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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

 

        DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 actualizată și în baza H.C.L. Timișoara nr. 441/2010, 

Direcția Poliției Locale Timișoara  în perioada anului 2019 și-a desfășurat activitatea respectând legislația 

în vigoare privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, proprietății publice și 

private, pe baza principiilor legalității, încrederii, previzibilității, proximității si proporționalității, 

deschiderii si transparentei, eficientei si eficacității, răspunderii si responsabilității, imparțialității si 

nediscriminării, precum și pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor pe raza municipiului Timișoara, 

respectiv pentru reducerea fenomenului contravențional. 

 În activitatea desfășurată, Direcția Poliției Locale Timișoara  a urmărit cu prioritate și analizat 

periodic  indicatorii proprii stabiliți prin H.C.L. 88/2014, reușind depășirea celor din perioada similară a 

anului trecut printr-o muncă mai responsabilă, mai profesionistă și mai intensă de către fiecare polițist din 

cadrul instituției, aspect datorat și menținerii stabilității structural-organizatorice, continuității obiectivelor 

precum și asigurării resurselor necesare desfășurării activității curente. 

În vederea menținerii ordinii, a unui climat de liniște și siguranță publică și a prevenirii 

infracționalității stradale, împreună cu forțele ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, 

respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Poliția Municipiului Timișoara și Inspectoratul de 

Jandarmi Judetean ”General Moise Groza” Timiș,s-au stabilit zone de responsabilitate, trasee de patrulare 

auto-moto și pedestre cuprinse în Planul unic de ordine și siguranță publică a municipiului Timișoara.  

 Din analizele și statistica Poliţiei Municipiului Timişoara rezultă o scădere a infracţionalităţii 

stradale, astfel dacă în anul 2018 au fost înregistrate 809 infracțiuni stradale, în anul 2019 au fost 

înregistrate 706, cu 12,73 % mai puține, neînregistrându-se situaţii de violenţe extreme, reglări de conturi 

între grupări infracţionale sau folosirea armelor de foc în diferite scopuri, la realizarea acestui indicator 

aducându-și contribuția și efectivele Direcției Poliției Locale printr-o mai bună repartizare, coordonare și 

mobilizare a efectivelor .  
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 În vederea creşterii eficienţei activităţii de menţinere a ordinii publice şi a gradului de 

reacţie în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional pe raza municipiului 

Timişoara, activitatea în domeniul ordinii publice a fost reorganizată. 

Astfel, prin H.C.L. nr. 280/21.05.2019 a fost modificat și aprobat Regulamentul de Organizare și 

Funcționare și Statul de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara iar prin H.C.L. nr.625/10.12.2019 

s-a modificat și aprobat Organigrama și Statul de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, fiind 

aprobate și bugetate un număr de 372 posturi, din care: 

- Funcții publice de conducere – 24, fiind ocupate 95,83 % iar 4,17 % vacante; 

- Funcții publice de execuție – 305, fiind ocupate 96,07 % iar 3,93 % vacante;  

- Funcții contractuale de conducere – 1, fiind ocupat 100 %; 

- Funcții contractuale de execuție – 39, fiind ocupate 97,44 % iar 2,56 % vacante; 

- Funcții contractuale de deservire – 3, fiind ocupat 100 %.  

La data de 31.12.2019 structura organizatorică a instituției și numărul de personal, se prezintă astfel:  

 11 servicii 

 10 birouri 

 7 compartimente 

 Efectiv prevăzut: 372 posturi 

 Efectiv ocupat: 358 posturi 

În anul 2019, din cele 372 posturi prevăzute 358 posturi au fost ocupate ceea ce reprezintă 96,24 % 

iar 14 posturi au fost vacante, în procente, reprezentând 3,76 %.  

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara este în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi 

desfăşoară activitatea sub directa îndrumare şi coordonare a Primarului Municipiului Timişoara, Dl. 

NICOLAE ROBU și  condusă de dl. jr.ec. DOREL COJAN – Director Executiv. 

Activitatea Economico – Financiară a Direcţiei Poliţiei Locale, începând cu data de  21.08.2011 este 

coordonată de către D-na Ec. SCUTARIU CRISTINA - Director Executiv Adjunct.  

