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RAPORT  
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE  

 POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU 

 

 CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Pe tot parcursul anului 2018, activitatea Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, a fost 

orientată prioritar pentru 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, îndeplinirea misiunilor care îi 

revin, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a cooperat cu Poliţia Română şi Jandarmeria 

Română, cu alte instituţii ale statului, 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. 

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

completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului 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 Poliţiei 
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Locale a Municipiului 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. 

  Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 

Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,           

HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 

locale, precum şi a celorlalte acte normative care reglementează activitatea acestei instituţii în 

scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, punerii în legalitate a persoanelor care locuiesc fără 

forme legale pe raza Municipiului Târgu Jiu, creşterii siguranţei în unităţile de învăţământ, 

asigurării unor norme de comerţ civilizat, respectării disciplinei în construcţii şi protecţiei 

mediului, fluidizării traficului rutier, menţinerii unui climat de disciplină rutieră, soluţionării 

sesizărilor primite, activitatea realizându-se în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în 

sprijinul instituţiilor statului exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

Poliţia Locală a Municipiului 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 conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în  anul 2018 

personalul instituţiei a fost angrenat în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi liniştii 

publice, protecția mediului înconjurător, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale 

privind curăţenia municipiului, acte de comerţ stradal ilicit, de combatere a cerşetoriei,  a parcării 

ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului 

Târgu Jiu. 

Astfel în anul 2018, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu, a avut ca obiective, 

următoarele: 

1. Asigurarea ordinii și a siguranței cetățenilor în competența teritorială a Municipiului 

Târgu Jiu. 

2. Acțiunea permanentă și fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor 

Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. 

3. Îmbunătățirea continuă a serviciului polițienesc în slujba cetățeanului. 

4. Reducerea activităților de comerț stradal neautorizat desfășurat pe raza Municipiului 

Târgu Jiu. 

5. Creșterea siguranței în unitățile de învățământ.  

6. Creșterea încrederii populației în forțele de ordine locale și consolidarea imaginii 

instituției. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, în anul 2018  Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a 

acționat în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale și Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Târgu Jiu nr. 103/30.03.2015 privind Regulamentul de organizare și funcționare 
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al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, cu modificările și completările ulterioare, derulând pe 

domeniile de activitate, următoarele activităţi: 

  

 CAPITOLUL II – ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE COMPARTIMENTE 

(operative/neoperative) ALE POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU 

  

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

eficientă a activităților, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu are în componență 6 servicii de 

ordine publică, după cum urmează: 

1. Serviciul Ordine Publică, 

2. Serviciul Ordine Publică nr. 2,  

3. Serviciul Ordine Publică nr. 3, 

4. Serviciul Ordine Publică și Transport Valori, 

5. Serviciul Ordine Publică – Intervenție, 

6. Serviciul Ordine Publică și Evidența Persoanelor.  

 

A. ACTIVITATEA DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

Principalele obiective ale activităţii de ordine şi siguranţă publică, în anul 2018 au fost, 

prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale în scopul realizării competenţelor sale din 

domeniul siguranţei publice, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind 

încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local al 

Muncipiului Târgu Jiu, asigurând un climat de siguranță cetățeanului.  

Serviciul de Ordine Publică, Serviciul de Ordine Publică nr. 2, Serviciul de Ordine Publică 

nr. 3, Serviciul de Ordine Publică și Transport Valori, Serviciul de Ordine Publică – Intervenție, 

au desfășurat în anul 2018, următoarele activității de ordine și siguranță publică, după cum 

urmează: 

 

A.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 în 

scopul asigurării ordinii şi liniştii 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 ordine publică şi 

siguranţă în unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Jiu repartizate în acest sens 

Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 

Muncipiului Târgu Jiu. 
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 Pe tot parcursul anului 2018 efectivele serviciilor de ordine şi linişte publică, biroului 

Control Comercial și biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții, precum și Serviciul 

Ordine Publică și Evidența Persoanelor, au participat la un număr de 135 misiuni privind 

asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu celelalte structuri cu atribuţii de ordine şi 

linişte publică din Municipiul Târgu Jiu la manifestări cultural-artistice, sportive, comemorative, 

religioase, spectacole şi târguri care au avut loc pe raza Municipiului Târgu Jiu, atât pe timp de zi 

cât și pe timp de noapte, după cum urmează: 

- 06.01.2018 – 07.01.2018 – Boboteaza şi Sfântul Ion; 

- 24.01.2018 – Unirea Principatelor Române; 

- 02.02.2018 - Examenul de Certificare a Competențelor Profesionale la Colegiul Tehnic 

“Henri Coandă”; 

- 08.03.2018 – Ziua Internaţională a Femeii; 

- 23.03.2018 – Campionatul European de Box Juniori 2018; 

- 04.04.2018 – 08.04.2018 – Sărbătorile Pascale; 

- 30.04.2018 - 01.05.2018 – Ziua Internaţională a Muncii; 

- 06.05.2018 – Sărbătoarea Narciselor; 

- 19.05.2018 – 20.05.2018 – Festivalul Național de Gimnastică și Dans  “Măiastra”; 

- 19.05.2018 – 27.05.2018 – Zilele Municipiului Târgu Jiu; 

- 21.05.2018 – Sfinții Constantin şi Elena – Procesiunea; 

- 17.05.2018 – Ziua Eroilor; 

- 26.06.2018 – Ziua Drapelului; 

- 07.07.2018 – Concert Grigore Leșe în Parcul Coloana Infinitului; 

- 18.08.2018 – 26.08.2018 – Festivalul Internațional de Folclor și Festivalul Berii; 

- 09.09.2018 – Deschiderea Anului Școlar 2018 – 2019; 

- 01.10.2018 – Ziua Vârstnicilor la Târgu Jiu; 

- 05.10.2018 – 07.10.2018 – Ziua Recoltei 2018; 

- 01.12.2018 – Ziua Națională a României; 

- 18.12.2018 – 07.01.2019 – Sărbătorile de Iarnă 2018 – 2019; 

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

simulării examenului de bacalaureat 2018 pentru absolvenţii clasei a XII-a, în unităţile de 

învăţământ din responsabilitate;  

- în data 01.06.2018 s-a asigurat buna desfăşurare a activităţilor dedicate Zilei Internaţionale a 

Copilului;  

- 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 2018 şi sesiunea august – septembrie 2018, în unităţile de învăţământ din 

responsabilitate;  

- în perioada 04.08.2018 – 05.08.2018 s-a organizat pe raza localității componente Preajba – 

Baza Sportivă de Autocross – Bike Fest și 25.08.2018 – 26.08.2018 - Cupa Municipiului 

Rallycross; 
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- s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână la Primăria Municipiului      

Târgu Jiu, în zilele în care s-au oficiat căsătorii; 

- 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, precum și depistarea grupurilor de tineri care deranjează ordinea și liniștea publică pe 

perioada verii, în special în zona cartierelor de blocuri; 

- au fost desfășurate activități de patrulare în zonele aglomerate, în special Piața Centrală, 

pentru prevenirea faptelor de furt; 

- 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; 

- 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; 

Pe parcursul acestor misiuni nu s-au înregistrat evenimente deosebite, poliţiştii locali 

îndeplinindu-şi în condiţii bune şi foarte bine atribuţiile de serviciu.  

 În anul 2018, s-a acordat sprijin agenților de poliție din cadrul Poliției Municipiului       

Târgu Jiu, precum și Poliției Transporturi Feroviare Târgu Jiu, prin participarea la patrule mixte, 

activitate benefică la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Târgu Jiu, fiind 

desfășurate activități zilnice de patrulare, pentru descurajarea, constatarea și sancționarea 

abaterilor de la normele legale din competență, acționând prompt la solicitările cetățenilor sau a 

celor primite prin apelul de urgență 112.  

 Trebuie menționat faptul că, în anul 2018 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 Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, prin acțiunile și 

activitățile desfășurate. 

La solicitarea reprezentanților Direcției de Asistență Socială Târgu Jiu, s-au asigurat măsuri 

de ordine și siguranță publică pe timpul distribuirii alimentelor către populație. 

De asemenea, au fost executate un număr de 21 citații și 1 mandat de aducere, emise de 

organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, pentru persoanele care domiciliază pe raza 

de competenţă a Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, toate fiind executate la termenul dispus 

de instanțe. 

 

A.2. Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii actelor de cerşetorie şi vagabondaj 

Efectivele Poliţiei Locale Târgu Jiu au luat măsuri legale privind combaterea cerşetoriei, 

vagabondajului şi prostituţiei, fiind aplicate un număr de 80 sancțiuni contravenționale în 

cuantum de 14.600 lei, persoanelor care apelează la mila publică, conform prevederilor art. 2     

pct. 3 din Legea nr. 61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 

de de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările ulterioare.              
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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            

53 persoane, iar 33 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 Primiri în 

Regim de Urgenţă a minorilor din Municipiul Târgu Jiu. În vederea prevenirii apariţiei unor 

decese cauzate de frig în perioada de iarnă, au fost îndrumate către azilul de noapte “Casa Iris” un 

număr de 6 persoane. Totodată au fost identificate și îndrumate spre domiciliu 53 persoane care 

nu justificau prezența în Municipiul Târgu Jiu. 

 

A.3. Animale lăsate în libertate 

- 80 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 totodată 

aplicate un număr de 38 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 11.300 lei, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2008 privind instituirea unor reguli referitoare la 

păşunatul animalelor pe raza Municipiului Târgu Jiu şi a Legii 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. 
 

 A.4. 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 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, ş.a.m.d. 

 

A.5. Siguranţa în şcoli 

În temeiul Legii nr. 29/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 

actualizată, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi în conformitate cu atribuţiile 

prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare, efectivele Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu alături de celelalte forţe de ordine 

ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, au asigurat măsuri de ordine şi 
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siguranţă publică pentru prevenirea faptelor antisociale şi a furturilor, în zona următoarelor 

instituţii şcolare repartizate, conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a Municipiului 

Târgu Jiu, după cum urmează: 

Şcoala generală Constantin Săvoiu, Şcoala generală Alexandru Ştefulescu, Colegiul 

Naţional Tudor Vladimirescu, Colegiul Traian Vuia, Şcoala generală Bârseşti, Şcoala generală 

Ursaţi, Şcoala generală Polata. 

Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a ţinut legătura în permanenţă cu conducerea acestor 

unităţi şcolare, în vederea unei bune colaborări pentru semnalarea unor eventuale probleme şi 

preîntâmpinarea oricăror evenimente negative. 

În anul 2018 în urma activităților desfășurate de către polițiștii locali pe linie de Ordine și 

Siguranță Publică, au fost constatate un număr de 39 fapte de natură penală, în temeiul art. 12 

din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,  în 

urma cărora persoanele suspecte au fost predate Poliției Municipiului Târgu Jiu pentru 

continuarea cercetărilor, fapte penale, care s-au referit la infracțiuni de furt – 29, distrugere – 4,         

amenințare – 1, înșelătorie – 2, lovire - 1, infracțiune la regimul armelor și munițiilor – 1, 

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența 

băuturilor alcoolice – 1.  

 

 A.6. Alte activităţi 

  Pe parcursul anului 2018, poliţiştii locali din cadrul serviciilor de ordine publică, au însoţit 

angajaţii S.C. Transloc S.A. cu atribuţii de control, pe mijloacele de transport în comun, în scopul 

identificării persoanelor care călătoresc fraudulos, fiind aplicate un număr de 256 de sancţiuni 

contravenţionale în cuantum de 26.325 lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 403/2006 

privind stabilirea unor norme pentru desfăşurarea transportului urban de călători, 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 Infinitului”, conform Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică al Municipiului Târgu Jiu. 

De asemenea, au fost comunicate prin afișare la domiciliul/sediul contravenienților persoane 

fizice/juridice,  procesele verbale de constatare a contravenției care din diferite motive nu au 

putut fi comunicate prin poștă, nu număr de 86 procese-verbale de constatare a contravenției. 

Acțiuni tip filtru rutier, împreună cu lucrători ai Poliției Municipiului Târgu Jiu cu atribuții 

în acest domeniu – 44 de acțiuni. 

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

intervenit cu operativitate pentru aplanarea unor stări conflictuale sesizate de cetățeni sau din 

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

260 de stări conflictuale. 

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 2018, polițiștii locali din cadrul compartimentelor de ordine 

publică au aplicat un număr de 1.142 sancțiuni contravenționale în cuantum de 197.810 lei, 
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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, precum: consum de băuturi alcoolice în locuri publice, 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 1.628 sesizări scrise/e-mail/dispecerat/verbale. 

 

A.7. Colaborare Instituţională:  

         În anul 2018, au fost organizate și desfășurate acțiuni în colaborare și cu forțele din 

sistemul integrat de ordine și siguranță publică, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj, Poliţia Română din Municipiul Târgu Jiu, Direcția 

Poliției Transporturi – Serviciul Județean Gorj, precum și cu alte instituții, rescpectiv Primăria 

Municipiului Târgu Jiu, 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..  

 

TABEL CU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ REALIZAȚI ÎN ANUL 2018 

COMPARATIV CU ANUL 2017 ÎN CADRUL SERVICIILOR DE ORDINE ȘI 

SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

(Serviciul Ordine Publică, Serviciul Ordine Publică nr. 2, Serviciul Ordine Publică nr. 3, 

Serviciul Ordine Publică și Transport Valori, Serviciul Ordine Publică – Intervenție) 

 

NR. 

CRT. 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ TOTAL TOTAL 

2017 2018 

1. Sancțiuni contravenționale aplicate 

 

1.633 1.142 

2. Valoarea totală în lei a sancțiunilor aplicate 

 

230.355,50 lei 197.810 lei 

3. Infracțiuni constatate 

 

20 39 

4. Sesizări scrise/e-mail/dispecerat/verbale 

 

1.937 1.628 

5. Sesizări primite prin 112 pe raza Municipiului    

Târgu Jiu 

 

202 231 

6. Persoane legitimate 

 

4.996 10.591 

7. Misiuni comune cu Poliția Română a 

Municipiului Târgu Jiu/Poliția Transporturi 

Feroviare Târgu Jiu   

807 1.330 
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8. 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 

 

74 

 

120 

9. Activități de menținere a ordinii publice în zona 

unităților de învățământ 

797 529 

 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI ÎN ANUL 2018  

COMPARATIV CU ANUL 2017 
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B. ACTIVITATEA SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR 

 

În anul 2018, Serviciul Ordine Publică și Evidența Persoanelor, a avut în componență un 

număr de 4 compartimente, încadrate cu 15 polițiști locali și un șef de serviciu, asigurând 

activitatea de centralizare și procesare a informațiilor operative, de dirijare și coordonare a 

efectivelor Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, astfel: 

1. Compartiment - Organizare Misiuni  - neîncadrat, sarcinile fiind preluate de Șeful de 

Serviciu; 

2. Compartiment  - Dispecerat, Baze de Date  - 8 polițiști locali – dispeceri; 

3. Compartiment  - Ofițeri de Serviciu             - 5 polițiști locali – ofițeri de serviciu; 

4. Compartiment   -  Evidenţa Persoanelor       - 2 polițiști locali. 

 

Nr. 

Crt. 

Obiective 

 

1. Creșterea pregătirii profesionale și însușirea deprinderilor teoretice și practice necesare 

exercitării funcției. Însușirea permanentă a prevederilor legale în domeniu. 

2. Cunoașterea mijloacelor tehnice noi introduse la nivelul compartimentelor din cadrul 

serviciului. 

