piața Volantă Victoria) pentru a verifica respectarea obligaţiilor agenţilor 

economici de a amplasa la loc vizibil mijloacele de măsurare a mărfurilor, respectarea 

limitelor mobilierului agreat pentru a nu crea dificultăţi în desfăşurarea activităţii, afişarea 

preţurilor pe produsele comercializate precum şi deţinerea tuturor avizelor şi aprobărilor 

necesare. 

         S-au efectuat verificări pe raza Municipiului Târgu Jiu în vederea depistării și 

sancționării persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ ambulant neautorizat cu produse 

uzate, cu scopul limitării transformării zonelor din municipiu, în târguri de vechituri. 

          Pe toată perioada anului s-au efectuat verificări în vederea depistării comercianţilor 

care expun marfă în afara punctului de lucru, pe domeniul public, perturbând traficul pietonal 

şi generând disconfort, fără a deţine acord şi fără a plăti taxele de utilizare. 

         S-au identificat unități alimentare (magazine alimentare, marketuri, chioșcuri etc) care 

au amplasat în fața punctului de lucru/imediata apropiere mese, scaune, umbrele pentru 

servirea și/sau consumul băuturilor (cafea, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice) fără a fi 

autorizate să desfășoare activități de alimentație publică, practicând astfel activități neloiale și 

incorecte față de agenții economici care desfășoară aceste activități în condiții de legalitate, 

achitând totodată și taxele de alimentație publică prevăzute de lege. 

          S-au avut în vedere la efectuarea controalelor și indicatorii de rezultat asociați 

obiectivelor la nivelul biroului control comercial, și anume: 

-  verificarea agenților economici privind plata concesionării sau a utilizării temporare a 

domeniului public; 

- verificarea respectării orarelor de funcționare;  

- verificarea amplasării mijloacelor de măsurare a mărfurilor;  

- verificarea afișării prețurilor pe produse;  

- identificarea comercianților care practică vânzări cu preț redus. 

        Poliţiştii locali din cadrul biroului control comercial pe parcursul anului 2021, au 

defășurat 4.148 controale, misiuni, acțiuni, urmărind respectarea prevederilor legale de către 

persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale stradale, comerţ de 

întâmpinare, în pieţe agroalimentare, târguri, în centre comerciale, magazine etc., după cum 

urmează: 
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CONTROALE EFECTUATE/ABATERI CONSTATATE   

2019/2020/2021 

 

 
 

- s-a verificat deținerea/afișarea autorizațiilor/acordurilor/avizelor necesare funcționării, la 

locul de defășurare a activității comerciale au fost verificate un număr de 548 societăți 

comerciale/asociații famialiale, persoane fizice autorizate, iar 221 nerespectând legislația în 

vigoare;  

- Piaţa Volantă CAM, Piaţa Volantă Victoria 264 persoane verificate privind respectarea 

normelor în vigoare în ceea ce priveşte exercitarea comerţului cu produse din sectorul 

agricol, iar în Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai (sectorul agroalimentar) și Piaţa de gross 

Drăgoieni au fost verificate 884 persoane fizice, juridice și producători agricoli, 

verificând astfel: deținerea acordurilor de funcționare, afişarea datelor de identificare şi a 

preţurilor de vânzare, amplasarea la vedere a mijloacelor de măsurare a mărfurilor, deţinerea 

documentelor de provenienţă pentru produsele comercializate, achitarea  taxelor de utilizare 

a amplasamentelor.  

- s-au efectuat verificări privind transportul în regim de taxi și transportul în regim de 

închiriere – 116 persoane verificate care desfășurau transport în regim de taxi; 

- s-a avut în vedere identificarea comercianților care practică vânzări cu preț redus –              

4 comercianți practicau vânzări de soldare; 

- au fost efectuate 149 verificări în unitățile de învățământ cu scopul combaterii consumului 

de alcool și a produselor din tutun în rândul minorilor și a depistării persoanelor 

(fizice/juridice) care nu respectă normele legale privind comercializarea și publicitatea la 

produsele din tutun și alcoolice – 10 elevi depistați și avertizați verbal pentru fumat în 

incinta unităților de învățământ. S-a mai verificat și portul măștii de protecție în vederea 
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limitării răspândirii virusului SARS-COV-2 – au fost depistate și avertizate verbal                

3 persoane; 

- s-a verificat respectarea orarelor de funcționare aprobate – 267 agenți economici verificați, 

dintre care 1 agent economic nu respecta programul de funcționare; 

- au fost verificați 1.389 comercianți în ceea ce privește respectarea obligaţiilor cu privire la 

afişarea preţurilor, dintre care 13 comercianți nu respectau prevederile legale; 

- s-a verificat amplasarea mijloacelor de măsurare a mărfurilor, astfel încât să fie vizibile, să 

nu fie așezate în spatele produselor comercializate, pe cutii de carton, lădițe, alte 

improvizații – 1.010 verificări, dintre care 32 nu respectau prevederile legale; 

- au fost depistate 683 persoane care desfășurau activități de comerț stradal fără a deține 

Avize de funcționare - 231 cu produse agroalimentare, 311 cu produse uzate și 141 cu alte 

produse (parfumuri, cărți, electrocasnice, oale, flori, ornamente iarnă, vâsc, sorcove, jucării, 

coșuri de nuiele, pâlnii metalice etc); 

 
- au fost confiscate bunuri de la 5 persoane fizice (71 iconițe) pentru comerț cu, obiecte de 

cult fără autorizația unui cult religios şi de la 21 persoane fizice (încălțăminte uzată-         