Activitatea Serviciul Circulaţie Rutieră  și Serviciul Pază Obiective, începând cu data de  22.05.2017 este 

coordonată de către D-l jr. DOMĂŞNEAN URECHEATU DUMITRU - Director Executiv Adjunct. 

 

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ  este condus de dl. ing. de dl.ing.POPA-UȚĂ ILIE începând  

cu 15.08.2016 - Șef Serviciu, are în componenţă o funcţie publică de conducere.   

         Principala activitate este de menţinere a Ordinii, Liniştii Publice în zonele şi locurile stabilite în 

conformitate cu Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului  Timişoara, participă alături de forţele 
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ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică (Poliţia Română, Jandarmeria 

Română), pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale şi a fenomenului contravenţional, 

execută în condiţiile legii atribuţiile ce-i revin în acest domeniu.  

 Conform noii  organigrame are în structură: Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, Biroul  

         Reclamaţii Sesizări - Evenimente, Biroul Poliţia Pieţelor, Biroul Patrulare Navală . 

BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ ȘI INTERVENȚIE RAPIDĂ – este condus de dl. jr. PANĂ 

COSMIN FLORIN, începând cu data de 01.11.2018, are prevăzut 156 de funcţii publice , din care 2 functii 

de politist local sunt funcţii vacante.  

Biroul de Ordine Publică și Intervenție Rapidă are competenţă de menţinerea ordinii şi liniştii publice 

pe toată raza municipiului Timişoara, în conformitate cu Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului 

Timişoara şi participă alături de forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică la toate 

acţiunile şi executând în condiţiile legii toate atribuţiile ce-i revin din Legea 155/2010, în acest domeniu 

respectiv intervenţia rapidă la evenimentele semnalate de cetăţeni direct la dispeceratul Direcţiei Poliţiei 

Locale sau prin intermediul Serviciul de Urgenţă 112 şi aplanarea unor stări conflictuale apărute în raza de 

competenţă precum și prevenirea infracționalității și a fenomenului contravențional de pe raza municipiului 

Timișoara. 

BIROUL RECLAMAŢII - SESIZĂRI și EVENIMENTE are în componenţă 16 funcţii, 1 functie de 

politist local fiind vacantă, este condus de către dl. jr. BUZATU ADRIAN începând cu data de 01.12.2013, 

iar ca principală activitate o constituie soluţionarea cu operativitate a sesizărilor şi a reclamaţiilor 

cetăţenilor, Asociaţiilor de locatari, altele decât cele cu caracter penal, a sesizărilor cetăţenilor adresate 

primăriei precum şi a problemelor ridicate cu ocazia audienţelor la conducerea primăriei. 

Conform competenţei, verifică şi formulează răspuns la solicitările instituţiilor publice centrale şi 

locale, execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată  și  

soluţionează cu operativitate a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, 

BIROUL POLIŢIA PIEŢELOR - este condus de dl. ec. Paica Marcel Petru – Șef Birou din data de 

02.12.2019 și are în componenţă 13 funcţii publice, 1 funcție de Sef Birou Politie Piețe și 12 funcții publice, 

toate fiind ocupate. Principalele activităţi ale acestui birou este de prevenire şi reducere a fenomenului de 

comerţ ilegal desfăşurat în perimetrul pieţelor agroalimentare, pe căile de acces, platourile şi parcările 

aferente, identifică comercianţii ilegali din pieţele agroalimentare, procedează la verificarea acestora în 

conformitate cu legislaţia care reglementează activitatea de comerţ şi dispun măsuri în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 
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BIROUL PATRULARE NAVALĂ este condus de dl. jr. ȚÎRLUI MARIUS – Şef Birou 

din data de 01.11.2018 și este prevăzut cu 1 funcţie de conducere şi 7 de execuţie, toate ocupate. 

Principalele activităţi ale acestui birou sunt de a menține ordinea și liniștea publică pe cei 8 km navigabili ai 

Canalului Bega precum și în apropierea malurilor acestora, prevenirea și descoperirea faptelor antisociale pe 

raza Municipilui Timișoara precum și pe malurilor Canalului Bega, de colaborare cu Căpitănia Portului în 

ce privește semnalizarea circulației și accesul la Canalul Bega, siguranța navigației, veghează la buna 

desfășurare a traficului ambarcațiunilor pe Canalul Bega de transport persoane cât și celor sportive, 

asigurarea ordinii publice la debarcadere. 