3. Cunoașterea, executarea și respectarea cu strictețe a fișei postului, a modului de gestionare 

și completare a documentelor, regulamentului intern, a legislației specifice, precum și a 

altor sarcini sau atribuții primite. Crearea unor deprinderi și automatisme care să crească 

nivelul și calitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 

4. Îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, pe linia 

evidenţei persoanelor, precum și a altor atribuții specifice. 

5. Îmbunătățirea modului de comunicare în raportul cu cetățenii, precum și cu ceilalți 

polițiști locali aflați în serviciu. 

Îmbunătățirea imediată și pe tot parcursul anului a standardului de lucru în echipă. 

 

 Personalul din cadrul serviciului, a desfășurat în anul 2018 o serie de activități specifice, 

conform atribuțiilor de serviciu și a celorlalte dispoziții primite, îndeplind astfel obiectivele și 

indicatorii de performanță stabiliți în cadrul serviciului în anul 2018, după cum urmează: 

 

B.1. Activități specifice 

  

B.1.1. Organizare misiuni 

În anul 2018 au fost întocmite un număr de 20 planuri de acţiune și 6 planuri de pază a 

transportului de armament și muniție, după cum urmează: 

-  06.01.2018 – Plan de acțiune - Boboteaza 2018;  

-  23.01.2018 – Plan de acțiune - 24 Ianuarie 2018; 

-  23.03.2018 – Plan de acțiune - Campionatul European de Box Juniori  2018; 

-  02.04.2018 – Plan de acțiune -  Sărbători Pascale 2018;   

-  28.04.2018 – Plan de acțiune - 1 Mai - Drăgoieni 2018;   

-  04.05.2018 – Plan de acțiune - Sărbătoarea Narciselor - Preajba 2018; 
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-  16.05.2018 – Plan de acțiune - Zilele Municipiului Târgu Jiu 2018;  

-  06.06.2018 – Plan de acțiune – Examen Evaluare Națională 2018; 

-  05.06.2018 – Plan de acțiune - Examen Bacalaureat 2018; 

-  12.07.2018 – Plan de acțiune - Turneul Național România în Sărbătoare 2018; 

-  03.08.2018 – Plan de acțiune - Bike fest 2018;  

-  14.08.2018 – Plan de acțiune - Examen bacalaureat – august 2018; 

-  14.08.2018 – Plan de acțiune - Festivalul Internațional de Folclor și Festivalul Berii 2018; 

-  06.09.2018 – Plan de acțiune - Fluidizare trafic – lucrări; 

-  06.09.2018 – Plan de acțiune - Deschiderea anului școlar 2018/2019; 

-  27.09.2018 – Plan de acțiune - Ziua vârsnicilor; 

-  04.10.2018 – Plan de acțiune - Ziua recoltei; 

-  27.11.2018 – Plan de acțiune - 1 Decembrie 2018; 

-  14.12.2018 – Plan de acțiune – Revelion 2019; 

- 22.02.2018 - Plan de pază al transportului  de muniție  al Direcției de Poliție Locală a 

Municipiului Târgu Jiu – trageri; 

-  24.04.2018 - Plan de pază al transportului  de armament și muniție al Direcției de Poliție Locală  

a Municipiului Târgu Jiu –  transport armament; 

- 10.05.2018 - Plan de pază al transportului de muniție al Direcției de Poliție Locală a 

Municipiului Târgu Jiu – trageri; 

- 24.09.2018 - Plan de pază al transportului de muniție al Direcției de Poliție Locală a 

Municipiului Târgu Jiu – transport armament; 

- 31.10.2018 - Plan de pază al transportului de muniție  al Direcției de Poliție Locală a 

Municipiului Târgu Jiu – trageri; 

 - 06.11.2018 - Plan de pază al transportului de muniție al Direcției de Poliție Locală a 

Municipiului Târgu Jiu – transport armament. 

  S-a reorganizat modul de distribuire a armamentului trecându-se la repartiția  individuală a 

acestuia. 

 

B.1.2. Compartimentul ofițeri de serviciu 

- au asigurat paza şi securitatea sediului instituţiei, camerei de armament, curţii interioare,  unde 

se află dispuse diferite magazii, garaje şi sunt parcate autovehiculele Poliţiei Locale a 

Municipiului 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 (distribuirea armamentului individual); 

- au efectuat instruirea operativă şi informarea poliţiştilor locali, privind situaţia operativă, 

verificând 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), nefiind înregistrate 

evenimente deosebite; 
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- au înregistrat documentele operative predate la camera ofițerului de serviciu de către polițiștii 

locali; 

- au desfășurat activități pe linie de evidența persoanei; 

 

În cifre situația se prezintă, astfel: 

   

 

 

B.1.3. Compartimentul Dispecerat, Baze de Date 

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

traficului rutier, evidenţa persoanei, controlului comercial, disciplina în construcţii, afişajul 

stradal şi protecţia mediului;  

- a 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; 

- a răspuns prompt, atât pe frecvențele stațiilor de emisie recepție ale Poliției Locale a 

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

liniile telefonice ale Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu;                                                                                                                 

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

de şefii ierarhici pentru optimizarea îndeplinirii misiunilor; 

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

operativ la sesizarea evenimentelor;  

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

transmise efectivelor aflate în dispozitiv sau compartimentelor din cadrul instituţiei, în vederea 

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

- a executat la solicitarea poliţiştilor locali, verificări ale bazelor nationale de date, după cum 

urmeză: 

 

 

     
I MIJLOACE SPECIFICE DISTRIBUITE: TOTAL = 28.025 

1. Armament  9.108 

2. Mijloace iritant - lacrimogene 12.252 

3. Cătuşe 1.800 

4. Bastoane 4.473 

5. Alte materiale 392 

II DOCUMENTE OPERATIVE  TOTAL = 17.653 

1. Foi de parcurs  emise 677 

2. Procese verbale de contravenţie înregistrate 4.992 

3. Rapoarte de activitate înregistrate sau alte documente 

operative 

10.939 

4. Fișe intervenție la eveniment înregistrate 1.045 
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      1.  Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. 

       2. Direcția Evidența Națională a Persoanelor. 

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

rutier din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu‚ sintetizate material şi întocmită nota cu 

principalele evenimente ale compartimentului; 

- au desfășurat activități pe linie de evidența persoanei; 

- s-a cooperat în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritățile administrației 

publice centrale și locale competente, cu respectarea prevederilor legislației pentru protecția cu 

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

modificările și completările ulterioare; 

- au întocmit zilnic Sinteza activitatii, care a fost înaintată în fiecare dimineață Directorului 

Executiv al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu. 

 

În cifre situația se prezintă, astfel: 

1  Sesizări primite în dispecerat Total = 1.696 

A Primite direct prin telefoanele instituţiei sau direct la ofițerul de serviciu 1.491 

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

Municipiului Târgu Jiu 

159 

C Apeluri SNAU 112 46 

2 Constatări comunicate de polițiștii locali aflați în serviciu 1.145 

3 Ordine comunicate prin dispecerat de conducerea instituţiei 992 

4 Interogări în bazele naţionale de date: Total = 3.634 

A Bază de date evidenţa naţională a persoanelor 2.312 

B Bază de date evidența vehiculelor înmatriculate și a permiselor de 

conducere 

1.322 

C Bază de date furt auto = 

D Bază de date urmăriţi  = 

5 Fişe de eveniment - întocmite 1.696 

6 Sesizări comunicate serviciului ecarisaj privind, câinii comunitari, și alte 

animale lăsate în libertate 

274 

 

B.1.4. COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PERSOANELOR 

         În anul 2018, polițiștii locali din cadrul compartimentului au acţionat permanent  pentru 

punerea în legalitate a persoanelor care locuiesc pe raza Municipiului Târgu Jiu fără documente 

legale. O parte dintre aceșteia având buletinele de identitate sau după caz, cărţile de identitate 

expirate şi nu le-au înnoit în termenele stabilite de lege, iar o altă categorie a împlinit vârsta de  

14 ani şi nu s-a adresat Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu, 

în vederea eliberării actului de identitate, precum și în vederea  soluţionării cererilor, sesizărilor şi 

reclamaţiilor primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.  

Au aplicat sancţiuni contravenţionale, conform OUG nr. 97/2005, republicată, privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și 

completările ulterioare, cu amendă contravențională cuprinsă între 40 şi 80 lei.  
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           De asemenea, au fost comunicate prin afișare la domiciliul/sediul contravenienților 

persoane fizice/juridice,  procesele verbale de constatare a contravenției care din diferite motive 

nu au putut fi comunicate prin poștă, un număr de 175 procese-verbale de constatare a 

contravenției. 

       Totodată, au desfăşurat o serie de activităţi specifice serviciului – poşta militară, evidenţă 

documente, clasare documente pe dosare, pe domenii de activitate, arhivare etc., precum și pentru 

rezolvarea lucrărilor repartizate serviciului.   

 

În cifre situația se prezintă, astfel: 
 

1 Invitaţii OUG nr. 97/2005 1053 

2 Invitaţii înmânate persoanelor cărora le-a expirat actul de identitate 579 

3 

 

 

Invitaţii care nu au fost înmânate persoanelor din diferite motive : Total = 474 

- persoane intrate în legalitate în timpul cercetărilor 382 

- persoane arestate /reținute 6 

- persoane decedate - 

- persoane internate în centre speciale (bolnavi psihici) - 

- adrese inexistente pe raza Municipiului Târgu Jiu 52 

- persoane necunoscute la adresa indicată 34 

4 Lucrări documente și bunuri pierdute 90 

5 Persoane legitimate 1.252 

6 Procese verbale de constatare a contravenţiei afişate 514 
 

         Polițiștii locali din cadrul serviciului au efectuat activități de cercetare documentare în 

vederea stabilirii identității unor persoane care au pierdut diferite sume de bani ori documente sau 

bunuri personale, în vederea înapoierii acestora. În urma acțiunilor întreprinse au fost restituite 

următoarele documente, după cum urmează: 

 Documente diverse: 

- cărți identitate- 69, certificate naștere – 9, certificate căsătorie – 2, certificate înmatriculări    

auto – 8, permise de conducere autovehicule – 13, carduri de sănătate -12, documente de      

studii- 15, alte documente – 65. 

  Bunuri și valori: 

- 2134 lei, 18 euro, 1 dolar american, carduri diverse – 94, tichete restaurant – 1, tichete cadou – 

6, cartele telefonice – 5, abonamente transport în comun – 6, bilete transport în comun – 7, bunuri 

materiale diverse – 26. 

 

           În anul 2018, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanelor, 

au participat activ în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice create suplimentar 

cu ocazia unor manifestări culturale, religioase, sportive, etc., cum ar fi: Sărbătorile Pascale, 

Zilele Municipiului Târgu Jiu, Evaluarea Națională 2018, Bacalaureat 2018, Festivalul Berii, 

Sărbătorile Crăciunului, Anul Nou, s.a.m.d.. 
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B.5. SITUAȚIA CONTRAVENȚIONALĂ 

Politistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanelor, au aplicat în 

anul 2018 un număr total de 937 sancțiuni contravenționale în cuantum de 21.500 lei. 

 

Analiza compartivă 2016 – 2017 - 2018  

privind lucrările evidență persoane și  sancțiunile contravenționale aplicate  

pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 97/2005  

 

 

 

B.6. Obiective 2019 

Analizând în anul 2018 activitatea Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanelor, 

care a fost una bună, personalul serviciului își propune în anul 2019, următoarele obiective și 

indicatori de performanță, după cum urmează: 
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Sancțiuni contravenționale

Valoare totală

Nr. 

Crt. 

Obiective 

 

1. Creșterea pregătirii profesionale și însușirea deprinderilor teoretice și practice necesare 

exercitării funcției. 

Însușirea permanentă a prevederilor legale în domeniu. 

2. Cunoașterea mijloacelor tehnice noi introduse la nivelul compartimentelor din cadrul 

serviciului. 

3. Cunoașterea, executarea și respectarea cu strictețe a fișei postului, a modului de 

gestionare și completare a documentelor, regulamentului intern, a legislației specifice, 

precum și a altor sarcini sau atribuții primite.  

Crearea unor deprinderi și automatisme care să crească nivelul și calitatea îndeplinirii 

sarcinilor de serviciu. 
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B. ACTIVITATEA PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE  
 

 C.1 Activitatea de circulație rutieră. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 actualizată, a poliţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2018 poliţiştii locali cu atribuţii privind circulaţia rutieră, au 

desfăşurat activităţi privind respectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere asigurarea fluenţei 

traficului rutier, siguranței rutiere, supravegherea cât mai multor străzi şi intersecţii de pe raza 

Municipiului Târgu Jiu. 

În colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj - Biroul Poliţiei Rutiere, polițiștii 

locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră au acționat pentru dirijarea traficului rutier la 

nivelul Municipiului Târgu Jiu, reușind fluidizarea traficului auto și pietonal în perioadele de 

maximă aglomerație, fără să fie înregistrate evenimente. 

S-a acţionat permanent în scopul fluidizării traficului rutier cu ocazia diferitelor lucrări de 

refacere a covorului asfaltic, refacerii marcajelor rutiere de pe străzile unităţii administrativ – 

teritoriale a Municipiului Târgu Jiu, iar în perioada anului şcolar, când la primele ore ale dimineţii 

traficul rutier şi cel pietonal cunoaşte o aglomerare semnificativă, poliţiştii locali au putut fi 

observaţi la fluidizarea traficului rutier în zona unităţilor de învăţământ în scopul siguranţei 

deplasării elevilor către unităţile de învăţământ repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine 

şi siguranţă publică de pe raza Municipiului Târgu Jiu. 

De asemenea, au participat la asigurarea măsurilor de fluenţă trafic rutier şi pietonal, 

împreună cu celelalte structuri, cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere pe drumurile publice 

din municipiu la un număr de 104 manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, 

comemorative, spectacole şi târguri, procesiunilor, marşurilor, mitingurilor, etc., care au avut loc 

pe raza Municipiului Târgu Jiu, conform Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 06.01.2018 – 07.01.2018 – Boboteaza 

și Sfântul Ion, 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române, 31.03.2018 – 08.04.2018 – Sărbătorile 

Pascale, 30.04.2018 – 01.05.2018 – Ziua Internațională a Muncii, 4 Mai – Sărbătoarea Narciselor, 

19.05.2018 – 27.05.2018 – Zilele Municipiului Târgu Jiu, 17 Mai – Ziua Eroilor, 14.08.2018 – 

26.08.2018 – Festivalul Internațional de Folclor și Festivalul Berii, 1 Decembrie – Ziua Națională 

a României, ș.a.m.d.. 

Totodată, s-a acţionat pe întreaga reţea de drumuri din Municipiul Târgu Jiu, la desfăşurarea 

normalã a traficului rutier şi pietonal, iar atunci când situaţia a impus-o, s-a 

intervenit în punctele cu risc ridicat, unde s-au înregistrat fluxuri importante de persoane şi 

4. Îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, pe linia 

evidenţei persoanelor, precum și a altor atribuții specifice. 

5. Îmbunătățirea modului de comunicare în raportul cu cetățenii, precum și cu ceilalți 

polițiști locali aflați în serviciu. 

Îmbunătățirea imediată și pe tot parcursul anului a standardului de lucru în echipă. 

Îmbunătățirea imediată a standardului de lucru în echipă 
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autovehicule, luând măsurile necesare de descongestionare şi fluidizare a traficului, cu scopul 

prevenirii şi evitării unor evenimente nedorite ce pot apãrea din partea participanţilor la trafic. 