853 buc.; textile uzate - 401 buc.; oale de inox uzate - 2 buc.; sticluțe de parfum cu ambalaj 

deteriorat - 10 buc.) pentru desfășurarea de comerț stradal fără Aviz de funcționare și 

introduse în camera de corpuri delicte din cadrul Direcției Poliţia Locală Târgu Jiu; 

- strada Victoriei (zona de sud), bulevardul Ecaterina Teodoroiu (zona CAM) și Piața 9 Mai 

- verificare persoane fizice și juridice care au desfășurat activități de comerț ambulant cu 

mărțișoare și flori – 27; 

-  strada Victoriei (zona de sud), strada Victoriei (zona pietonală) și bd. Ecaterina 

Teodoroiu (zona CAM) - verificare persoane fizice și juridice care au desfășurat activități de 

comerț ambulant cu mărțișoare și flori – 9; 
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- în perioada martie-aprilie 2021, s-au desfășurat verificări în Piața Centrală din 

Municipiul Târgu Jiu cu scopul depistării persoanelor care desfășoară activități de comerț cu 

diferite produse (textile, încălțăminte, cosmetice, de uz gospodăresc etc) în locuri 

neautorizate și fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege. Au fost depistate și 

sancționate contravențional 63 de persoane; 

- împreună cu polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră, evidența persoanelor 

și dispecerat, s-au desfășurat acțiuni de verificare a agenților economici care își desfășoară 

activitatea pe Aleea Digului și care expun marfa comercializată în afara punctelor de lucru. 

Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale și 8 avertismente verbale; 
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- s-au verificat agenții economici care desfășoară activități de prestări servicii – întreținerea 

și repararea autovehiculelor - (vulcanizări, spălătorii auto și service-uri auto). Au fost 

verificați 11 agenți economici, dintre care: 6 au fost sancționați contravențional cu amendă 

și 1 cu avertisment verbal; 

- s-au verificat saloanele de îngrijire personală în vederea depistării persoanelor care nu 

poartă mască de protecție și a celor care fumează în interior – 20 de saloane verificate.       

Nu au fost depistate persoane care să fumeze în interior sau să nu poarte mască de protecție; 

 

 

- împreună cu reprezentanți din cadrul Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentară GORJ, s-au efectuat verificări pe Aleea Digului, zona Litovoi, cu scopul 

identificării persoanelor care comercializează animale vii. Au fost depistate și avertizate 

verbal 15 persoane, pentru  comerț în loc neautorizat;  

- în data de 03.12.2021, în Piața Centrală Târgu Jiu, a fost găsit un card de salariu.                

A fost identificat aparținătorul și i s-a predat cardul; 

- 29.12.2021 – împreună cu polițiști din cadrul Poliției municipiului Târgu Jiu s-au verificat  

4 comercianți care desfășurau activități de comerț cu articole pirotehnice pe bulevardul 

Ecaterina Teodoroiu. Aceștia au fost avertizați verbal pentru nedeținerea acordurilor de 

funcționare eliberate de Primăria Municipiului Târgu Jiu. Din punct de vedere al îndeplinirii 

condițiilor de autorizare și comercializare impuse de Legea nr. 126/1995, republicată, 

privind regimul materiilor explozive, nu au fost constatate abateri; 

- în perioada 06 – 31 decembrie 2021, zilnic, între orele 10:00 – 14:00, s-au efectuat 

verificări în Piața Centrală din Municipiul Târgu Jiu în vederea depistării persoanelor care 

desfășoară activități de comerț în locuri neautorizate, a celor care vând produse alimentare 

în locuri care nu respectă cerințele sanitar veterinare, a celor care comercializează produse 

prin trecere dintr-un loc în altul (în parcări, căi de acces, ganguri etc) sau a celor care nu 

poartă mască de protecție. Au fost depistate și avertizate verbal: 47 persoane pentru 

nepurtarea  măștii de protecție, 33 persoane pentru comerț ambulant fără a deține Aviz de 
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funcționare, 16 persoane pentru comerț cu produse alimentare în locuri care nu respectă 

cerințele sanitar veterinare și 3 persoane pentru nerespectarea amplasamentelor alocate.       

A mai fost aplicată 1 sancțiune contravențională cu concurs de două contravenții 

(avertisment și confiscare produse comercializate); 

- 31.12.2021 – s-a găsit un portofel în care era un act de identitate, carduri bancare,  permis 

de conducere și 11 lei. A fost identificat proprietarul și i s-au predat bunurile. 

 

 

Cu ocazia acţiunilor şi controalelor în anul 2021 au fost verificați/controlați                      

2.672 comercianţi, s-au întocmit 728 note de constatare, 70 invitaţii, 47 procese-verbale de 

prezentare a documentelor şi  au fost legitimate 3.028 persoane. 