 

SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  - este condus de dl. ing. ARDELEAN VALENTIN  

         IOAN începând cu 01.09.2014. Serviciul este prevăzut cu 20 de funcţii publice, din care 1 

funcție   

         este  vacantă.  

         BIROUL CIRCULAȚIE este condus de dl ec. ȘERBAN EUGEN - Șef Birou din data de  

         02.12.2019 și are în componenţă 19 funcţii publice, din care 1 funcție de Sef Birou, toate fiind  

         ocupate. 

Principala activitate este de a asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Timişoara, atât 

independent cât şi în colaborare cu structurile Poliţiei Române sau cu administraţia drumurilor pentru 

înlăturarea unor fenomene naturale, precum şi pentru prevenirea sau încălcarea normelor rutiere de către 

pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală şi verifică situaţia  

autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Timişoara. 

 

  SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL  - este  condus de 

către dl ing. ŞTIRB AUREL începând cu data de 01.09.2014, are în componenţă 10 funcţii publice toate 

ocupate. Serviciul desfăşoară activităţi de control pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără 

autorizaţie de construire sau desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, precum şi 

verificarea modului de respectare a normelor legale privind afişajul publicitar. 

  

 SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI   este condus de dl. ing. STRUGARIU COSMIN – Şef 

serviciu, începând cu data de 17.05.2018 , este prevăzut cu 10 funcţii publice, având ca principale atribuţii 

verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces a zonelor verzi, igienizarea surselor de apă a 

malurilor şi albiilor acestora precum şi modul de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi 
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industriale, totodată verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de persoanele fizice 

sau juridice potrivit legii, cu operatorii de salubrizare. 

 

 SERVICIUL INSPECŢIE COMERCIALĂ este condus din dl. ing. ILIN ADRIAN, Şef Serviciu din 

16.11.2011. Serviciul este prevăzut cu 8 funcţii publice toate ocupate şi acţionează pentru respectarea 

normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi activităţilor comerciale desfăşurate de către 

operatorii economici, persoane fizice sau juridice autorizate şi producători particulari în pieţe, târguri, 

oboare şi centre comerciale. 

 

 SERVICIUL RESURSE UMANE este condus de către dl. jr. HADA IOAN Şef Serviciu – din 

01.07.2007, are în componenţă 9 funcţii publice din care 1 funcție este vacantă - având ca principală 

activitate aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, referitoare la 

recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională, promovare, motivare, salarizarea personalului şi 

încetarea raporturilor de serviciu / contractuale. În cadrul acestui serviciu sunt cuprinşi şi funcționari publici 

cu atribuţii în domeniul informatizării şi protecţiei muncii. 

 

 

 SERVICIUL  DISPECERAT ȘI CONTROL ACCES – este condus de dl. PARASCHIV VASILE 

începând cu data de 03.08.2016.  Servicul  are ca scop menținerea legăturii permanente cu cetățenii, 

preluarea și gestionarea sesizărilor acestora, cunoașterea permanentă a situației operative, a misiunilor care 

au fost executate sau sunt în curs de executare, a forțelor și mijloacelor angajate în acțiuni, menținând 

legătura permanentă cu efectivele aflate în teren și cu forțele sau structurile cu care se cooperează, 

dispunând în afara orelor de program,  primele măsuri privind organizarea și executarea misiunilor 

încredințate. 

 

 SERVICIUL COMUNICARE PREVENIRE ȘI DISPECERAT este condus de d-ra VELICU 

GEORGINA începând cu data de 01.12.2014, are în componență Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și 

Registratură, Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză şi Biroul Monitorizare Video. 

BIROUL COMUNICARE,  RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ, este condus  

de d-na  Jurnalist SERACIN DANIELA din data de 15.07.2012, are în componenţă 5 funcţii publice și 

2 posturi contractuale, toate ocupate. Principala activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii, primirea 

sesizărilor, înregistrarea corespondenţei a proceselor verbale de sancţionare contravenţională şi urmărirea 
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soluţionării acestora în termen legal, culegerea şi prelucrarea datelor privind activitatea zilnică 

a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, a proiectelor şi a acţiunilor în derulare pentru transmiterea acestora 

mass-mediei. 