 S-a acordat sprijin echipajelor special constituite, de înlăturare a consecinţelor fenomenelor 

naturale care au periclitat traficul rutier (căderi masive de zăpadă, ploi abundente, furtuni, căderi 

de copaci, ş.a.m.d.), precum și acțiuni întreprinse cu administratorul drumului public pentru 

curățarea și îndepărtarea zăpezii și a gheții depuse pe carosabil, însoțind utilajele de deszăpezire, 

eliberând arterele de circulație de autovehiculele staționate/parcate neregulamentar. 

La solicitarea Edilitara Public S.A. în anul 2018 s-a asigurat dirijarea şi fluidizarea traficului 

pe sectoarele de drum din Municipiul Târgu Jiu, unde au fost efectuate lucrări de modernizare şi 

asfaltare ale unor artere rutiere. 

În colaborare cu Serviciul Circulaţie Rutieră din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie 

Gorj şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Târgu Jiu – Compartimentul Transporturi, în cursul 

anului 2017 s-au desfăşurat acţiuni care au vizat regimul taximetrelor, regimul operatorilor 

particulari de transport în comun persoane, oprirea, staţionarea şi parcarea autoturismelor pe raza 

Municipiului Târgu Jiu, a vehiculelor cu sarcina mai mare de 3,5 tone şi circulaţia vehiculelor cu 

tracţiune animală, ce încalcă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2006, privind 

stabilirea unor reguli de circulaţie a vehiculelor cu tracţiune animală şi de protejare a spaţiilor 

verzi din Municipiul Târgu Jiu. 

S-a acţionat şi pentru dirijarea traficului rutier în perioadele de maximă aglomeraţie în 

locurile sau în locaţiile cu trafic intens reuşindu-se o bună şi apreciată colaborare de fluidizare a 

traficului auto, iar în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale mari, au fost 

luate măsurile necesare de izolare a zonei, conservarea probelor şi dirijarea traficului, pentru 

continuarea cercetărilor de către instituţiile competente, cât şi măsurile ulterioare de prevenire a 

unor evenimente rutiere negative, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. g) din Legea               

nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu 

îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind traficul greu, poliţiştii locali 

au aplicat un număr de 109 sancţiuni contravenţionale, conform Hotărârii 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 şi 

completările ulterioare, în cuantum de 42.000 lei, iar un număr de 1.805 sancțiuni 

contravenționale au fost aplicate, conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de 576.545 

lei și aplicarea unui număr de 3.605 puncte penalizare. 

Au fost soluționate un număr de 40 sesizări scrise/e-mail și 524 sesizări dispecerat/verbale. 

Prin acţiunile desfăşurate de către Serviciul Circulaţie Rutieră, s-a contribuit la realizarea 

unui trafic fluent, civilizat, odată cu creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor prin 

impunerea cu fermitate a normelor rutiere, precum și derularea de activității specifice în 

colaborare cu administratorul drumului public pentru realizarea de amenajări rutiere care să 

confere siguranță participanților la trafic. 
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Au fost comunicate prin afișare la domiciliul/sediul contravenienților persoane 

fizice/juridice,  procesele verbale de constatare a contravenției care din diferite motive nu au 

putut fi comunicate prin poștă, nu număr de 89 procese-verbale de constatare a contravenției.  

Politistii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră, au aplicat în anul 2018 un număr 

total de 3.977 sancțiuni contravenționale în cuantum de 773.605 lei. 

 

 C.2. Autovehicule abandonate sau fără stăpân 

- au fost identificate 18 autovehicule ca fiind abandonate sau fără stăpân, conform  Legii     

nr. 421/2002 actualizată, privind regimul vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul 

public al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.  

În urma demarării procedurilor de trecere a acestora în patrimoniul unităţilor administrativ-

teritoriale, proprietarii autovehiculelor s-au conformat măsurilor dispuse, conform legii. 

 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI CIRCULAȚIE RUTIERĂ 
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D. ACTIVITATEA DE CONTROL COMERCIAL 

 

  D.1. Activități desfășurate 

 

În anul 2018 polițiștii locali din cadrul biroului 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 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 şi Piața de gross Drăgoieni) 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. În pieţele volante CAM şi Victoria, s-a verificat dacă producătorii agricoli 

deţin atestate de producător şi carnete de comercializare şi dacă se comercializează alte produse 

decât cele menţionate.   

         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. 

         În baza planurilor de control s-au desfăşurat activităţi de verificare a agenților economici 

care desfășoară activități comerciale în incinta unităților școlare și în imediata apropiere a 

acestora, cu scopul de a depista dacă sunt respectate normele legale, cu privire la interdicţia de a 

servi persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani cu băuturi alcoolice şi ţigări, depistarea 

peroanelor care nu respectă normele privind prevenirea și combaterea efectelor consumului din 

tutun.    

        S-au desfășurat controale privind transportul în regim de taxi și s-a urmărit ca acest 

serviciu să se desfășoare în condiții de legalitate, siguranță și calitate, de persoane fizice/juridice 

care dețin autorizații valabile. S-au avut în vedere aspecte privind: dotările exterioare ale 

autovehiculului, lampă taxi, înscrisuri privind tarifele de distanță practicate pe timp de zi și pe 

timp de noapte; refuzul efectuării unei curse; deținerea tuturor documentelor care dau dreptul 

desfășurării acestei activități; respectarea interdicției de a fuma și de a utiliza mijloace 

audio/video fără acordul clientului etc. 
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         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 pe parcursul anului 2018 au defășurat 2.773 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. 

        În anul 2018 polițiștii locali din cadrul biroului au desfășurat misiuni comune de control cu 

Poliția Municipiului Târgu Jiu, Direcția de Sănătate Publică Gorj, Agenția pentru Protecția 

Mediului Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu - Compartiment Autorizări, Avize. 

        În timpul desfășurării activităților zilnice a fost găsit/găsită și restituit/restituită 

proprietarului 1 borsetă cu acte și carduri și 1 portmoneu cu acte, carduri și bani. 
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Cu ocazia acţiunilor şi controalelor au fost întocmite 691 - note de constatare,                 

74 - invitaţii, 45 - procese-verbale de prezentare a documentelor şi au fost legitimate  - 2288 

persoane. 

 În perioada de referinţă au fost primite 189 de ordine de la superiorii ierarhici, sesizări 

telefonice, sesizări şi reclamaţii trimise în scris sau pe e-mail, toate fiind soluţionate în 

termenul legal de soluţionare. 

       La controalele desfășurate s-au verificat: 52 comercianți care desfășurau activități în zona 

Victoria pietonal cu ocazia ″Târgului de Sărbători″; 17 agenți economici care își desfășoară 

activitatea la ″Piața de flori″ de pe strada Unirii; 88 persoane fizice și juridice care au 

comercializat mărțișoare (str. Victoria – sud, Victoria pietonal și Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 

- CAM); au fost depistati și verificați 41 agenți economici care expuneau produse în alte spații 

(fațadă, scară de acces, alei)  decât cele amenajate pentru comercializarea mărfurilor;                 

35 comercianți care au practicat vânzări cu preț redus; 137 agenți economici care au expus 

marfă sau au prestat servicii în afara punctului de lucru, fără aprobarea Primăriei Municipiului 

Târgu Jiu; 33 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 de cafea, băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare. 

         Au fost efectuate verificări (105) în zona unităților de învățământ cu scopul depistării  

persoanelor care comercializează produse din tutun și alcool minorilor și a celor care consumă 

aceste produse în incinta școlii – s-au aplicat 8 sancțiuni contravenționale. 

         Cu scopul de a depista practicarea taximetriei care nu se încadrează în prevederile legale  

au fost verificate 199 de persoane care desfășoară transport în regim de taxi. 

În perioada 24-27.04.2018, împreună cu reprezentantul Primăriei Municipiului Târgu Jiu 

din cadrul compartimentului transport public local, s-au efectuat verificări la agenţii 

economici/persoane fizice autorizate ce desfăşoară activitate de transport persoane în regim de 

taxi pe raza municipiului. Obiectivul controalelor a fost verificarea legalităţii desfăşurării 

activităţilor de transport persoane în regim de taxi, activitate reglementată prin                       

Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare, iar pe plan local prin Hotărârea Consiliului Local             

nr. 121/2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de 

transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în Municipiul Târgu Jiu. Au fost 

verificate 22 persoane, fiind constatate abateri de la legislația în vigoare,  la o persoană care nu 

avea autorizația taxi valabilă. Aceasta a fost ridicată de reprezentantul Primăriei  Municipiului 

Târgu Jiu până se va face dovada valabilității. 

În perioada 13-20.04.2018 împreună cu polițiști locali din cadrul serviciilor de ordine 

publică din cadrul instituției s-au desfășurat acţiuni de verificare a persoanelor care desfăşoară 

activităţi comerciale în regim ambulant în Piaţa Centrală din Municipiul Târgu  Jiu şi în  imediata 

apropiere a acesteia. Au fost depistate un număr de 19 persoane care au fost conduse la 

administrația pieței, identificate și sancționate contravențional cu avertismente verbale și scrise, 
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conform Legii nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, 

comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările ulterioare. 

Prin procesele-verbale de constatare a contravenției, s-a dispus și măsura complementară 

de confiscare a bunurilor expuse la vânzare în locuri neautorizate. 

         Pe parcursul anului 2018, au fost confiscate bunuri de la 101 persoane fizice (3221 bucăți 

+ 583,45 kg încălțăminte, 35,85 kg +31 bucăți îmbrăcăminte, 48 bucăți cârlige rufe, 7 bucăți 

parfumuri, 1 burlan de scurgere, 9 legături ață cauciucată, 6 bucăți  pâlnii pentru 

combustibil, 1 făraș, 5 sorcove) pentru vânzare ambulantă în alte locuri decât cele autorizate sau 

pentru lipsă documente de proveniență și de la 2 persoane fizice pentru comerţ cu obiecte de cult 

fără acordul cultului religios şi introduse în camera de corpuri delicte din cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Târgu Jiu. 

         Piaţa Volantă  CAM, Piaţa Volantă Victoria 302 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, Piaţa de gross Drăgoieni, sectorul agroalimentar 641 persoane 

fizice şi juridice au fost verificate urmărind 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.  

        În data de 06.10.2018 - împreună  cu poliţiştii locali din cadrul Poliției Locale a 

Municipiului Târgu Jiu cu atribuții în domeniul protecției mediului, ordinii publice şi un echipaj 

din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, am efectuat verificări la agenţii economici cu obiect de 

activitate bar/restaurant de pe raza municipiului cu privire la respectarea orarului de funcţionare, 

respectarea ordinii şi liniştii publice şi protecţiei mediului – au fost verificate 7 unități de 

alimentație publică și s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale. 

         Au fost înmânate notificări agenților economici cu privire la obligația de a îndepărta 

țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului și de a curăța zăpada depusă și gheața formată pe 

trotuarul aferent imobilului folosit – 27 verificări. 

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

nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii                   

nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.  

 

D.2. Participare la misiuni de ordine publică: 

 
        Polițiștii locali din cadrul biroului control comercial au participat la îndeplinirea cu succes 

a atribuţiilor poliţiei locale, conform legii, cu ocazia desfăşurării pe raza Municipiului Târgu Jiu  

a evenimentelor culturale sau religioase, cum ar fi: 

 1 Mai și 6 Mai 2018 - activități specifice de control și măsuri de ordine publică în 

Dumbrava Drăgoieni și Poiana Narciselor Preajba; 

 20.05.2018 – participare la Procesiunea Religioasă închinată Sfinţilor Împăraţi 

,,Constantin şi Elena” patronii spirituali ai Municipiului Târgu Jiu; 
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 24.05.2018 -27.05.2018 –  prevenirea şi combaterea  activităţilor de comerţ ce se 

desfăşoară fără a respecta legislaţia în vigoare,  pe “Insuliţa Jiului”, cu ocazia zilelor oraşului; 

 18.08.2018 – 26.08.2018 –  prevenirea şi combaterea  activităţilor de comerţ ce se 

desfăşoară fără a respecta legislaţia în vigoare,  pe “Insuliţa Jiului”, cu ocazia festivalului berii și 

pe str. Victoria (zona pietonală) cu ocazia "Târgului  meșterilor populari"; 

 10.09.2018 – măsuri de ordine și siguranță publică la Liceul cu Program Sportiv, cu 

ocazia începerii anului școlar 2018/2019. 

 
D.3. Sancţiuni contravenţionale aplicate: 

 
        În domeniul comercial s-au constatat 786 abateri de la legislația în vigoare. S-au întocmit 

384 procese-verbale de constatare a contravenției dintre care: 19 avertismente scrise,                 

261 sancțiuni cu amendă contravențională, 104 avertismente scrise (54 cu măsura complementară 

de confiscare a produselor, conform Legii nr. 12/1990 R, 48 cu Plan de remediere conform     

Legii 270/2017 a prevenirii și 2 cu măsura complementară de distrugere produse alimentare 

conform Legii 12/1990 R). S-au mai aplicat 402 avertismente verbale. 

         S-a dispus suspendarea activității comerciale până la data autorizării la 6 societăți 

comerciale pentru lipsă autorizație de funcționare. 

        De asemenea, au fost comunicate prin afișare la domiciliul/sediul contravenienților 

persoane fizice/juridice,  procesele verbale de constatare a contravenției care din diferite motive 

nu au putut fi comunicate prin poștă, un număr de 20 procese-verbale de constatare a 

contravenției. 

 

 

 

 

INDICATORI 2018 

Contravenții constatate, din care: 786 

- sancțiuni aplicate cu amendă 261 

- sancțiuni aplicate cu avertisment 525 

- pe acte normative:               - OG 99/2000 R.A.  8 

                                               - Legea nr. 12/1990 R. 94 

                                                   - Legea nr. 145/2014, cu modificările și                                          

completările ulterioare 

49 

                                               - HG 843/1994 2 

                                               - Legea nr. 103/1992 A 2 

                                               - HCL nr. 64/2018 A 28 

                                               - HCL nr. 298/2002 A 162 

                                               - HCL nr. 19/2002 A 21 

                                               - HCL nr. 514/2015 3 

                                               - Legea nr. 349/2002 8 

                                               - Alte acte normative 7 
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Nr. crt.  

INDICATORI 

 

 

2018 

 

2017 

1. - Note de constatare 691 572 

2. - Invitații 74 80 

3. - Procese-verbale de prezentare a documentelor 45 62 

4. - Persoane legitimate 2288 2054 

5. - Sesizări soluționate 189 169 
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TABEL CU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ 

PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI CONTROL COMERCIAL 

comparativ 2017 – 2018 (pe 12 luni) 

 

NR. 

CRT. 