În perioada de referinţă au fost primite 156 sesizări telefonice, sesizări şi reclamaţii 

trimise în scris sau pe e-mail, ordine de la superiorii ierarhici, toate fiind soluţionate în 

termenul legal de soluţionare. 
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C.2. Sancţiuni contravenţionale aplicate: 

 

În domeniul comercial s-au constatat 1.847 abateri de la legislația în vigoare. S-au 

întocmit 252 procese-verbale de constatare a contravenției în valoare de 1.650.970 lei, după 

cum urmează:  

- 14 avertismente scrise; 

- 1.595 avertismente verbale, din care: (1.299 - pentru nerespectarea normelor comerciale și 

76 pentru nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție în Piața Centrală din 

Municipiul Târgu Jiu);   

- 14 sancțiuni cu amendă și măsura complementară de suspendare a activității comerciale 

până la data autorizării, conform Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, republicată, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- 1 sancțiune cu amendă și cu măsura complementară de suspendare a activității comerciale, 

pe terasa de alimentație publică, până la data autorizării; 

- 10 procese-verbale cu concurs de 2 contravenții (s-a aplicat amendă contravențională și 

avertisment); 

- 4 procese-verbale cu concurs de 2 contravenții (s-au aplicat 2 amenzi); 

- 17 sancțiuni cu amendă și cu măsura complementară de confiscare produse uzate, conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2019, privind aprobarea Regulamentului privind 

condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal și a teraselor de alimentație 

publică, pe raza Municipiului Târgu Jiu; 

- 5 sancțiuni cu amendă și cu măsura complementară de confiscare produse de cult, conf. 

Legii 103/1992, actualizată, privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea 

obiectelor de cult, cu modificările și completările ulterioare;  

- 10 sancțiuni cu avertisment și cu măsura complementară de confiscare produse uzate 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2019A; 

- 2 avertismente scrise cu Plan de Remediere; 

- 127 avertismente verbale (pentru nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii de 

protecție în Piața 9 Mai); 

- 9 avertismente verbale (pentru nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție 

în piețele volante); 

- 36 avertismente verbale (pentru nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii                

de protecție în spațiu deschis); 

- 9 avertismente verbale (pentru nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție 

în spații comerciale); 

- 28 avertismente verbale (pentru nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii               

de protecție în mijloacele de transport în comun); 

- 3 avertismente verbale (pentru nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție 

într-o unitate de învățământ); 

- 8 avertismente verbale pentru fumat în unități de învățământ aflate pe raza Municipiului 

Târgu Jiu. 
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         De asemenea, au fost communicate prin afișare la domiciliul/sediul contravenienților 

persoane fizice/juridice, procesele verbale de constatare a contravenției care nu au putut fi 

comunicate prin poștă în urma realizării procedurii legale, un număr de 7 procese-verbale de 

constatare a contravenției. 

NR.crt.  

INDICATORI 

 

2019 2020 2021 

1. - Abateri constatate 992 1746 1847 

2. - Procese-verbale de contravenție întocmite 398 257 252 

 3. - Avertismente verbale aplicate 594 1489 1595 

 

 

 

 

         Constatările s-au făcut și în baza Legii nr. 270/2017 a prevenirii și a Hotărârea 

Guvernului nr. 33/2018, privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidenţa Legii 

prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere și în baza Legii nr. 

203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 COVID-19: având în vedere declararea stării de alertă pe teritoriul 

României, începând cu data de 18 mai 2020, și prelungirea succesivă a stării de alertă, în 

contextul epidemiologic internațional determinat de răspândirea coronavirusului SARS-COV-

2 și declararea ″Pandemiei″ de către Organizația Mondială a Sănătății, am efectuat 

următoarele activități: 
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 în luna IANUARIE 2021 s-au verificat: 

 

- purtarea măștii de protecție în piețele din Municipiul Târgu Jiu – 25 persoane depistate și 

avertizate verbal; 

- purtarea măștii de protecție în spațiu deschis  -  23 persoane depistate și  avertizate verbal; 

- purtarea măștii de protecție în spații comerciale. Au fost depistate și avertizate verbal        

6  persoane care nu respectau această măsură; 

- purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport în comun. 3 persoane depistate și 

avertizate verbal pentru că nu purtau corespunzător masca de protecție. 

 

 în luna FEBRUARIE 2021 s-au verificat: 

 

- purtarea măștii de protecție în piețele din municipiul Târgu Jiu – 14 persoane depistate și 

avertizate verbal; 

- purtarea măștii de protecție în spațiu deschis  -  13 persoane depistate și  avertizate verbal; 

- purtarea măștii de protecție în 2 spații comerciale. A fost depistată și avertizată verbal        

1 persoană care nu respecta această măsură; 

- purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport în comun. 4 persoane depistate și 

avertizate verbal pentru că nu purtau corespunzător masca de protecție; 

- în perioada 08 – 28 februarie s-au desfășurat acțiuni de verificare în incinta unităților de 

învățământ și pe aleile și trotuarele de acces, privind respectarea măsurilor de prevenție și 

protecție în vederea limitării răspândirii SARS-CoV-2. Nu au fost depistate astfel de 

persoane. 

 

 în luna MARTIE 2021  s-au verificat: 

 

- Piața 9 Mai (zilnic) - 1 echipă formată din 2 polițiști locali a desfășurat acțiuni de 

verificare privind respectarea măsurilor de prevenție în vederea limitării răspândirii 

virusului SARS-COV-2. Au sost depistate și avertizate verbal 54 de persoane care nu purtau 

mască de protecție; 

- purtarea măștii de protecție în 3 spații comerciale. A fost depistată și avertizată verbal        

1  persoană care nu respecta această măsură; 

- purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport în comun. 1 persoană depistată și 

avertizată verbal pentru că nu purta corespunzător masca de protecție. 

 

 în luna APRILIE 2021 s-au verificat: 

 

- Piața 9 Mai - verificări privind respectarea măsurilor de prevenție în vederea limitării 

răspândirii virusului SARS-COV-2. Au sost depistate și avertizate verbal 31 de persoane 

care nu purtau mască de protecție; 

- purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport în comun. 1 persoană depistată și 

avertizată verbal pentru că nu purta corespunzător masca de protecție. 
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 în luna MAI 2021 s-au verificat: 

 

- Piața 9 Mai - verificări privind respectarea măsurilor de prevenție în vederea limitării 

răspândirii virusului SARS-COV-2. Au sost depistate și avertizate verbal 8 persoane care nu 

purtau mască de protecție. 

 

 

 în luna IUNIE 2021 s-au verificat: 

 

- mijloacele de transport în comun  -  verificări privind respectarea măsurilor de prevenție în 

vederea limitării răspândirii virusului SARS-COV-2. Au sost depistate și avertizate verbal   

2 persoane care nu purtau mască de protecție. 

 

 

 în luna OCTOMBRIE 2021, perioada 25-31, s-au verificat: 

  

- Piața 9 Mai și Piața Centrală (zilnic) – o echipă formată din 2 polițiști locali (în fiecare 

piață) a desfășurat acțiuni de verificare privind respectarea măsurilor de prevenție în vederea 

limitării răspândirii virusului SARS-COV-2. Au fost depistate și avertizate verbal 23 de 

persoane care nu purtau mască de protecție; 

- purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport în comun. Au fost depistate și 

avertizate verbal 8 persoane care nu purtau mască de protecție. 

 

 

 în luna NOIEMBRIE 2021, perioada 01 – 29, s-au verificat: 

 

- purtarea măștilor de protecție în mijloacele de transport în comun. Au fost depistate și 

avertizate verbal 9 persoane care nu purtau mască de protecție; 

- purtarea măștilor de protecție în unitățile de învățământ. A fost depistată și avertizată 

verbal 1 persoană care nu purta mască de protecție; 

- Piața Centrală - verificări privind respectarea măsurilor de prevenție în vederea limitării 

răspândirii virusului SARS-COV-2. Au sost depistate și avertizate verbal 8 persoane care nu 

purtau mască de protecție. 

 

 

 în  luna DECEMBRIE 2021, s-au verificat: 

 

- purtarea măștilor de protecție în unitățile de învățământ. Au fost depistate și avertizate 

verbal 2 persoane care nu purta mască de protecție; 

- Piața Centrală - verificări privind respectarea măsurilor de prevenție în vederea limitării 

răspândirii virusului SARS-COV-2. Au sost depistate și avertizate verbal                             

49 persoane care nu purtau mască de protecție. 
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BIROUL CONTROL COMERCIAL 

  

Nr. 

Crt. 

INDICATORI 

2021 

 

 

Număr 

verificări 

 

Număr 

depistări 

care nu  

respectă 

legislația 

1. Verificarea S.C./A.F./P.F. privind deţinerea autorizaţiilor/ 

acordurilor/avizelor de funcţionare 

263 68 

2. Verificarea S.C./A.F./P.F. privind afişarea/nevizarea 

autorizaţiilor/acordurilor de funcţionare 
285 153 

3. Identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi de 

comerţ ambulant cu produse alimentare şi din sectorul 

alimentar, în locuri neautorizate  

 

231 

 

231 

4. Identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi de 

comerţ ambulant cu produse nealimentare, în locuri 

neautorizate 

141 141 

5. Identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi de 

comerţ ambulant cu produse uzate, în locuri neautorizate 
311 311 

6. Verificarea agenţilor economici privind plata concesionării 

sau a utilizării temporare a domeniului public 

155 120 

7. Verificarea comercianţilor S.C./A.F./P.F. care îşi 

desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare, târguri şi 

oboare 

190 80 

8. Verificarea comercianţilor, producătorilor agricoli care îşi 

desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare, târguri şi 

oboare 

904 365 

9. Verificarea respectării orarelor de funcţionare 

 

267 

 

1 

 

10. Verificarea amplasării mijloacelor de măsurare a mărfurilor 

 

1010 

 

32 

 

11. Verificarea afişării preţurilor pe produse 

 

1389 

 

13 

 

12. Depistarea persoanelor care fumează în spații în care este 

interzis fumatul 
26 26 

 

13. Verificarea tuturor sesizărilor scrise/ 

verbale/telefonice/ordine, primite 

 

156 156 

 

D. ACTIVITATEA BIROULUI PROTECȚIA MEDIULUI, DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL 

 

  D.1. Activități desfășurate 

          În anul 2021 activitatea Biroului protecţia mediului, disciplina în construcţii și afișaj 

stradal a fost realizată în baza următoarelor obiective principale, după cum urmează:  

 Verificarea în teren a sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea cetăţenilor, legate de 

problemele specifice compartimentului; 
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 verificarea măsurilor dispuse odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale, respectiv 

oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate; 

 identificarea lucrărilor de construcții executate la monumente/construcții situate în zone 

protejate; 

 identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau 

desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu/nerespectare proiect 

tehnic; 

  efectuarea controalelor pentru aducerea terenului la stadiul inițial în cazul lucrărilor de 

reparatii ale părţii carosabile şi pietonale;    

  verificarea respectării normelor legale privind afişajul publicitar şi orice altă formă de 

afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a 

activităţii economice; 

 verificarea şi identificarea imobilelor şi imprejmuirilor aflate în stadiu avansat de 

degradare; 

 verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor;  

 întreţinerea şi curăţenia locuinţelor deţinute în proprietate sau cu chirie, a anexelor 

gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

 verificarea ridicării deșeurilor menajere de către operatorii de servicii de salubrizare, în 

conformitate cu graficele stabilite; 

 depozitarea corespunzătoare a deșeurilor menajere; 

 verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor sau cuvetelor acestora; 

 protejarea şi conservarea spaţiilor verzi; 

 obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de 

salubrizare a terenurilor neocupate functional sau nefunctional, în special a celor situate de-

a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie;  

 verificarea existenței contractelor de salubrizare, potrivit legii. 