INDICATORI TOTAL 

2017 2018 

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

de funcţionare 

423 355 

2. Identificarea S.C./A.F./P.F. care desfăşoară comerţ ambulant 

 

70 150 

3. Verificarea agenţilor economici privind plata concesionării sau a 

utilizării temporare a domeniului public 

172 138 

4. Verificarea comercianţilor S.C./A.F./P.F. care îşi desfăşoară 

activitatea în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare 

291 279 

5. Verificarea comercianţilor, producătorilor particulari care îşi 

desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare 

658 634 

6. Verificarea respectării orarelor de funcţionare 

 

407 357 

7. Verificarea amplasării mijloacelor de măsurare a mărfurilor 

 

553 563 

8. Verificarea afişării preţurilor pe produse 

 

1154 1290 

9. Verificarea tuturor sesizărilor scrise/verbale/telefonice/ordine, 

primite 

 

169 189 

10. Identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ 

ambulant cu produse alimentare şi din sectorul alimentar, în locuri 

neautorizate 

65 25 
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11. Identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ 

ambulant cu produse uzate, în locuri neautorizate 
131 156 

12. Sancțiuni contravenționale aplicate 

 
315  284 

 

D.4. Obiective 2019 

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii biroului control comercial pentru anul 2019, se va avea în 

vedere următoarele: 

- eficientizarea activităţii prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare a activităţilor curente; 

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

fiecărui poliţist local pentru autodepăşire; 

- perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale; 

- verificarea gradului de autorizare a comercianților de pe raza Municipiului Târgu Jiu, respectiv 

deținerea autorizațiilor/acordurilor/avizelor, emise de Primăria Municipiului Târgu Jiu, pentru 

desfășurarea exercițiilor comerciale conform OG nr. 99/2000 R; 

- reanalizarea indicatorilor de eficiență specifici și adaptarea acestora nevoilor comunității și 

corelarea lor cu modificările actelor normative, pentru care suntem abilitați să constatăm și să 

aplicăm sancțiuni contravenționale; 

- îndeplinirea sarcinilor specifice conform atribuţiilor conferite de lege precum şi obiectivele 

stabilite de directorul executiv; 

-  stoparea comerţului ambulant cu produse uzate, desfăşurat în locuri neautorizate; 

- supravegherea și controlul permanent al piețelor de pe raza municipiului (inclusiv a celor 

volante), pentru prevenirea încălcărilor legislative privind comercializarea produselor către 

populație, a verificării comercianților și producătorilor agricoli, conform legislației specifice. 

 

E. ACTIVITĂȚI DE DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII, AFIȘAJ STRADAL ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI 

 

 E.1. Activități desfășurate 

 

În domeniul disciplinei în constructii poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului 

și Disciplina în Construcții au verificat un număr de 352 construcții, în scopul depistării lucrărilor 

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

respectă documentația tehnică în număr de 27. 

       Au fost constatate 52 de abateri contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii           

nr. 50/1191 R A, fiind depistate 47 de construcții fără autorizație de construire, 2 construcții 

executate fără a fi respectată documentația tehnică ce a stat la baza eliberării autorizațiilor de 

construire și 3 construcții fără autorizație de desființare (fig.2). 
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1. Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în domeniul disciplinei în construcții și a 

afișajului stradal: 

       În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, 

cu modificările și completările ulterioare, poliția locală se înfiinţează în scopul exercitării 

atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii 

private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor și în domeniul disciplinei în construcţii 

şi afişajul stradal. 

a) Acțiuni de prevenire:   

- s-au purtat discuții cu deținătorii de imobile de pe Calea Eroilor, cărora le-au fost aduse la 

cunoștință prevederile legale; 

- au fost identificate 8 societăți comerciale în scopul 

verificării legalității amplasării mijloacelor de publicitate 

pe fațada/în dreptul imobilelor în care își desfășoară 

activitatea; 

- au fost depistate 5 lucrări de construcții pentru care au fost 

demarate procedurile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R A, după 

cum urmează: 

 lucrări de construire realizate în scopul amenajării unor cabinete medicale; 

 lucrări de construire ce constau în modificarea fațadei principale și 

amplasare firmă; 

 lucrări de întreținere, precum și reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi 

exterioară; 

 lucrări de construcții privind branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi; 

 lucrări de reparații la finisaje interioare, precum și reparații și înlocuiri la 

pardoseli și la instalațiile interioare; 

b) Infracțiuni constatate:  

    În urma acțiunilor și a controalelor efectuate, în anul 2018 au fost constatate 13 infracțiuni 

privind nerespectarea art. 24 din Legea nr. 50/1991 republicată și modificată, după cum urmează: 

 5 infracțiuni constatate privind executarea unor lucrări fără autorizație de construire la 

construcții amplasate în zona de protecție a Monumentului ”Casa Vasile Moangă”, în 

zona de protecție a Monumentului ”Casa Niculescu”, precum și în zona de protecție a 

Monumentului ”Casa Pâinișoară”); 

 3 infracțiuni constatate privind executarea unor lucrări fără autorizație de construire sau 

de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia la construcții amplasate în Zona 

Construită Protejată a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”; 

 4 infracțiuni constatate privind continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi 

acestora odată cu aplicarea sancțiunilor contravenționale; 

 1 infracțiune constatată privind executarea unei căi de comunicație terestră (drum situat în 

intravilanul municipiului Târgu Jiu), fără autorizație de construire; 



Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu 

Page 29 of 66 
 

        În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 155/2010, a poliţiei 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 27 lit. b) din H.G. nr. 1332/2010 privind 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, art. 61 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) 

din Legea nr. 135/2010 A, privind Codul de Procedură Penală, în temeiul art. 24  lit. a) din Legea 

nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare, întrucât lucrările de construcţii au fost executate fără a deţine autorizaţie 

de construire, în toate cazurile enumerate anterior au fost sesizate organele de cercetare penală. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Fig.2 

 

   2. Verificări privind măsurile dispuse odată cu aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale: 

În 9 cazuri s-a întocmit documentația necesară în vederea sesizării instanțelor de judecată 

(prin promovarea de acțiuni, având ca obiect obligația de a face pentru intrarea în legalitate sau 

desființarea construcțiilor), întrucât contravenienții nu au respectat termenele dispuse prin 

procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor aplicate, în temeiul prevederilor 

art. 32 din Legea 50/1991, republicată și modificată. 
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    Totodată la solicitarea serviciului juridic, în legătură cu plângerile contravenţionale 

formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite în 

baza Legii nr. 50/1991 R A, au fost întocmite documentaţiile pentru un număr de                           

8 contravenienţi, fiind înaintate în copii documentele ce au stat la baza întocmirii proceselor-

verbale. 

3. Controale pentru aducerea terenului la stadiul iniţial în cazul lucrărilor de 

reparații ale părţii carosabile şi pietonale: 

      Au fost efectuate 14 verificări privind respectarea 

termenelor stabilite pentru refacerea 

carosabilului/trouarului/spațiului verde, în urma 

intervenţiilor realizate de către societăţile acreditate în 

scopul remedierii defectelor înregistrate pe reţelele de 

distribuţie.   

Totodată, au fost aplicate două sancțiuni 

contravenționale pentru degradarea totală sau parţială a 

platformei drumului, a elementelor care fac parte 

integrantă din drum, în conformitate cu prevederile  

O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, 

persoanele sancționate contravențional au procedat la aducerea terenului la stadiul inițial. 

 

4. Verificarea şi identificarea imobilelor şi imprejmuirilor aflate în stadiu avansat de 

degradare; 

    Având în vedere creşterea îngrijorătoare a 

numărului de incidente provocate de 

desprinderea/prăbuşirea unor elemente de 

construcţii de la nivelul faţadelor şi 

învelitorilor/teraselor condominiilor de pe raza 

Municipiului Târgu Jiu care, prin nivelul avansat 

de degradare, pun în pericol siguranţa şi 

sănătatea populaţiei, ameninţând dreptul la viaţă 

şi dreptul de integritate fizică a persoanelor, în 

cursul anului 2018 a fost desfășurată o acțiune de 

informare și conștientizare a reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari cu privire la 

pericolul generat de neluarea măsurilor privind administrarea, întreţinerea, investiţiile şi 

reparaţiile asupra proprietăţii, fiind comunicate 135 de adrese de înștiințare.  

  Au fost identificate și verificate 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, 
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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 3 sancțiuni contravenționale. 

    

5. 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: 

      În legătură cu modul de amplasare a 

mijloacelor de publicitate pe raza Municipiului 

Târgu Jiu au fost întreprinse acţiuni privind 

depistarea panourilor publicitare cu structură 

proprie şi elemente de susţinere prin fundaţie, 

amplasate pe domeniul public al Municipiului 

Târgu Jiu. Astfel, în zona parcului ”Nicolae Titulescu” a fost depistat un panou publicitar aflat în 

stadiu avansat de degradare și întrucât s-a constatat că acesta a fost amplasat fără autorizație de 

construire, s-a înaintat adresă către Primăria Municipiului Târgu Jiu, în scopul demarării 

procedurii desființării pe cale administrativă. 

      Ulterior emiterii Dispoziției de desființare emisă de către Primarul Municipiului Târgu Jiu, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R A, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția 

Mediului și Disciplina în Construcții au constatat că panoul respectiv a fost dezafectat, terenul 

fiind adus la stadiul inițial.  

     Au fost avertizați verbal 4 agenți economici/instituții publice, având punct de lucru pe 

Calea Eroilor pentru amplasarea de panouri mobile pe trotuare, în imediata apropiere a unităților 

pe care le dețin, iar în urma verificărilor ulterioare s-a constatat că aceștia s-au conformat 

prevederilor legale în vigoare, în acest sens. 

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

către Primăria Municipiului Târgu Jiu (stații Transloc, fațade construcții, împrejmuiri stâlpi, etc.), 

fiind identificați în acest sens 4 beneficiari ai acestora, cărora li s-au pus în vedere prevederile 

HCL nr. 365/2005, HCL nr. 19/2002, precum și prevederile Legii nr. 185/2013A. 

    Au fost înaintate 2 adrese cu privire la obligațiile prevăzute de HCL nr. 365/2005, în 

legătură cu activitatea de publicitate desfășurată pe domeniul public prin distribuirea de flyere. 

 

 E.2. Protecția mediului 

 

1. Verificări privind depozitarea  deşeurilor menajere: 

   În perioada de referinţă, din punct de vedere al respectării normelor de protecţia 

mediului activitatea s-a axat în cea mai mare parte pe prevenirea depozitării necontrolate a 

deşeurilor. În acest sens, au fost organizate activităţi de monitorizare a zonelor cu grad ridicat de 
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risc privind depozitarea ilegală a deşeurilor, în colaborare cu poliţiştii locali din cadrul 

structurilor de ordine publică, fiind desfăşurate acţiuni de patrulare pe str. Termocentralei,         

str. Barajelor, Aleea Merilor, str. Narciselor, str. Marin Preda, str. Căpitan Buzatu, Aleea 

Mehedinţi, str. Ulmului, între Jieţe, prelungirea Panduri și str. Motrului. 

 

 S-au efectuat 36 acțiuni, în scopul respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de 

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

igienizare a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care 

funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a centralelor temice dezafectate precum 

şi a spaţiilor verzi. În toate cazurile în care au fost constatate deficienţe au fost acordate termene 

privind igienizarea în mod corespunzător a terenurilor 

afectate.  

    În cursul anului 2018 au fost realizate 17 acţiuni, 

pentru respectarea prevederilor legale privind, condiţiile de 

ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi 

industriale, neregulile constatate fiind aduse la cunoştinţa 

operatorul de salubrizare prin adresă oficială și planșe foto 

anexate.  

2. Verificări privind obligaţia îndepărtării zăpezii/gheţii de pe trotuare sau a 

ţurţurilor de gheaţă: 

a) Activități de informare și prevenire: 

      În vederea sporirii gradului de siguranţă publică, pe 

raza Municipiului Târgu Jiu, în perioada de iarnă au fost 

desfăşurate 8 acţiuni în colaborare cu polițiștii locali din 

cadrul Biroului Control Comercial, privind înştiinţarea 

persoanelor fizice şi juridice, instituţii publice dar şi asociaţii 

de proprietari, cu privire la obligaţia de a îndepărta ţurţurii, 

îndepărtare 

gheață/zăpadă

fațade

depozitare 

deșeuri

anexe gospodărești
trotuare

rigole

căi de acces

parcări
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Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu 

Page 33 of 66 
 

zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le folosesc, fiind comunicate în 

acest sens 197 de înștiințări. 

     S-a luat legătura cu reprezentanții a peste 150 asociații de proprietari cărora li s-a pus în 

vedere că îndepărtarea țurțurilor de gheață formați la nivelul acoperișurilor blocurilor intră în 

atribuțiile și obligațiile asociațiilor de proprietari. 

      S-au purtat discuții cu 8 directori ai unităților de învățământ de pe raza municipiului 

Târgu Jiu, cărora li s-a pus în vedere faptul că au obligația de a îndepărta zăpada depusă și gheața 

formată pe trotuarul aferent (echipe mixte cu Biroul Control Comercial). 

    Au fost depistate mai multe cabluri căzute pe 

domeniul public și întrucât nu au putut fi identificați 

deținătorii cablurilor căzute, acestea nefiind 

etichetate/marcate, în data de 27.12.2018 au fost înștiințați 

mai mulți operatori de rețea (RCS-RDS, UPC ROMANIA 

S.R.L, AKTA TELEKOM S.A., NextGen Magazin         

Târgu Jiu), precum și CEZ ROMANIA S.A., în scopul 

prevenirii producerii unor evenimente care pot pune în 

pericol viața și integritatea fizică a persoanelor. 

     În scopul prevenirii producerii unor evenimente care să pericliteze viața și sănătatea 

cetățenilor, în data de 23.12.2018 au fost afișate pe raza Municipiului Târgu Jiu 40 de afișe care 

conțineau avertizări cu privire la căderea de zăpadă și țurțuri de pe acoperișuri. Totodată, acolo 

unde a existat pericol iminent de cădere s-a acționat în sensul supravegherii acțiunii de 

îndepărtare a țurțurilor, astfel încât să nu se producă accidente. 

b) Măsuri: 

   Ca urmare a constatărilor efectuate în luna decembrie 2018 au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1), lit. k) din H.C.L nr. 19/2002 după 

cum urmează: 

        Asociații de Proprietari: 

 Asociația de Proprietari, str. 9 Mai (țurțuri) 

 Asociația de Proprietari, str. Victoriei (țurțuri) 

         Persoane fizice: 

 Str. Victoriei (gheață/zăpadă trotuar – 

perimetru izolat cu bandă), 

 Bd. Republicii (zăpadă, gheață acoperiș – 

perimetru izolat cu bandă), 

 Str. Decembrie 1989 (zăpadă, gheață acoperiș – 

perimetru izolat cu bandă),  

 Str. Comuna din Paris (gheață/zăpadă trotuar). 
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3. Verificări privind încheierea contractelor de salubrizare: 

    Pe parcursul lunilor ianuarie-februarie-martie 2018, la solicitarea operatorului autorizat, a 

fost verificat un număr de 35 de societăţi comerciale şi persoane fizice cu privire la încheierea 

contractelor pentru colectarea deşeurilor menajere, cu operatorul autorizat. 

 

4. Verificări privind igienizarea surselor de 

apă, a malurilor sau cuvetelor acestora: 

  Au fost efectuate 8 acţiuni privind verificarea 

igienizării surselor de apă, a malurilor sau cuvetelor 

(Lacul de acumulare de pe râul Jiu, Lacul de acumulare 

Vădeni, Râul Amaradia, râul Şuşiţa). 

 

5. Verificări privind respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de 

zgomot și poluarea sonoră: 

Având în vedere sesizarea nr. 9108/22.12.2017, precum şi în baza Planului de Măsuri 

aprobat la nivelul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, în data de 12/13.01.2018 s-a desfășurat o 

acțiune comună la care au participat reprezentanţi ai Poliției Municipale Târgu Jiu, ai Direcţiei de 

Sănătate Publică Gorj, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, reprezentanți ai Primăriei 

Municipiului Târgu Jiu, precum și polițiști locali din cadrul birourilor Control Comercial, 

Protecția Mediului și Disciplina în Construcții și Serviciul Ordine Publică nr. 2.  