  

        În anul 2021, polițiștii locali din cadrul Biroului protecția mediului, disciplina în 

constructii și afișaf stradal au întocmit 873 note de constatare, atât pe linia respectării 

normelor privind protecția mediului, cât și pe linia respectării disciplinei în construcții și a 

afișajului stradal.  

         O atenţie deosebită a fost acordată soluţionării petiţiilor şi sesizărilor repartizate, în 

cadrul Biroului protecția mediului, disciplina în constructii și afișaj stradal, fiind înregistrate 

989 sesizări, dintre care: 695 scrise și 294 sesizări verbale/fișe de eveniment/dispoziții      

(fig. 1).  
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            Fig. 1 

D.2. Sancțiuni contravenționale aplicate: 

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, politistii locali din cadrul Biroului protecția 

mediului, disciplina în construcții și afișaj stradal, au aplicat un număr de 71 sancțiuni 

contravenționale în cuantum de 205.000 lei, din care: 61 sancțiuni contravenționale au fost 

aplicate pe Legea nr. 50/1991RA, în valoare de 135.000 lei. 

 

D.3. Disciplina în construcţii și afișajul stradal: 

       În domeniul disciplinei în constructii, polițiștii locali din cadrul Biroului protecția 

mediului și disciplina în construcții, au efectuat verificări în scopul depistării lucrărilor de 

construcţii executate fără autorizație de construire, precum și a lucrărilor de construcții care 

nu respectă documentația tehnică. 

        Au fost constatate 61 abateri contravenționale pe linia disciplinei în construcții, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1191 R A, dintre care: 49 sancțiuni contravenționale 

pentru construcții realizate fără autorizații de construire, 4 sancțiuni contravenționale pentru 

lucrări executate fără autorizație de desființare, 6 sancțiuni contravenționale pentru construcții 

executate fără a respecta documentația tehnică ce a stat la baza emiterii autorizației de 

construire, 2 sancțiuni contravenționale aplicate pentru neanunțarea datei de începere a 

lucrărilor de construcții. 

      În urma acțiunilor și a controalelor efectuate, s-au constatat 11 fapte de natură penală, 

prevăzute de art. 24 lit ”a” din Legea nr. 50/1991 republicată și modificată, pentru realizarea 

de lucrări neautorizate la un monument istoric, fiind întocmit procese-verbale de constatare, 

în conformitate cu prevederile art. 61. alin. (1), lit. ”a” și alin. (4) din Codul de Procedură 

Penală, în scopul sesizării Parchetului de pe Lângă Judecătoria Târgu Jiu. 

      De asemenea, s-au întocmit 8 documentații necesare în vederea sesizării instanțelor de 

judecată (prin promovarea de acțiuni, având ca obiect obligația de a face – intrarea în 

legalitate sau desființarea construcțiilor) întrucât, contravenienții nu au respectat termenele 
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dispuse prin procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conform 

prevederilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 republicată și modificată, precum și                      

13 documentații necesare pentru plângerile contravenționale formulate de contravenienți. 

 

Pondere contravenții pe linia disciplinei în construcții în anul 2021 

 

        

 
 

D.3.1. Controale pentru aducerea terenului la stadiul inițial în cazul lucrărilor de 

reparatii ale părţii carosabile şi pietonale    

Au fost efectuate 14 verificări, privind respectarea termenelor stabilite pentru refacerea 

carosabilului/trotuarului/spațiului verde, în urma intervenţiilor realizate de către societăţile 

acreditate în scopul remedierii defectelor înregistrate pe reţelele de distribuţie.  

 

D.3.2. Construcții aflate în stadiu avansat de degradare: 

Au fost identificate 18 imobile și împrejmuiri aflate în stadiu avansat de degradare, ai 

căror deținători legali au fost înștiințați cu privire la obligația de a le întreţine în mod 

corespunzător, prin efectuarea reparaţiilor necesare (la acoperişuri, învelitori, jgheaburi, şi 

burlane), refacerea finisajelor degradate, zugrăvire (numai în culori adecvate), îndepărtarea 

urmelor de noroi şi inscripţionărilor obscene, spălarea şi înlocuirea geamurilor lipsă. Pentru 

neconformitate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 

Având în vedere de vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local                              

nr. 417/30.08.2021, privind inventarierea și etichetarea reţelor de comunicaţii electronice și 

infrastructura suport aferentă, deținute în Municipiul Târgu Jiu, au fost notificați                   

23 operatori/furnizori de rețele de comunicații electronice cu privire la obligația de a depune 

situația inventar privind rețele de comunicații electronice deținute în Municipiul Târgu Jiu, 
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precum și infrastructura suport deținută pe proprietăți ale Municipiului Târgu Jiu, dar și de a 

eticheta/marca toate rețelele de comunicații electronice deținute pe raza municipiului. 

           

D.4. Protecţia mediului 

Verificări privind depozitarea corespunzătoare a deșeurilor menajere: 

 În perioada de referință, din punct de vedere al respectării normelor de protecția 

mediului activitatea s-a axat în cea mai mare parte pe activitatea de prevenire a depozitării 

necontrolate a deșeurilor. În acest sens, au fost organizate activităţi de monitorizare a 

zonelor cu grad ridicat de risc privind depozitarea ilegală a deșeurilor, în colaborare cu 

polițiștii locali din cadrul structurilor de ordine publică, fiind desfășurate acțiuni de patrulare 

pe str. Termocentralei, str. Barajelor, Aleea Merilor, str. Narciselor, str. Marin Preda,          

str. Căpitan Buzatu, Aleea Mehedinţi şi str. Ulmului, Între Jiețe, Prelungirea Panduri,          

str. Motrului. 

    Au fost efectuate verificări pe raza Municipiului Târgu Jiu, inclusiv în localitățile 

componente, în scopul respectării obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către 

persoanele fizice și juridice. În acest sens au fost efectuate verificări cu privire la modul de 

igienizare a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în 

care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a centralelor temice dezafectate 

precum și a spațiilor verzi. În toate cazurile în care au fost constatate deficiențe au fost 

acordate termene privind igienizarea în mod corespunzător a terenurilor afectate, pentru 

neconformitate fiind aplicate 3 sancțiuni contravenționale în confomitate cu prevederile 

Hotărârea Consiliul Local nr. 169/2006 și Hotărârea Consiliul Local nr. 19/2002. 

     

D.4.1. Verificarea ridicării deșeurilor menajere de către operatorii de servicii de 

salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite 

    Periodic, au fost realizate acțiuni pentru respectarea prevederilor legale privind 

condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, 

neregulile constatate fiind aduse la cunoștința operatorului autorizat.   

 

D.4.2. Verificări contracte de salubrizare 

       Polițiștii locali din cadrul biroului au efectuat verificări pe raza municipiului       

Târgu Jiu, în scopul depistării persoanelor care nu au încheiat contracte de salubrizare cu 

operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare. 

    Au fost depistate și identificate 15 persoane juridice care nu respectau prevederile 

legale în acest sens iar în urma discuțiilor purtate la fața locului, reprezentanții                   

S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. au încheiat contracte de salubrizare. 
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În conformitate cu prevederile art. 30, alin. (5) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 

(republicată) a serviciului de salubrizare a localităţilor ”constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte 

de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă”.   

 

 

 

D.4.3. Verificări privind respectarea normelor legale privind afişajul publicitar şi 

orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de 

desfăşurare a activităţii economice 

   Au fost depistate afișe publicitare lipite în alte locuri decât cele special amenajate de 

către administrația publică locală, fiind identificați și avertizați beneficiarii acestora, în 

conformitate cu prevederile HCL 365/2006.      

     În perioada de referință, au fost eliberate 3 acorduri de publicitate sonoră pentru 

utilizarea unor mijloace sonore pe raza municipiului Târgu Jiu, realizate prin intermediul 

portavocilor, staţiilor de amplificare, etc., montate pe autovehicule. 

    De asemenea, a fost aplicată sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 185/2013 R, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, modificată 

și completată prin Legea nr. 154/2017, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate fără a 

deține aviz temporar de publicitate. 

 

  D.4.4. Verificări privind igienizarea surselor de apă, a malurilor sau cuvetelor 

acestora 

     Au fost efectuate acțiuni privind verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor 

sau cuvetelor (Lacul de acumulare Târgu Jiu, Lacul de acumulare Vădeni, Râul Amaradia, 

râul Șușița). 
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D.4.5. Verificări efectuate pentru prevenirea și combaterea buruienii ambrozia pe 

raza Municipiului Târgu Jiu 

      În anul 2021, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu, prin Biroul protecție mediu, disciplina 

în construcții și afișaj stradal au derulat campania de informare ”Stop ambroziei în          

Târgu Jiu”, în scopul creșterii gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire 

la pericolul pe care îl reprezintă această plantă pentru sănătate. 

   În cadrul acestei campanii în data de 13.07.2021, polițiștii locali au organizat o 

conferința de presă la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, la care au participat 

reprezentanți ai Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Gorj, un medic alergolog, precum și 

reprezentanți ai Primăriei Municipiului    Târgu Jiu.            

  Aspectele cu privire la combaterea ambroziei reglementate prin Legea nr. 62/2018, 

modificată prin Legea nr. 129/2021, care a intrat în vigoare la data de 18 iulie 2021. Astfel, 

începând cu data de 18 iulie 2021, una dintre modificările legislative vizează includerea 

Poliției Locale printre instituțiile de control abilitate pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 62/2018, privind combaterea ambroziei. 

   În perioada iunie 2021 –  august 2021, polițiștii locali din cadrul Biroului protecție 

mediu, disciplina în construcții și afișaj stradal au efectuat mai multe verificări pe raza 

Municipiului Târgu Jiu, fiind depistate 90 de terenuri infestate cu ambrozia. 

    Proprietarii sau deținătorii de terenuri au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, 

combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrozia artemisiifolia, 

pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul 

prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane. 

 

D.5. Colaborarea instituțională 

În vederea soluţionării juste şi pertinente a solicitărilor venite din partea cetăţenilor, am 

desfăşurat   acţiuni în colaborare cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Lt. Col. Dumitru Petrescu ”Gorj, Inspectoratul de 

Stat în Construcţii Gorj, Poliţia Municipiului Târgu Jiu, Direcţia Impozite și Taxe Târgu Jiu. 