     În acest sens, au fost efectuate verificări la punctele de lucru a 4 societăți comerciale având 

obiect de activitate – club, verificările vizând aspecte legate de legalitatea funcționării activității 

comerciale prin deținerea autorizațiilor/acordurilor de funcționare, respectarea orarului de 

funcționare, respectarea normelor de ordine și liniște publică, respectarea normelor de protecția 

mediului, precum și aspectele legate de sesizarea disconfortului fizic și psihic al locatarilor 

învecinați generat de activitatea cluburilor, precum și modul de exploatare a surselor generatoare 

de zgomot.  

      În cadrul acestei acţiuni s-au efectuat verificări în conformitate cu O.U.G. 195/2005 A, 

privind protecţia mediului, fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 120.000 

lei, în temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. (2) pct. 14), din O.U.G. 195/2005A, pentru punerea în 

exploatare a surselor generatoare de zgomot, întrucât s-a constatat depăşirea pragului fonic legal 

admis, astfel cum rezultă din Rapoartele de Încercare emise de către Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Gorj.  

La solicitarea instanţelor judecătoreşti prin Serviciul Juridic din cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Târgu Jiu, a fost întocmită şi înaintată documentaţia ce a stat la baza întocmirii 

proceselor-verbale, pentru cei patru contravenienţi, în trei exemplare/contravenient. 

 

 



Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu 

Page 35 of 66 
 

 

6. Verificări privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi, păstrarea curățeniei în 

locurile publice: 

      Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi au fost efectuate 7 acțiuni în scopul 

prevenirii și combaterii aruncării deșeurilor pe spațiile verzi și de a nu ocupa cu construcții 

provizorii sau permanente zonele inventariate ca spații verzi, respectiv Parcul Central ”Constantin 

Brâncuși”, Parcul Coloanei Fără Sfârșit, spații verzi aflate în zona pietonală din      str. Victoria, 

nefiind depistate abateri în acest sens. 

      În urma sesizării primite de la mai mulți cetățeni din Localitatea Componentă Preajba și a  

verificărilor efectuate în data de 13.04.2018, respectiv în data de 17.04.2018, împreună cu 

reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Gorj, precum și ai Gărzii Naționale de Mediu, 

Comisariatul Județean Gorj, s-a constatat existența unor subproduse de 

origine animală, abandonate în zona Drăgoieni, în imediata vecinătate a 

unui curs de apă, aspecte înregistrate și pe suport foto, pe un teren aflat în 

proprietate privată. 

        În acest context, s-a constatat încălcarea prevederilor Ordonanței    

nr. 24/2016, privind organizarea și defășurarea activității de neutralizare a 

subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman, 

fapt pentru care reprezentanții GNM SCJ Gorj au dispus următoarele 

măsuri: 

 salubrizarea zonei și eliminarea subproduselor de origine animală, în conformitate cu 

prevederile legislației de mediu în vigoare; 

 respectarea Ordonanței nr. 24/2016, art. 3, în sensul că este interzisă abandonarea, 

îngroparea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte condiții decât cele prevăzute 

de legislația în vigoare; 

      Totodată, reprezentanții GNM SCJ Gorj au aplicat sancțiune contravențională în 

conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. b) din OG nr. 24/2016. Ulterior, s-a constatat că 

terenul în cauză a fost salubrizat.  

       În conformitate cu planurile lunare de control aprobate, au fost desfăşurate 6 acţiuni în 

pieţele aflate pe raza municipiului Târgu Jiu, în scopul verificării normelor de protecţia mediului. 

    În baza Planului Tematic de Control nr. 1558/30.03.2018, în Zona Construită Protejată 

Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor, pe linia protecției mediului au fost desfășurate 

următoarele activități: 

- au fost efectuate verificări cu privire la întreţinerea şi curăţenia locuinţelor deţinute în 

proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, precum și 

cu privire la depozitarea corespunzătoare a deşeurilor menajere, fiind comunicate 5 notificări în 

acest sens; 

- un agent economic având punct de lucru pe Calea Eroilor a fost notificat în conformitate 

cu prevederile HCL nr. 169/2006 cu privire la obligația depozitării corespunzătoare a materialelor 

refolosibile, ulterior constatându-se că acesta s-a conformat prevederilor legale invocate; 
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- pe Calea Eroilor a fost depistată o împrejmuire pe care se aflau inscripționări obscene, 

vizibile din arterele publice de circulație iar în urma notificărilor transmise proprietarilor, aceste 

inscripții au fost îndepărtate prin refacerea finisajului/zugrăvire; 

 

 E.3. Alte activități  

 

Întrucât dreptul la petiționare este consacrat de art. 51 din Constitutia Romaniei, fiind un 

drept fundamental, o atenţie deosebită a fost acordată soluţionării petiţiilor şi sesizărilor 

repartizate, în anul 2018 în cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina in Constructii fiind 

înregistrat un număr de 794 sesizări, dintre care 586 scrise și 208 sesizări telefonice/fișe de 

eveniment/dispoziții, fiind soluționat un număr de doar 464 sesizări/fișe de eveniment/dispoziții.  

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, polițiștii locali din cadrul Biroul protecția mediului și 

disciplina în construcții au aplicat un număr de 65 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 

280.100 lei, din care 52 sancțiuni contravenționale au fost pe Legea nr. 50/1991RA. 

 

Participarea la evenimentele organizate pe raza Municipiului Târgu Jiu: 

1. Plan de Măsuri Sărbători Pascale 2018 (02.04.2018-

16.04.2018) – verificări pe linia protecţiei mediului, în 

zonele de interes public în această perioadă; 

2. 1 Mai – Drăgoieni; 

3. Sărbătoarea Narciselor – Preajba; 

4. Zilele Municipiului Târgu Jiu; 

5. Festivalul Berii;  

6. 1 Decembrie – Ziua Națională a României 

 

Colaborare Instituţională:  

        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. Dumitrescu Petrescu ”Gorj, Inspectoratul de 

Stat în Construcţii, Poliţia Municipiului Târgu Jiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Târgu Jiu, 

Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Publică de Venituri. 

   

E.4. Obiective Propuse. Concluzii: 

 

     În scopul eficientizării activității Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții, 

în anul 2019 se vor avea în vedere, următoarele obiective generale: 

1. Reanalizarea obiectivelor specifice biroului, precum și a indicatorilor de performanță 

S.M.A.R.T. și adaptarea acestora nevoilor comunității, corelarea lor cu modificările actelor 

normative date în competență; 

2. Actualizarea procedurilor de lucru operaționale în cadrul biroului; 
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3. Starea și practica disciplinară a polițiștilor locali din cadrul Biroului Protecția Mediului 

și Disciplina în Construcții prin manifestarea toleranței zero față de încălcările Regulamentului 

Intern, a Codului de Conduită Etică aprobat la nivelui instituției, față de respectarea Legii            

nr. 188/1999 A, a Legii nr. 155/2010 A și a HG nr. 1332/2010; 

4. Intesificarea activităților de depistare a construcțiilor care nu respectă prevederile legale 

în vigoare și planificarea acestora astfel încât să fie acoperit întregul areal geografic al 

Municipiului Târgu Jiu, până la data de 31.12.2019. 

5. Diversificarea activităților de prevenire a infracționalității pe linia disciplinei în 

construcții. 

6. Urmărirea termenelor dispuse privind intrarea în legalitate și oprirea imediată a 

lucrărilor; 

7. Intensificarea activităților de identificare a rampelor ilegale de deșeuri și mai ales de 

depistare a celor ce le formează, stabilirea proprietarilor terenurilor neîngrădite și neigienizate, 

astfel încât în acest în să eliminăm cazurile de nerespectare a prevederilor legale pe linia 

protecției mediului, în scopul eliminării riscurilor de îmbolnăvire a populației. 

   În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege în cele trei segmente de activitate: 

urmărirea respectării disciplinei în construcții, protecția mediului și afișaj stradal, modul de 

realizare al sarcinilor zilnice, precum și prioritizarea sarcinilor de serviciu au fost realizate de 

către șeful de birou după următoarele criterii și în următoarea ordine:  

1. atunci când se constată că se periclitează viața, sănătatea și integritatea fizică a 

persoanelor;  

2. atunci când există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea unor infracțiuni, în 

domeniul protecției mediului și a disciplinei în construcții, conform atribuțiilor prevăzute de 

Legea nr. 155/2010 A și H.G. nr. 1332/2010 A;   

3. ordinea cronologică ascendentă a petițiilor/sesizărilor repartizate, 

4. plan lunar de activitate,  

5. alte situații. 

       Față de cele enunțate mai sus, consider că se impune adoptarea unor măsuri eficiente 

pentru alocarea resurselor necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu.   

    În anul 2018, ca și în anii precedenți s-a pus accent pe componenta de pregătire 

profesională prin planul de pregatire profesională aprobat de către conducerea instituţiei, 

implementarea procedurilor de lucru pentru activităţile desfaşurate şi în concordanţa cu legislaţia 

în vigoare ce au drept scop evidenţierea paşilor efectuaţi de către poliţiştii locali în activitatea de 

control dar şi a modului de soluţionare a petiţiilor/sesizărilor primite, astfel încât solutionarea 

acestora să fie justă şi pertinentă.  

    Prin obiectivele stabilite pentru anul 2019 şi indicatorii de performanţă asociaţi se va 

urmări eficientizarea activităţii prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare a activităţilor 

curente, perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale şi însuşirea deprinderilor practice 

necesare exercitării funcţiei publice dar şi creşterea nivelului de cooperare cu societatea civilă şi 

îmbunătăţirea modului de comunicare în raportul cu cetăţenii.  
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F. ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC, RESURSE UMANE 

 

În anul 2018 Serviciul Juridic, Resurse Umane, a realizat următoarele activităţi: 

 

F.1. În domeniul juridic:  

 

A. În anul 2018 pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu s-au aflat un număr de 86 de cauze civile, 

din care: 

- cauze favorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 61; 

- cauze nefavorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 25; 
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B. Pe rolul Tribunalului Gorj în anul 2018 s-au aflat un număr de 37 cauze civile, atât la 

Secţia CAF, cât şi la Secţia SCMAS, din care:  

- cauze favorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 29; 

- cauze nefavorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 8; 
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C. Pe rolul Curţii de Apel Craiova în anul 2018 s-au aflat un număr de 7 cauze civile, din 

care: 

- cauze favorabile – 4; 

- cauze nefavorabile – 3. 
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D. Au fost întocmite 12 dosare, având ca obiect acțiuni de constatare în domeniul 

discipliniei în construcții, care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. 

E. Au fost transmise spre executare silită Biroului executorului judecătoresc din 

circumscripția Curților de apel competente un număr de 5 cereri, în temeiul dispozițiilor CPC, 

precum și vizarea de legalitate a tuturor actelor administrative emise în cadrul instituției. 

 

     F.2. În domeniul procesării şi executării proceselor verbale de constatare a contravenţiei: 

 

a) au fost procesate un număr de 6.505 sancţiuni contravenţionale aplicate persoanelor 

fizice și juridice, valoarea totală a amenziilor fiind de 1.328.840 lei; 

b) au fost comunicate prin poştă cu confirmare de primire un număr de 1.741 procese – 

verbale de constatare a contravenţiilor; 

c) au fost afişate la domiciliul/sediul contravenienţilor persoane fizice şi juridice un 

număr de 95 procese verbale de constatare a contravenţiei și acte de procedură (invitații), pentru 

alte poliții locale din ţară; 

d) au fost trimise spre executare silită 902 adrese cu un număr de 5.367 procese – 

verbale de constatare a contravenţiei; 

e) au fost pregătite şi înaintate spre instanţă documente pentru un număr de 47 plângeri 

contravenţionale; 

f) au fost trimise un număr de 66 de răspunsuri la diverse solicitări ale Judecătoriei 

Târgu Jiu, Tribunalul Gorj și Inspectoratul Județean de Poliție Gorj; 

g) au fost întocmite 303 adrese cu un număr de 541 procese-verbale de constatare a 

contravenției prin procedura afișării la domiciliul/sediul contravenienților persoane fizice sau 

juridice, atât din Municipiul Târgu Jiu, cât și din țară. 
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F.3. Compartimentul informare şi relaţii publice: 

- În anul 2018, Compartimentul informare și relații publice, a dus la îndeplinire o serie de 

obiective specifice, după cum urmează: 

-  s-au transmis către instituţiile de presă 24 informări și comunicate de presă referitoare la 

activităţile desfăşurate de poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu și    

55 note telefonice, conform Legii nr. 544/2001 și în urma cărora au fost transmise puncte de 

vedere în funcție de solicitările primite; 

- s-au organizat 5 acţiuni în domeniile circulație rutieră, ordine publică și control comercial, 

pe raza Municipiului Târgu Jiu în colaborare cu reprezentanții mass-media; 

- s-a asigurat revista presei conducerii Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu; 

- au fost organizate acțiuni de participare cu o parte din tehnica din dotare a instituției cu 

ocazia Zilei Internaționale a Copilului (1 Iunie); 

- au fost desfășurate acțiuni de participare la Târgul Organizațiilor de Tineret în perioada 

Zilelor Municipiului Târgu Jiu; 

- a fost actualizat site-ul instituţiei, fiind aduse la zi toate activităţile desfăşurate de către 

compartimentele din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu în anul 2018, prin 

informările și comunicatele de presă, precum și publicarea Buletinului informativ al instituției, 

care cuprinde informațiile de interes public, comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5, din Legea 

nr. 544/2001;  

- au fost actualizate informațiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, 

asigurând documentele necesare și formularele tip, atât în format scris (la afișier), cât și pe pagina 

de internet a insituției; 

- s-au primit în scris solicitările privind comunicarea informațiilor de interes public, fiind 

înregistrate într-un registru special un număr de 11 cereri, fiind soluționate în termen legal, 

conform  Legii nr. 544/2001;  

- au fost realizate pliante informative pentru cetățenii Municipiului Târgu Jiu, cu privire la 

activitatea de preventive și combatere a faptelor care încalcă prevederile legilor în vigoare;    

- au fost expediate prin corespondenţă un număr de 200 felicitări cu ocazia sărbătorilor 

pascale și de iarnă 2018/2019, către instituţiile colaboratoare din județul Gorj, precum şi de pe 

teritoriul țării, dar și către mass-media; 

- în perioada 01.01.2018 – 01.06.2018 au fost redactate 2 materiale, privind activitatea 

Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu și publicate în Curierul Primăriei Municipiului         

Târgu Jiu; 

- în vederea colaborării cu reprezentanții mijloacelor de informare în masă, au fost acreditați        

20 de jurnaliști, în temeiul Legii nr. 544/2001, conform art. 18 pct. (1) și (2); 

- s-a asigurat programarea audiențelor la conducerea Poliției Locale a Municipiului      

Târgu Jiu, fiind înregistrate pe parcusul anului un număr de 22 cereri; 

- au fost înregistrate un număr de 43 cereri/sesizări în vederea soluționării acestora, fiind 

soluționate în termen legal; 
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- au fost elaborate și transmise către mass-media, comunicate de presă, drepturi la replică 

etc.;  

- pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate 2 (două) acțiuni caritabile respectiv, oferirea 

de pachete cu produse alimentare și nealimentare copiilor aflați în centrele subordonate Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și ajutorarea a unui număr de 5 familii 

cu posibilități materiale reduse; 

- a fost asigurată prezența la ședințele de lucru desfășurate în cadrul comisiei de disciplină 

în calitate de membru, constituită în temeiul legii la nivelul instituției; 