    

 III. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE ÎN ANUL 2021: 

 

În cursul anului 2021 au fost constatate și aplicate de către polițiștii locali din cadrul 

Direcției Poliția Locală Târgu Jiu, un număr de 4.001 sancţiuni contravenţionale în valoare 

de 1.043.707 lei (personae fizice – 3836 sancțiuni contravenționale în valoare de 950.007 lei 

și personae juridice – 165 sancțiuni contravenționale în valoare de 93.700 lei), după cum 

urmează: 

 

- Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,cu modificările și completările ulterioare 

–   570 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 203.300,50 lei. 
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- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare – 1.526 sancţiuni 

contravenţionale în cuantum de 245.959 lei. 

- Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu – 1.565 sancţiuni 

contravenţionale în cuantum de 282.647,50 lei, după cum urmează: 

 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2009, privind aprobarea Regulamentului de 

gospodărie a Municipiului Târgu Jiu - 58 sancţiuni contravenţionale în cuantum de   

17.500 lei, 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2006, privind stabilirea unor norme pentru 

desfășurarea transportului urban de călători, constatarea și sancționarea contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare - 1 sancţiune contravenţională cu avertisment scris.  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2002, privind stabilirea și sancționarea faptelor ce 

constituie contravenții pe raza Municipiului Târgu Jiu, cu modificările și completările 

ulterioare - 102 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 26387,50 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2006,  privind stabilirea unor reguli de circulație a 

vehiculelor cu tracțiune animală și de protejare a spațiilor verzi în municipiul Târgu Jiu, cu 

modificările și completările ulterioare, 30 sancţiuni contravenţionale în cuantum de     

5.000 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2011, pentru reglementarea unor reguli în domeniul 

circulaţiei rutiere pe domeniul public al Municipiului Târgu Jiu – 736 sancţiuni 

contravenţionale în cuantum de 81.250 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru 

eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din 

Municipiul Târgu Jiu, cu modificările și completările ulterioare - 35 sancţiuni 

contravenţionale în cuantum de 12.600 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2008, privind instituirea unor reguli referitoare la 

păşunatul animalelor pe raza Municipiului Târgu Jiu - 11 sancţiuni contravenţionale în 

cuantum de 3.800 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și 

remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului       

Târgu Jiu - 15 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 1.200 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2010, privind instituirea unor reguli referitoare la 

protejarea obiectelor de artă și de mobilier urban de pa raza Municipiului Târgu Jiu,           

cu modificările și completările ulterioare - 9 sancţiuni contravenţionale în cuantum de     

2.100 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2017, privind instituirea unor reguli pentru protejarea 

Ansamblului Monumental “Calea Eroilor” pe domeniul public al Municipiului Târgu Jiu,  

cu modificările și completările ulterioare – 103 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 

29.500 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2009, privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Târgu Jiu,             
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cu modificările și completărilor ulterioare - 251 sancţiuni contravenţionale în cuantum de     

18.560 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2018, privind aprobarea Regulamentului privind 

exercitarea activităților comerciale pe raza Municipiului Târgu Jiu - 115 sancţiuni 

contravenţionale în cuantum de 38.700 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2019, privind aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea acordului de funcționare și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea 

activităților comerciale în Municipiul Târgu Jiu, cu modificările și completările ulterioare - 

22 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 8.900 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2019, privind aprobarea Regulamentului privind 

condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal și a teraselor de alimentație 

publică, pe raza Municipiului Târgu Jiu - 76 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 

37.150 lei. 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 365/2005, privind stabilirea unor fapte ce constituie 

contravenții în Municipiul Târgu Jiu - 1 sancţiune contravenţională cu avertisment scris. 

 

- Alte legi şi acte normative - 340 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 311.800 lei, 

după cum urmează: 

 

 Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun, cu modificările și completările ulterioare – 21 sancţiuni contravenţionale în 

cuantum de 1.550 lei, 

 Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,      

cu modificările și completările ulterioare – 61 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 

205.000 lei, 

 Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare -             

2 sancţiuni contravenţionale în cunatum de 10.000 lei, 

 Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare - 224 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 82.650 lei, 

 Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările și completările ulterioare - 1 sancţiune contravenţională în 

valoare de 2.000 lei, 

 Legea nr. 54/2012, privind desfăşurarea activităţilor de picnic - 1 sancţiune 

contravenţională în valoare de 2.000 lei, 

 Legea nr. 103/1992, actualizată, privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru 

producerea obiectelor de cult, cu modificările și completările ulterioare - 5 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 1.500 lei, 

 Legea nr. 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare - 2 sancţiuni contravenţionale în 

valoare de 100 lei, 
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 Legea nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate, cu modificările și completările ulterioare - 1 sancţiune contravenţională în 

valoare de 1.000 lei, 

 Hotărârea de Guvern nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare - 7 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 1.200 lei, 

 Hotărârea de Guvern nr. 947/2000, republicată, actualizată, privind modalitatea de 

indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare - 1 sancţiune 

contravenţională cu avertisment scris. 

 Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, cu modificările și completările ulterioare - 13 sancţiuni 

contravenţionale în cunatum de 3.800 lei, 

 Ordonanța de Guvern nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,                      

cu modificările și completările ulterioare - 1 sancţiune contravenţională în cunatum de 

2.000 lei. 