- în urma activității de înregistrare a petițiilor/sesizărilor primite la Poliția Locală a 

Municipiului Târgu Jiu, de la persoane fizice sau juridice, în cursul anului 2018 au fost 

înregistrate un număr de 618 petiții/sesizări, dintre care 421 au fost soluționate, iar 197 se află în 

curs de soluționare.  
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F.4. În domeniul resurselor umane: 

- asigurarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante (anunţuri, 

bibliografii, propuneri pentru constituirea comisiilor de concurs, procese-verbale), astfel: 

 examen de promovare în grad; 

 examen de promovare în clasă; 

- s-au întocmit decizii de stabilire a salariului în urma schimbării gradaţiei şi a promovării în 

clasă şi grad; 

- au fost întocmite lunar decizii de stabilire a salariului în urma schimbării gradației pentru 

personalul care a îndeplinit condițiile de trecere într-o tranșă superioară de vechime, respectiv 

pentru    10 salariați; 

- au fost întocmite documentele necesare pentru pensionarea a doi salariați, precum și pentru 

suspendarea raportului de serviciu pentru doi funcționari publici;  

- întocmire decizii referitoare la: încadrare, încetare, promovare, comisii, mutare temporară, 

abateri disciplinare etc., conform prevederilor legale; 

- în luna ianuarie 2018 s-a desfăşurat activitatea de evaluare a performanţelor individuale ale 

funcţionarilor publici pentru anul 2017; 

- în luna ianuarie 2018 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu                         

nr. 16/29.01.2018, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual, salarizați potrivit familiei ocupaționale “Administrație” numiți/angajați în aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu și în instituțiile publice subordonate Consiliului 

Local al Municipiului Târgu Jiu, au fost întocmite 136 de decizii pentru stabilirea salariilor 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și actualizarea dosarelor profesionale; 

- în luna februarie 2018 s-a întocmit Planul anual de perfecționare a funcționarilor publici și 

transmis Primăriei Municipiului Târgu Jiu; 
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- în luna februarie 2018 s-a demarat procedura pentru susținerea examenului de promovare 

în gradul imediat superior celui deținut, examen desfășurat în perioada 16 – 18 aprilie 2018 la 

care au participat 8 candidați, functionari publici, iar pentru buna desfăşurare a examenului au 

fost luate toate măsurile necesare. După finalizarea examenului de promovare în grad, au fost 

întocmite documentele necesare în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Jiu nr. 165/27.04.2018 respectiv, ștat de funcții, referat de necesitate, iar începând cu data 

de 01.05.2018 au fost întocmite deciziile de promovare în grad și de stabilire a salariului în urma 

promovării, care au fost transmise către Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), iar în 

portalul de management s-a operat on-line modificările intervenite și s-au actualizat dosarele 

profesionale ale funcționarilor publici promovați în urma examenului;  

- s-a întocmit referatul de specialitate și decizia nr. 179/2018, privind desemnarea 

reprezentanților care să îndeplinească funcția, atribuțiile și sarcinile Responsabilului cu protecția 

datelor în vederea respectării Regulamentului Parlamentului European și al Consilului Uniunii 

Europene nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind puse la dispoziția lor formularele 

pentru Declarația de consimțamânt cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

Declarația de confidențialitate cu privire la asigurarea și garantarea confidențialității datelor cu 

caracter personal;   

- în luna mai 2018 s-a desfăşurat activitatea privind depunerea declaraţiilor de avere şi a 

declaraţiilor de interese de către cei 130 de funcţionari publici şi transmiterea acestora către 

Agenţia Naţională de Integritate, activitate care s-a desfășurat până la începutul lunii iunie 2018;  

- în luna august 2018 au fost întocmite mai multe propuneri pentru modificarea 

organigramei și ștatului de funcții al insituției (referat de specialitate, state de funcții, 

organigrame), ultima variantă fiind în luna noiembrie 2018; 

- în luna septembrie 2018 s-a întocmit documentația în baza căreia a fost emisă Dispoziția 

Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1681/09.10.2018, privind stabilirea locurilor de muncă, 

categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare 

și a condițiilor de acordare a acestora pentru personalul care își desfășoară activitatea și este 

salarizat potrivit Familiei ocupaționale de funcții bugetare “Administrație”, fiind întocmită 

Decizia nr. 212/2018, privind acordarea sporului pentru condiții vătămătoare funcționarilor 

publici și personalului contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu; 

- la data de 31.03.2018 și 27.09.2018 a fost întocmită Lista funcțiilor și a drepturilor 

salariale, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind afișată la sediul și site-ul Poliției 

Locale a Municipiului Târgu Jiu; 

- în luna august 2018 s-a demarat procedura pentru susținerea examenului de promovare în 

gradul imediat superior celui deținut, examen desfășurat în perioada 30 octombrie 2018 – 01 

noiembrie 2018 la care au participat 8 candidați, functionari publici, iar pentru buna desfăşurare a 

examenului au fost luate toate măsurile necesare. După finalizarea examenului de promovare în 

grad, au fost întocmite documentele necesare în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local al 
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Municipiului Târgu Jiu nr. 473/26.11.2018 respectiv, ștat de funcții, referat de specialitate, iar 

începând cu data de 01.12.2018 au fost întocmite deciziile de promovare în grad și de stabilire a 

salariului în urma promovării, care au fost transmise către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici (ANFP), iar în portalul de management s-a operat on-line modificările intervenite și s-au 

actualizat dosarele profesionale ale funcționarilor publici promovați în urma examenului;  

- în luna octombrie 2018 s-a demaratat procedura pentru susținerea examenului de 

promovare în clasă, care s-a desfășurat în data de 07.11.2018 la care au participat 3 candidați, 

absolvenți ai unei forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea, 

iar pentru buna desfăşurare a examenului au fost luate toate măsurile necesare. După finalizarea 

examenului de promovare în clasă, au fost întocmite documentele necesare în vederea numirii în 

noile funcții publice a candidaților admiși și înanintarea documentelor privind modificarea 

ștatului de funcții, către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu (HCL nr. 473/26.11.2018) și 

operarea on-line în portalul de management al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

(ANFP) a modificărilor survenite; 

- s-au actualizat toate dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, operându-se toate 

modificările interveninte în cursul anului 2018, respectiv – promovare, modificări salariale, 

schimbare gradaţii, aplicare sancţiuni, radiere sancţiuni disciplinare, ș.a.m.d.;  

- s-a menţinut permanent legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) 

prin actualizarea continuă a structurii de personal în format electronic prin portalul de 

management, înfiinţat expres la nivelul ANFP Bucureşti; 

- s-au întocmit  20 de adeverinţe solicitate de foştii salariaţi al Corpului Gardienilor Publici 

Gorj, cu sporurile de care au beneficiat la salariul de bază și sporul pentru orele de noapte lucrate;  

- s-au întocmit diverse situații statistice, trimestrial la cererea instituţiilor abilitate;  
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F.5. În domeniul salarizării: 

În anul 2018, au fost desfășurate o serie de activități specifice, după cum urmează:  

- au fost deschise fișe de salarizare pentru 137 salariații și calcularea sporului de vechime pe 

anul 2018, precum și primirea, verificarea și introducerea pontajelor pe compartimentele din 

cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu în fișele de salarizare ale personalului; 

- întocmirea pontajelor pentru Serviciul juridic, resurse umane și Serviciul financiar – 

contabilitate, administrativ; 

- primirea, verificarea și introducerea pontajelor pe compartimente și servicii în fișele de 

salarizare personale; 

- introducerea în calculator a pontajelor; 

- calcularea și introducerea sumelor pentru comisia de disciplină; 

- primirea și verificarea a 187 concedii medicale; 

- introducerea concediilor medicale în calculator; 

- calcularea diferențelor salariale acordate ca urmare a Hotărârilor Judecătorești pentru 

perioada 21 decembrie 2016 – 30 iunie 2017, eșalonate pe 5 ani (2018 – 2022), conform legii;  

- calcularea Indicele prețurilor pe consum (IPC%) perioada 21 decembrie 2016 – 30 iunie 

2017; 

- recalcularea ștatelor de plată pentru perioada 21 decembrie 2016 – 30 iunie 2017; 

- situații recapitulative, Declarația 112 rectificativă, perioada 21 decembrie 2016 – 30 iunie 

2017; 

- calcularea normei de hrană perioada octombrie 2015 – august 2017, conform Hotărârilor 

Judecătorești;   

- calculare IPC% la norma de hrană, perioada octombrie 2015 – august 2017; 

- primirea, verificarea reținerilor și introducerea pentru ștatele de plată;  

- verificarea ştatele de plată; 

- 580 adeverințe salariat pentru CAR; 

- 290 adeverințe medicale; 

- 260 adeverințe bănci; 

- 490 adeverințe CAR Petrila IFN, CAR Jiul, CAR CFR, CAR Rovinari și altele; 

- Listare lunară a următoarelor documente: 

- ștate de plată, 

- situația recapitulativă, 

- centralizator bancă, 

- listeri rețineri pe beneficiari (RATE, CAR, IMPUTAȚII, LISTE SINDICAT PROLEX, 

SINDICATUL Polițiștilor Locali din Județul Gorj, ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A 

POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN JUDEȚUL GORJ, GARANȚII, PENSII ALIMENTARE, 

PENSII PRIVATE, ș.a. 

- fluturaș, 
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- liste bănci, RAIFFEISEN, BRD, BCR, GARANTI BANK, TRANSILVANIA, PIREUS 

BANK,  ING, 

- situații concedii medicale, 

- lista persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă; 

- lista date salariați aflați în concediu medical; 

- centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii în curs; 

- situații ore suplimentare; 

- întocmire dosare Casa de Asigurări de Sănătate pentru sume de recuperate de la Fondul 

național unic de asigurări sociale pentru sănătate, pentru concedii și indemnizații și depunerea 

lunară la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, după cum urmează: 

 ianuarie     – 17 concedii mediciale – 9.627 lei, 

 februarie    – 14 concedii medicale – 11.783 lei, 

 martie        –  16 concedii medicale – 13.723 lei, 

 aprilie        –  10 concedii medicale – 5.553 lei, 

 mai            –  19 concedii medicale – 12.891 lei, 

 iunie           – 20 concedii medicale – 16.129 lei, 

 iulie            – 12 concedii medicale – 10.819 lei, 

 august         – 15 concedii medicale – 13.704 lei, 

 septembrie  – 19 concedii medicale – 13.478 lei, 

 octombrie   – 24 concedii medicale – 18.965 lei, 

 noiembrie   – 21 concedii medicale – 19.961 lei. 

- întocmire dosar accident de muncă aprilie – mai 2018, Popescu Pantelimon Alin, lunile 

aprilie și mai 2018; 

- adresă recuperare sume Casa de Pensii Gorj; 

- aprilie –  1 concediu medical - 645 lei,  

- mai  -      1 concediu medical – 2.323 lei;   

TOTAL SUME DE RECUPERAT – 149.601 lei 

- declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența 

nominală a persoanelor asigurate; 

- centralizatoare, situații recapitulative, 

- introducere, evidența și liste suplimente salariale fără temei legal, emise în sarcina 

salariaților Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu în timpul auditului financiar din iunie 2016, 

reținerea pe ștatul de plată ianuarie – februarie 2018; 

- introducerea și evidența vouchere de vacanță; 

- situații rețineri, 

- descărcarea ștatelor de plată în fișele personale ale salariaților, 

- verificarea și evidența lunară a concediilor de odihnă, împreună cu șefii de servicii și 

compartimente; 

- verificarea zilnică, condicile de prezență a Serviciului juridic, resurse umane și serviciului  

financiar-contabilitate, administrativ; 
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- evidența zilelor concediilor medicale, 

- transmiterea lunară în format electronic (112), 

- contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați, 

- impozit pe veniturile din salarii, 

- contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați, 

- contribuția de asigurări sociale datorate de angajator, 

- contribuția pentru asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați 

- contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, 

- contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele juridice sau fizice care au 

calitatea de angajator, 

- contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator, 

- contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de 

angajator, 

- transmiterea lunară a fișierelor electronic, cât și a listelor de carduri, către bănci cu salariile 

pe luna în curs,  

- transmiterea lunară a concediilor de odihnă către Primăria Municipiului Târgu Jiu, pentru 

întocmire table nominal cu ofițerii de serviciu în luna respective, 

- întocmirea ștatelor în avans concedii de odihnă, 

- înaintarea către Serviciul financiar-contabilitate a ștatelor de plată pe luna respectivă, 

precum și a listelor de carduri, rețineri și centralizatoare, 

- calcularea și evidența schimbării sporului de vechime al salariaților, lunare, 

- liste cu personalul care schimbă sporul de vechime în muncă și înnaintarea în vederea 

întocmirii deciziilor de modificare a salariului, 

- verificarea și urmărirea adreselor devenite titlu executoriu, 

- modificarea salariilor în urma deciziilor cu schimbare de gradație, 

- modificarea salariilor în urma promovării funcționarilor publici și al personalului 

contractual, 

- întocmirea și înaintarea către  Institutul Național de Statistică Gorj a situațiilor statistice, 

lunar; 

- transmiterea în format electronic a situațiilor statistice prin Esop, 

- calcularea indicelui total de la Institutul Național de Statistică pentru Hotărârile 

Judecătorești, 

- acordarea sumelor rezultate în urma recalculării, 

- calcularea orelor și al sporului de noapte, 

- întocmire adeverințe perioada 1994-2001.     

- eliberare adeverințe cu sumele și sporurile acordate salariaților, precum și foștilor salariați 

în perioada 1994-2001; 

- întocmirea, actualizarea și verificarea dosarelor de deducere personală, pentru 60 de 

salariații, 

- întocmirea dosarelor pentru 16 persoane coasigurate, 
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- centralizator Fișe Fiscale, perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018,  

- declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe 

beneficiar, transmise către ANAF, Anexa nr. 2 205,  

- declarație cu datele informative, privind impozitul pe veniturii din salarii.  

- declarație individuală privind datele de identificare a plătitorului de venit, precum și 

calculul de impozit pe venit detaliat: 

- tip venit, 

- date de identificare angajat, 

- date privind perioada angajarii, 

- calcul impozit venit detaliat cu venitul brut; deducere personală; alte 

deduceri; venit baza de calcul și impozit lunar. 

 

F.6.  În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

- întocmirea planului tematic privind programul de instruire – testare în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă a personalului Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu pe anul 2018; 

- s-au verificat periodic fişele individuale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe 

servicii/compartimente;  

- s-a verificat instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul 

compartimentelor/serviciilor; 

- verificarea  periodică, la posturile de lucru, privind respectarea normelor de securitate şi 

sănătate în muncă; 

- s-a efectuat instruirea introductiv – generală, la nivel de compartiment şi verificarea la 

nivelul instituţiei; 

- întocmirea şi comunicarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj a proceselor verbale 

de instruire a comitetului de securitate şi sănătate în muncă;   

- întocmirea situaţiei privind examenul psihologic anual şi controlul medical periodic al 

angajaţilor instituţiei; 

- s-a asigurat în permanenţă colaborarea cu serviciul extern de securitate şi sănătate în 

muncă; 

- s-a ţinut legătura permanent cu medicul de medicina muncii; 

- s-a adus la cunoştinţă conducerii instituţiei, prin raport înregistrat şi înaintat, necesitatea 

unei evaluări a riscurilor privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. În acest sens a fost 

întocmită documentația necesară pentru obținerea avizului din partea Direcției de Sănătate 

Publică Gorj, privind sporul de condiții vătămătoare, conform legii. 