 

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE ÎN ANUL 2021 
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Situația sancțiunilor contravenționale aplicate 

de către compartimentele operative din cadrul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire/compartiment Anul 

2019 

 

Anul 

2020 

 

Anul  

2021 

1. Compartimentul ordine și liniște publică  

 

58 200 1.273 

2. Serviciul circulație rutieră, evidența persoanelor și 

dispecerat 

5.528 3.175 2.405 

3. Biroul Control Comercial 

 

398 257 252 

4. Biroul Protecția Mediului, Disciplina în Construcții și 

Afișaj Stradal 

102  90 71 

TOTAL SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 

 

8.722 5.509 4.001 

 

 

Situația comparativă a sancțiunilor contravenționale pe anii 2019/2020/2021 
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III. CONCLUZII ȘI OBIECTIVE PENTRU ANUL 2022  

 

CONCLUZII  

În anul 2021, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu a pus accent pe prevenție, îndeosebi 

de la declararea pandemiei decanșată de coronovirusului SARS COV-2, prin dispunerea 

tuturor măsurilor stabilite, Hotărârile Comitetelor pentru Situații de Urgență de la nivel 

județean și local, pentru limitarea răspândirii coronavirsului SARS COV-2, în rândul 

populației, cât și în rândul angajaților noștri.   

În aplicarea măsurilor dispuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului             

SARS COV-2, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu a menținut gradul de fermitate în aplicarea 

legii, parcurgând cu succes anul 2021 în sensul creșterii capacității de acțiune, ceea ce 

confirmă rolul pro-activ al polițiștilor locali. 

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2022 

 În cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii și independent, Direcția 

Poliția Locală Târgu Jiu a contribuit și va contribui la realizarea cerințelor în acest domeniu 

prin influența directă a polițistului local în teren asigurând activități de patrulare, măsuri de 

ordine și siguranță publică, acțiuni pe cartiere sau punctele în locurile propice săvârșirii unor 

fapte penale sau contravenționale, astfel încât prezența polițistului local să devină un lucru 

firesc în Municipiul Târgu Jiu, iar cetățeanul să fie în siguranță. 

 Luând în considerare ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce-i revin Direcției Poliției 

Locală  Târgu Jiu, în anul 2022 considerăm ca obiective prioritare, următoarele: 

-  Asigurarea transparenței activităților Direcției Poliției Locale Târgu Jiu, 

- eficientizarea activităţii prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare a activităţilor 

curente; 

- descurajarea fenomenului contravențional/infracțional și creșterea eficienței serviciilor de 

asigurare a ordinii și siguranței publice,  

- supravegherea zonelor cu risc ridicat de producerea unor evenimente cu caracter 

contravențional și infracțional, 

- reducerea timpilor de intervenție la solicitarea cetățenilor, prin dispunerea în dispozitiv a 

polițiștilor locali în așa fel încât, să intervină operativ în orice zonă a Municipiului       

Târgu Jiu, 

- reducerea numărului de parcări/staționări neregulamentare pe trotuare, în stațiile de oprire 

a mijloacelor de transport în comun, zonele aglomerate ale municipiului și în toate cartierele 

municipiului prin prezența în aceste zone a polițiștilor locali, conform programului zilnic 

stabilit, 

- asigurarea ordinii publice și monitorizarea traficului rutier/pietonal în zonele din imediată 

apropiere a instituțiilor de învățământ,   

- creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, protejarea patrimoniului, 

siguranța stradală și rutieră și consolidarea imaginii instituției, 

- limitarea cazurilor de apelare la mila publică prin intesificarea patrulării în zonele 

vulnerabile, depistarea persoanelor care aplelează la mila publică și luarea măsurilor legale, 
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- reducerea cazurilor de construcții executate fără autorizație de construire, sau cu 

nerespectarea proiectului, prin acțiuni tematice de depistare în fază incipientă a 

construcțiilor ilegale și luarea măsurilor ce se impun, 

- monitorizarea activității firmelor de salubrizare stradală și menajeră în vederea respectării 

programului de salubrizare și colectare a deșeurilor menajere, prin activități tematice și 

luarea măsurilor legale,  

- monitorizarea zonelor din Municipiul Târgu Jiu în care se efectuează depozitări ilegale a 

gunoaielor, resturilor menajere, materialelor din construcții, etc. pentru prevenirea formării 

rampelor clandestine pe domeniul public, 

- creșterea performației operaționale a Direcției Poliția Locală Târgu Jiu în toate domeniile 

de activitate, conform legii, 

- continuarea în cadrul instituției a unui stil de muncă dinamic, pliat pe realitățile locale, 

bazat pe principialitate, respect față de cetățean, încredere, exemplu personal de 

compentență și pregătire profesională, 

- intensificarea activităților de pregătire profesională, cu accent pe cunoașterea și aplicarea 

prevederilor legale și modalitățile de intervenție în diferite situații, 

- instruirea și verificarea permanentă a personalului cu privire la modul de abordare a 

cetățenilor, a respectului și condescendenței de care trebuie să dea dovadă în relațiile cu 

aceștia,    

- realizarea indicatorilor de eficienţă a muncii, adaptate standardelor moderne şi motivarea 

fiecărui poliţist local pentru autodepăşire; 

- îmbunătățirea logisticii prin alocarea unor fonduri necesare achiziționării unor autoturisme 

care să înlocuiească autoturismele ce compun în acest moment parcul auto al Direcției 

Poliția Locală Târgu Jiu. 
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