 

F.7. În domeniul Secretariat - Registratură au fost înregistrate un număr de 9.605 

documente în registrul general intrări – ieşiri. Au fost înregistrate un număr de 240 decizii, 

documente primite pe adresele de e-mail (politialocala_tgjiu@yahoo.com şi 

office@politialocalatgjiu.ro) un număr de 495 şi eliberate un număr de 28 ordine de deplasare. 

mailto:politialocala_tgjiu@yahoo.com
mailto:office@politialocalatgjiu.ro
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Au fost desfăşurate activităţi specifice de secretariat: preluare, transmitere mesaje telefon, 

sortare, înregistrare şi distribuire corespondenţă, copiere şi redactare documente care au însumat 

aproximativ 30.000 documente interne și externe, primirea şi expedierea de/pe fax a unui număr 

aproximativ 1.800 documente. 

S-au primit peste 3.000 apeluri telefonice prin care au fost solicitate diverse informaţii 

referitoare la activitatea instituţiei, precum şi peste 650 apeluri telefonice prin care au fost 

solicitate diverse informaţii. 

Au fost distribuite un număr de 2 încheieri penale în vederea verificării, respectării 

prevederilor legale de către persoanele implicate. 

De asemenea, s-a prezentat la semnat conducerii instituţiei corespondenţa cu materialul de 

bază. Au fost pregătite pentru expedierea corespondenţei un număr de aproximativ 4.893 plicuri 

prin intermediul Poştei Române, precum şi direcţionarea, ori distribuirea către personalul din 

cadrul compartimentului, servicii, birouri a unui număr de 2.926 documente pe condica de 

corespondenţă a serviciului și un număr de 5.415 documente înregistrate în registrul cu circuit 

intern, iar un număr de 425 documente au fost înregistrate în registrul confirmări primire debite. 

Lucrări expediate către Primăria Municipiului Târgu Jiu – 288 buc., 

Lucrări expediate către Direcția Publică de venituri – 45 buc., 

Lucrări expediate către Direcția Publică de Patrimoniu – 5 buc., 

Lucrări expediate către Polaris M Holding – 1 buc., 

Lucrări expediate către S Edilitara Public SA – 2 buc., 

Lucrări expediate către Direcția Publică de protecție Socială – 1 buc. 

 

F.8. Alte activităţi 

- participarea la sedinţe şi desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă, din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu; 

- s-a întocmit zilnic în mod centralizat nota cu principalele evenimente, cu privire la 

activitatea poliţiştilor locali de la nivelul fiecărui compartiment, care a fost prezentată directorului 

executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;  

- s-au întocmit zilnic adrese pentru introducerea punctelor de penalizare în baza de date 

către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj – Serviciul Poliţiei Rutiere; 

- s-a întocmit raportul de activitate al Serviciului Juridic, Resurse Umane pe anul 2017; 

- s-a întocmit raportul privind activitatea Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu pe anul 

2017, informarea activității instituției pe 6 luni ale anului 2017 (01.07.2017 – 31.12.2017), 

precum și informarea activității pe 3 luni, 8 luni și 9 luni ale anului 2018; 

- s-a actualizat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare pentru 

elaborarea, implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul 

Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, precum și constituirea Echipei de gestionare a riscurilor, 

de analiză și verificare a procedurilor documentate, conform Ordinului nr. 600/2018, privind 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- s-a întocmit Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor 

la nivelul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu, conform art. 5 din Ordinul nr. 600/2018; 

- s-a întocmit situaţia centralizatoare și raportul asupra sistemului de control 

intern/managerial la data de 31.12.2018, conform prevederilor Ordinului nr. 600/2018;  

- au fost întocmite referate de specialitate, proiecte de hotărâri și dispoziţii ale Primarului 

Municipiului Târgu Jiu, cu ocazia desfăşurării activităţilor cultural - artistice, comemorative, 

sportive (fotbal), modificării și completării a hotărârilor de consiliu local, fiind transmise 

Primăriei Municipiului Târgu Jiu; 

- s-a acordat sprijin poliţiştilor locali, precum şi şefilor de compartimente din cadrul Poliţiei 

Locale a Municipiului Târgu Jiu în vederea întocmirii de diverse adrese şi acte cu caracter intern              

(citaţii, mandate, Poliţia Municipiului Târgu Jiu, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj, 

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj, etc.);     

- au fost întocmite răspunsuri/solicitări ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu privind, 

acordarea avizului de funcționare pentru agenții economici care desfășoara activități comerciale 

pe raza Municipiului Târgu Jiu – 33 adrese; 

- s-a acordat consiliere juridică compatimentelor din cadrul instituției, fiind prelucrați 

polițiștii locali cu privire la interpretarea și aplicarea legilor în vigoare;  

- s-a întocmit Inventarul privind măsurile de transparență instituțională și de prevenire a 

corupției, precum și indicatorii de evaluare, aferenți anului 2017 (1 ianuarie – 31 decembrie 

2017), conform Anexei nr. 3 din HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- s-a întocmit proiectul Regulamentului privind folosința temporară a domeniului public și 

privat al Municipiului Târgu Jiu; 

- au fost eliberate un număr de 168 permise liberă trecere, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local a Municipiului Târgu Jiu nr. 212/2011 privind aprobarea Regulamentului 

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

Municipiului Târgu Jiu, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

 pentru 1 săptămână – 0 buc., 

 pentru 1 lună - 16  buc., 

 pentru 1 an – 101 buc., 

 fără valoare, conform art. 8 din HCL nr. 212/2011  – 51 buc.. 

Totodată, în zilele lucrătoare s-a desfăşurat activitatea de predare/ridicare a corespondenţei 

de la poşta militară și Primăria Municipiului Târgu Jiu, precum și de la alte direcții din cadrul 

Consiliului Local Târgu Jiu. 

În cursul anului 2018 s-a participat la şedinţele comisiei de disciplină în calitate de secretar 

supleant.  
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Au fost desfășurate activității în comisia de recepție din cadrul insituției, membru în cadrul 

comisiilor de promovare grad profesional a angajaților instituției și participare în comisiile de 

inventariere și casare pe anul 2018 în calitate de președinte de comisii și secretar. 

Verificarea zilnică a actelor normative apărute pe site-ul Monitorului Oficial al României, 

conform registrului înfiinţat la nivelul compartimentului. 

Pe parcursul anului 2018 s-a executat serviciul ca ofițer de serviciu la Primăria 

Municipiului   Târgu Jiu, conform planificării. 

Coordonarea efectuării stagiului de practică de către studenții din instituții de învățamânt 

superior, care au primit aprobarea desfășurării acestuia în cadrul instituției.  

Desfăşurarea de alte activităţi cu caracter juridic, repartizate de şeful ierarhic superior 

(adrese către Judecătoria Târgu Jiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, Inspectoratul de 

Poliție Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, ș.a.m.d), după cum urmează: 

- adrese Parchetul Local, dosare privind plângeri penale – 11, 

- adrese răspuns la sesizări – 30, 

- decizii întocmite – 11, 

- adrese răspuns către Judecătoria Târgu Jiu – 19, 

- adrese comunicare procedură – 2, 

- adrese către compartimentele instituției – 55, 

- adrese către Inspectoratul de Poliției Județean Gorj – 5, 

- plângeri trimise la judecătorie, obligația de a face – 8, 

- adrese către Primăria Municipiului Târgu Jiu – 14. 

 

F.9. Activitatea responsabilului cu organizarea și funcționarea parcului auto 

În anul 2018 responsabilul cu activitatea auto din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 

Târgu Jiu, a desfăşurat o serie de activităţi, după cum urmează: 

- a asigurat nevoile zilnice de transport ale insituţiei, prin gestionarea emiterii foilor de 

parcurs şi întocmirea fişelor de activităţi zilnice (FAZ-uri), a documentelor necesare privind 

suplimentarea cotelor de carburant la autovehiculele implicate în misiuni suplimentare care au 

avut loc la nivelul Municipiului     Târgu Jiu în anul 2018; 

- a efectuat la timp reviziile şi inspecţiile tehnice la autovehiculele din dotarea Poliţiei 

Locale a Municipiului Târgu Jiu, precum şi asigurarea lucrărilor de întreţinere periodică şi 

reparaţiilor programate pentru fiecare autoturism; 

- supravegherea și alimentarea cu carburanţi a autovehiculele instituţiei, respectând 

înscrierea în cota lunară alocată, conform cotelor stabilite în Hotărârea Consiliului Local nr. 

319/28.10.2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- a coordonat zilnic autoturismele, astfel încât să se asigure mijloace de transport pentru 

deplasarea salariaţilor în rezolvarea problemelor de serviciu; 

- a asigurat aprovizionarea şi gestionarea materialelor de întreţinere şi igienizarea zilnică a 

autovehiculelor; 
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- lunar a întocmit situaţia privind alimentările, consumul de combustibil şi restul în 

rezervor pentru fiecare autovehicul în parte; 

- s-au verificat referatele întocmite pentru diverse cheltuieli aferente parcului auto (de 

exemplu: achiziționarea de piese de schimb, etc.);      

- au fost întocmite documentele necesare pentru repararea a două autovehicule ale 

instituției implicate în evenimente rutiere, soldate cu pagube materiale; 

- săptămânal sau ori de câte ori s-a considerat necesar, au fost efectuate verificării cu 

privire la starea și integritatea autoturismelor din dotarea parcului auto al instituției, iar în cazul în 

care au fost constatate deficinețe, s-au luat măsurile necesare pentru remedierea acestora; 

- a fost întocmită situația privind kilometrii parcurși, combustibilul consumat, costurile de 

întreținere și reparații la fiecare autovehicul/moped din dotarea parcului auto al instituției, astfel: 

total km efectuați – 241.067 km, total carburant (GPL/benzină) – 25.080,60 litri/2018 și totalul 

cheltuielilor de întreținere și reparații pe anul 2018 a fost de 51.638,22 lei, după cum urmează:    
 

Nr. 

crt. 

Nr. înmatriculare 

autovehicul/moped 

Km GPL/Benzină Cheltuieli 

întreținere și 

reparații 

 

1. GJ-14-WPC 5.272 763,4 3.382,73 

2. GJ-99-WIT  34.221 3.581,91 4.671,67 

3. GJ-66-WPL 27.536 2.734,35 7.826,90 

4. GJ-04-TGJ 12.538 1.908,28 8.839,68 

5. GJ-11-WIT  1.015 129,02 77,85 

6. GJ-33-WPL 41.797 4.254,85 11.064,29 

7. GJ-44-WPL 20.916 2.261,3 9.119,06 

8. GJ-74-TGJ 11.940 1.170,17 196,02 

9. GJ-11-WPC 0 0 0 

10. GJ-03-WZU 2.083 173,07 2.140,78 

11. GJ-10-WPL 0 0 0 

12. GJ-06-WPL 25.977 2.534 946,28 

13. GJ-07-WPL 9.722 820,16 510,18 

14. GJ-08-WPL 33.911 3.221,9 1.097,63 

15. GJ-09-WPL 12.047 1.378,55 1.765,15 

16. B 069075 282 30,37 0 

17. B 069076 282 30,04 0 

18. Târgu Jiu 0152 72 0 0 

19. Târgu Jiu 0153 309 17,88 0 

20. Târgu Jiu 0154 1.097 71,35 0 

21. Târgu Jiu 0155 50 0 0 

 TOTAL 

 
241.067 km 25.080,60 litri 51.638,22 lei 
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F.10. Obiective 2019 

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului juridic, resurse umane şi asigurarea unui climat 

de lucru corespunzător pentru anul 2019, se vor avea în vedere următoarele: 

- participarea la cursuri de perfecţionare/specializare pentru aprofundarea de cunoştinţe de 

specialitate de către personalul din cadrul serviciului, în domeniile specifice, fiind una din 

componentele de bază în cadrul instituției pentru o activitate eficientă pentru resursa umană; 

- identificarea neajunsurilor existente, atât legate de întocmirea proceselor verbale de 

constatare a contravenției, cât și în materie legislativă, tinzându-se spre o întocmire corectă a 

acestora, astfel încât să nu existe motive temeinice de a fi contestate sau anulate de către instanța 

de judecată, precum și actualizarea permanentă a legislației; 

- îmbunătăţirea continuă a standardului serviciilor oferite cetăţenilor, corectitudine, 

încredere, conform legislaţiei specifice aplicabile prin creșterea gradului de informatizare și 

satisfacerea optimă a cetățeanului; 

- îmbunătățirea continuă a procedurilor de lucru, conform legislației specifice, cât și în urma 

analizei rapoartelor anuale la nivel de compartiment; 

- dezvoltarea procedurilor de control managerial și a resurselor umane ale instituției; 

- creșterea gradului de transparență și a accesului la informațiile de interes public; 

- elaborarea și derularea unor noi strategii de comunicare cu presa; 

- propuneri de proiecte și acte normative la nivel de instituție. 

 

G. ACTIVITATEA SERVICIULUI FINANCIAR – CONTABILITATE, ADMINISTRATIV 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, 

cu modificările şi completările ulterioare, activitatea instituţiei este finanţată din veniturii proprii 

şi subvenţii. 

Activitatea financiar-contabilă este organizată în conformitate cu prevederile                   

Legii nr. 82/1991, republicată, a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, a 

Ordinului nr. 1.917/2005 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2018, Serviciul financiar-contabilitate, administrativ a desfășurat o serie de 

activități, după cum urmează: 

 

G.1. Personalul cu atribuții în domeniul financiar-contabilitate 
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- întocmirea, elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2018 și estimări pentru anii 2019 – 2010, precum și a modificărilor și rectificărilor din cursul 

anului; 

- pentru efectuarea de plăți, conform prevederilor bugetate aprobate, lunar, trimestrial sau în 

urma fiecărei rectificări bugetare, s-au întocmit cereri pentru deschideri de credite bugetare; 

- analizarea contului de execuție în scopul stabilirii disponibilului (excedentului) în limita 

căruia pot fi făcute plăți, precum și a verificării încadrării acestora în prevederile bugetare 

existente pe fiecare destinație în parte; 

- situații financiare – raportare trimestrială și anuală (31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 și 

31.12.2018); 

- monitorizarea cheltuielilor de personal – raportare lunară și trimestrială;   

- întocmirea raportărilor lunare, conform Ordinului nr. 2941/2009, pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 

trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa 1 – Bilanț, Anexa 30 – Plăți; 

- întocmirea și transmiterea formularului “Buget individual”, în aplicația “Control 

angajamente bugetare”; 

- întocmirea și depunerea situațiilor financiare în sistemul national de raportare – 

FOREXEBUG (lunar, trimestrial și anual); 

- întocmirea lunară a balanței de verificare și asigurarea concordanței, între conturile 

sintetice și analitice; 

- înregistrarea salariilor în contabilitate, precum și a obligațiilor de plată aferente, stingerea 

obligațiilor față de salariați și buget; 

- s-a asigurat concordanța între evidența sintetică și analitică a decontărilor cu personalul, 

decontărilor cu bugetul statului și decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale. S-a asigurat 

valorificarea rezultatelor inventarierii anuale;  

- s-a efectuat contabilitatea angajamentelor bugetare și legale, raportarea lor; 

- s-au întocmit ordinele de plată pentru: salarii, rețineri din salarii, contribuții la bugetul de 

stat și bugetul asigurărilor sociale, furnizorii de materiale, obiecte de inventar, servicii și a foilor 

de vărsământ pentru virarea sumelor încasate; 

- participarea salariațiilor serviciului în comisiile de inventariere, recepție, scoaterea din 

funcțiune și casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în administrarea instituției, 

precum și acordarea de consultanță; 

- personalul a asigurat operarea în aplicația “Control angajamente bugetare” – prin Punctul 

Unic de Acces al Ministerului de Finanțe – în  cadrul sistemului național de raportare 

FOREXEBUG; 

- înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor de încasări și plăți derulate prin casă 

și conturile deschise la trezorerie în baza documentelor justificative; 
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- îndosarierea lunară a documentelor justificative, notelor contabile, balanțelor de verificare 

și a altor documente financiar contabile, în vederea legării și arhivării acestora; 

- acordarea vizei de control financiar preventiv pentru toate operațiunile, conform deciziei 

emise de ordonatorul de credite; 

- întocmirea ordonanțărilor de plată pentru toate operațiunile de plăți desfășurate în cadrul 

serviciului, pentru care în prealabil au fost întocmite propuneri de angajare și angajamente 

individuale, vizarea acestora pentru CFPP (control financiar preventiv propriu); 

- rezolvarea corespondenței specifice serviciului; 

- s-au întocmit note justificative privind acordarea subvenției, situații plăți restante, situații 

privind justificarea subvenției; 

- evidența analitică și sintetică a furnizorilor, creditorilor, reținerilor din salarii, debitorilor, 

clienților, alte datorii și creanțe în legătură cu personalul, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, 

mijloacelor bănești, combustibilului, pieselor auto și stocurilor; 

- evidența cheltuielilor și veniturilor; 

- întocmirea lunară a notelor contabile aferente tuturor operațiunilor; 

- la sfârșitul fiecărei luni s-au verificat plățile efectuate în cursul lunii și preluarea 

cheltuielilor corespunzătoare fiecărui capitol, subcapitol, articol, alineat, conform notelor 

contabile întocmite de serviciul financiar; 

- întocmirea angajamentelor legale și înscrierea acestora în fișe de angajament potrivit 

clasificației bugetare pe capitol, subcapitole, articole și alienate. Astfel s-a ținut evidența 

creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale; 

- lunar s-a analizat diferențele provenite din angajamentele întocmite și plățile efectuate, 

conform clasificației bugetare; 

- întocmirea Registrului inventar, întocmirea documentației privind achizițiile publice, 

evidența contractelor încheiate, evidența la Camera de corpuri delicate; 

- întocmirea Planului anual al achizițiilor publice. 

  

G.2. Personalul cu atribuţii în domeniul administrativ 

   

- asigurarea derulării activității de inventariere a patrimonului, făcând propuneri pentru 

declasarea și clasarea bunurilor materiale și scoaterea din funcțiune, casarea activelor fixe; 

- evidența clădirii, spațiilor instituției și asigurarea administrării acestora; 

- administrarea bunurilor: obiecte de inventar și active fixe; 

- asigurarea întreținerii și curățeniei spațiilor și clădirii; 

- aprovizionarea materialelor, obiectelor de inventar, echipamentului și rechizitelor de birou, 

pentru desfășurarea activității compartimentelor din cadrul instituției, în baza referatelor de 

necessitate; 

- propuneri privind reparațiile bunurilor din dotare, urmărind executarea lor; 

- asigurarea, confecționarea, gestionarea și scoaterea din uz a ștampilelor și a sigiliilor din 

instituție; 
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- asigurarea bunului mers cu documentele din arhiva instituției; 

- asigurarea dotării cu materiale igienico-sanitare; 

- întocmirea referatelor de specialitate specifice activității compartimentului; 

- confirmarea facturilor de prestării servicii și facturilor care au ca scop achiziționarea de 

bunuri și servicii, conform deciziei emise în acest sens; 

- efectuarea punctajului în baza listelor lunare, privind stocurile de materiale și obiecte de 

inventar cu evidența tehnico-opertivă; 

- rezolvarea tuturor problemelor ce revin sectorului administrativ; 

- întocmirea notelor de recepții și constatare de diferențe pentru materiale, carburant auto, 

obiecte de inventar, echipament, consumabile, procese-verbale, mijloace fixe în număr de 200, a 

bonurilor de consum carburant – 97, echipament – 672 și transfer obiecte inventar și mijloace fixe 

– 250, a bonurilor de transfer – restituire – 29 și predarea acestora la biroul contabilitate; 

- operarea în fișele de magazie a bonurilor de distruibire și stabilirea lunară a stocurilor, 

pentru fiecarea categorie de materiale, obiecte de inventar; 

- întocmirea situațiilor privind, necesarul de echipament pentru fiecare polițist local, 

conform fișei individuale; 

- întocmirea situației privind, propunerile de casare pentru echipamentul aflat în folosință;  

 

G.3. Personalul cu atribuţii în rețele calculatoare și comunicații 

 

- administrarea rețelei de calculatoare și de comunicații; 

- asigurarea asistenței tehnice, pentru tehnica de calcul și comunicații din dotare; 

- acordarea asistenței tehnice de specialitate utilizatorilor de calculatoare și mijloacelor de 

comunicații din compatimentele Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu;  

- constatarea defecțiunilor apărute la posturile de lucru și asigurarea service-lui acestora, iar 

pentru defecțiuni grave solicitarea intervenției firmelor specializate cu care există contracte de 

service; 

- evidența software-lor instalate și utilizate, în baza listei licențelor de soft, care conține 

denumire soft, numele utilizatorului și compatimentul din care face parte, actualizând-o ori de 

câte ori se instalează un nou soft; 

- îndeplinirea atribuțiilor privind activitatea de PSI (prevenirea și stingerea incendiilor), 

conform prevederilor legale în vigoare, întocmind documentele prevăzute de lege în domeniu; 

- recomandări de bună practică pentru menținerea bunei funcționări și a corectei utilizări a 

calculatoarelor, echipamentelor de conectare la rețea și a celor destinate comunicațiilor; 

- identificarea și soluționarea incidentelor apărute în funcționarea rețelei în general, a 

echipamentelor de legătură și a celor de comunicații; 

- identificarea și eșalonarea activităților de întreținere/up-gradare software și hardware 

pentru echipamentele specifice rețelelor de calculatoare; 

- urmărirea aplicării stricte a regulilor de securitate ce guvernează accesul la resursele 

rețelei:conturi pentru utilizatori, parole, modalități de autentificare, permisiuni, restricții, drepturi, 
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privilegii, machete de securitate, metode de configurare automată a mediului de operare al 

utilizatorilor, proceduri personalizate.  

 

 

 

 

 

 

 

G.4. Informare privind situația financiară la data de 31.12.2018 

 

 La data de 31.12.2018, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu are în evidența active fixe 

în valoare de 404.781 lei, astfel: 

- active fixe necorporale                              -   20.455 lei 

- mijloace de transport “mobilier”               - 384.326 lei   

                               ___________ 

 TOTAL:         404.781 lei  

 

Stocurile de material auxiliare și obiecte de inventar la data de 31.12.2018 sunt în valoare 

de 1.091.696 lei. 

În structură, valoarea stocurilor înregistrate la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:  

-   materiale auxiliare                                      -      7.161 lei 

- obiecte de inventar                                      - 917.194 lei   

- muniție, furnituri și armament                    - 167.341 lei   

                               ___________ 

                                           TOTAL:       1.091.696 lei 

 

În valoarea înregistrată la poziția obiecte de inventar, este evidențiată valoarea uniformelor 

și echipamentului specific al polițiștilor locali în folosință. 

Valoarea creanțelor înregistrate la data de 31.12.2018 este de 248.471 lei, în următoarea 

structură:  

-   clienți                                                             - 94.436 lei 

- debitori CM                                                    - 63.047 lei   

- alte creanțe în legătură cu personalul            - 19.990 lei   

- debitori diverși              - 70.998 lei  

                               ___________ 

                                            TOTAL:           284.471 lei 

  

Suma de 94.436 lei, reprezintă clienți neîncasați la data de 31.12.2018. 

Menționăm că, valoarea de 63.047 lei reprezintă contribuții pentru concedii și indemnizații 

de recuperat. În acest sens a fost întocmită și depusă la Casa Județeană de Asigurări Sociale de 

Sănătate Gorj, documentația necesară privind recuperarea acestei valori. 
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 Suma de 19.990 lei, reprezintă alte creanțe în legătură cu personalul la data de 31.12.2018. 

 Valoarea debitelor la data de 31.12.2018, este de 70.998 lei, în următoarea structură: 

- debitori – alte sume                                  - 69.271 lei 

- debitori CM peste an                                -   1.727 lei   

                               _________ 

 TOTAL:        70.998 lei  

 

 

La data de 31.12.2018 Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu, înregistrează datorii în 

valoare de 777.798 lei, în următoarea structură: 

- datorii comerciale și avansuri                                -   82.930 lei 

- datorii către bugetul statului și asigurări sociale  - 286.058 lei   

- salarii angajaților și contribuțiilor aferente           - 408.810 lei   

                                          ___________ 

                                              TOTAL:                    777.798 lei 

 

În valoarea de 82.930 lei, la poziția “datorii comerciale și avansuri”, se cuprind: 

- furnizori - 82.930 lei   

 

Valoarea de 286.058 lei, reprezintă impozit pe venituri de natura salarială, alte datorii la 

buget și contribuții la bugetul asigurărilor sociale, aferente lunii decembrie 2018, iar suma de 

408.810 lei, reprezintă salarii decembrie 2018 și reținerile aferente.  

La data de 31.12.2018, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu înregistrează datorii 

necurente în valoare de 394.516 lei, reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță. 

La data de 31.12.2018, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu înregistrează plăți restante 

în sumă de 35.317 lei.  

 

 CAPITOLUL III - SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE ÎN ANUL 2018: 

 

Polițiștii locali au manifestat și în anul 2018 preocupare permanentă și seriozitate în 

îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor, privind depistarea actelor și faptelor de natură 

contravențională, aplicând sancțiunile contravenționale în funcție de gravitatea faptei, de impactul 

acesteia față de comunitate, astfel au fost constatate și aplicate un număr de 6.505 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 1.328.840 lei, iar situația detaliată a acestora va fi prezentată în 

Anexa 1 și Anexa 2 a prezentului raport, 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 ulterioare – 597 sancţiuni 

contravenţionale, 
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- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare – 1.805 sancţiuni 

contravenţionale, 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările 

ulterioare – 937 sancţiuni contravenţionale. 

 

- Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu – 2.921 sancţiuni contravenţionale. 

 

 

 

 

 

- Alte legi şi acte normative – 245 sancţiuni contravenţionale: 

 Legea nr. 38/2003, actualizată, privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, cu modificările și completările ulterioare – 1 sancţiune contraveţională, 

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

cu handicap, cu modificările și completările ulterioare – 2 sancţiuni contravenţionale, 

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

producerea obiectelor de cult, cu modificările și completările ulterioare – 2 sancţiuni 

contravenţionale, 

 Legea nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, cu modificările ulterioare – 93 sancţiuni 

contravenţionale, 

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

sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare – 47 sancţiuni contravenţionale, 

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

din tutun – 32 sancţiuni contravenţionale, 

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

modificările și completările ulterioare – 52 sancţiuni contravenţionale, 

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare -           

1 sancţiune contravenţională, 

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

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

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

serviciilor de piaţă, cu modificările și completările ulterioare - 8 sancţiuni contravenţionale, 

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

modificările și completările ulterioare - 2 sancţiuni contravenţionale, 
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 Hotărârea de Guvern nr. 947/2000, republicată, actualizată, privind modalitatea de 

indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, cu modificările și 

completările ulterioare - 3 sancţiuni contravenţionale, 

 Hotărârea de Guvern nr. 843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie 

publica neincluse în structurile de primire turistice – 1 sancţiune contravenţională. 
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SITUAŢIA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE

ÎN ANUL 2018
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Anexa 2 

 

Situația sancțiunilor contravenționale aplicate 
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în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 

de către toate compartimentele din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu  

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire/compartiment Număr  

amenzi aplicate 

Valoare/ 

lei 

1. Serviciul Ordine Publică  

 

121 50.950 

2. Serviciul Ordine Publică nr. 2  

 

368 51.165 

3. Servciul Ordine Publică nr. 3 

 

306 35.930 

4. Serviciul Ordine Publică și Transport Valori  

 

201 24.365 

5. Serviciul Ordine Publică – Intervenție 

 

146  35.400  

6. Serviciul Ordine Publică și Evidența Persoanelor  

 

937 21.500 

7. Serviciul Circulație Rutieră 

 

3.977 773.605 

8. Biroul Control Comercial 

 

384 55.825 

9. Biroul Protecția Mediului și Disciplina în Construcții 

 

65 280.100 

TOTAL 

 

6.505 1.328.840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV - CONCLUZII ȘI OBIECTIVE ÎN ANUL 2019 
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În societățile democratice o cerință clară a viitorului o constituie intensificarea activităților 

în domeniul prevenirii fenomenului infracțional și contravențional. Toate aceste activități trebuie 

desfășurate într-un cadru legal, în care să fie respectate drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanelor. 

 În cooperare cu instituțilile cu atribuții în domeniul prevenirii, și independent, Poliția 

Locală a Municipiului 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 punctuale 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 revin Poliției Locale a 

Municipiului Târgu Jiu în anul 2019, considerăm ca obiective prioritare următoarele: 

1. 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, 

2. 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, 

3. reducerea semnificativă a numărului de autovehicule fără stăpân sau abandonate de pe 

terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-

teritoriale, 

- fluidizarea circulației rutiere și pietonale în colaborare cu Biroul Rutier al Poliției 

Municipiului Târgu Jiu, pentru prevenirea blocajelor în trafic,  

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

imediată apropiere a instituțiilor de învățământ aflate în răspunderea poliției locale,  

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

vulnerabile, depistarea persoanelor care aplelează la mila publică și luarea măsurilor legale, 

- 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 în care se efectuează depozitări ilegale a gunoaielor, resturilor 

menajere, materialelor din construcții, etc. pentru prevenirea formării rampelor clandestine pe 

domeniul public, 

- diminuarea afișajului publicitar în alte locuri decât cele autorizate prin intesificarea 

acțiunilor tematice, 
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- reducerea activității de aprovizionare cu încălcarea prevederilor legale, precum și 

reducerea activității de comerț ambulant neautorizat desfășurat pe raza Municipiului Târgu Jiu, 

prin efectuarea de acțiuni zilnice, 

- reducerea timpului de transmitere a sesizărilor primite de la cetățeni, către patrulele din 

teren prin implementarea unui sistem integrat de comunicații, 

- diversificarea mijloacelor de contact cu cetățenii (telefonic, on-line, site, registratură), în 

vederea reducerii timpului de feedback, 

- 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, 

- încheierea de planuri de cooperare cu, Poliția Română, Inspectoratul de Poliție al 

Județului Gorj - Poliția Municipiului Târgu Jiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi “Tudor 

Vladimirescu” al Județului Gorj, precum și cu alte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și 

liniștii publice pentru rezolvarea cu mai multă operativitate și eficiență  a situațiilor a ordinii de 

drept și evitarea suprapunerilor. 

Ca o concluzie putem spune că, Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu în anul 2018 a fost 

angrenată în activități și misiuni pe care le-a îndeplinit cu succes, iar cu sprijinul Consiliului 

Local al Municipiului Târgu Jiu, domnului Primar al Municipiului Târgu Jiu și cetățenilor, am 

reușit și sperăm să reușim în continuare îndeplinirea atribuțiilor legale conferite de lege. 
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