BIROUL PREVENIRE, ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ este condus de dl. jr.STAICU JUSTINIAN IOAN 

începând cu 31.10.2014, are în componență 6 funcții publice toate ocupate.  Este structura din cadrul 

Direcției Poliției Locale Timișoara care centralizeaza în timp optim datele și informațiile obținute de către 

polițiștii locali în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu în scopul realizării unui sistem modern de 

abordare a acțiunilor și misiunilor specifice în domeniul prevenirii și combaterii actelor sau faptelor de 

natură contravențională și infracțională, a creșterii capacității de răspuns a structurilor operative și a 

realizării efective a unui parteneriat cu societatea civilă necesar obținerii sprijinului acesteia în efortul 

comun de asigurare  și menținere a climatului de ordine și siguranță civică. 

BIROUL MONITORIZARE VIDEO este condus de dl. ing.STANICI IONEL REMUS începând cu 

data de 01.06.2015, având prevăzut în statul de funcţii 14 funcţii publice toate ocupate . 

 Biroul a fost înfiinţat în scopul supravegherii permanente a principalelor puncte sau zone 

vulnerabile în vederea cunoaşterii în orice moment şi în timp real a situaţiei operative din zona de 

responsabilitate,  a principalelor puncte sau zone vulnerabile de risc, asigurate cu camere video și aflate 

strict pe domeniul public; Asigură monitorizarea video a unor zone de interes civic, obiective importante 

de interes public și privat, a bunurilor și valorilor,etc. împotriva oricăror acțiuni antisociale care lezează 

dreptul de proprietate, existența materială a  acestora, precum și protejarea persoanelor împotriva oricăror 

acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică și sănătatea.Centralizează și stochează 

informații/date care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării 

scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate; 

 Analizează și sintetizează  situația operativă, dinaintea producerii, cauzele și condițiile care au 

favorizat sau au generat comiterea încălcărilor legii, pe tipuri de fapte, zone, străzi, timp, etc.  și propune 

măsuri de prevenire a acestora; 

 Supraveghează cu tehnica aflată la dispoziție, încălcarea normelor de salubritate și protecția 

mediului (depozitare deșeuri, gunoi menajer neridicat,etc.), situații cu potențial de risc la adresa siguranței 

cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică, acte de comerț neautorizat pe domeniul public, prezența 

unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate ( fără adăpost sau mijloace materiale) 

implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj și alte încălcări ale prevederilor legale  în vigoare; 
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 Informează în timp real şi util şeful superior ierarhic, asupra condiţiilor specifice 

locului de desfăşurare a unor evenimente ce ar putea pune în pericol ordinea, siguranţa, viaţa sau 

integritatea fizică a cetăţenilor sau bunurilor acestora (incendii, explozii, catastrofe, accidente,etc.); 

 

SERVICIUL JURIDIC este condus de dl. jr. BLAJIN MARIN – Şef Serviciu începând cu data de 

01.11.2018, având  prevăzut în statutul de funcţii 10 funcţii publice,  șapte ocupate și trei vacante. În cadrul 

serviciului juridic funcţionează Biroul Consultanţă şi Evidenţă Juridică având  prevăzut în statutul de 

funcţii 6 funcţii publice, o funcţie publică de conducere, Şef Birou ocupată de dl. jr. TĂNASE DAN 

MIRCEA  începând cu data de 01.02.2019, două funcţii publice de execuţie ocupate și trei funcţii publice 

de execuţie vacante. Principale atribuţii ale serviciului juridic sunt reprezentarea în faţa instanţelor de 

judecată (Judecători, Tribunal şi Curtea de Apel) a intereselor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara,  

redactarea acţiunilor depuse la instanţele judecătoreşti,  monitorizarea actelor normative,  consultanță 

juridică,  avizarea actelor  și  contractelor.  

 

  COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN –  este în directa coordonare a 

Directorului Executiv, are în componenţă 2 funcţii publice, ambele ocupate. Ca activităţi principale a acestui 

compartiment, sunt : elaborează proiectul planului anual de audit public, efectuează activităţi de audit public 

intern cu privire la eficienţa sistemului de control intern, la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum 

şi la administrarea patrimoniului public, efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă sistemele 

de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, raportează periodic asupra constatărilor, 

concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit, elaborează raportul anual al activităţii 

de audit public intern.  

 

 COMPARTIMENTUL DE CONTROL – este în directa coordonare a Directorului Executiv, este 

prevăzut cu o singură funcţie care în prezent este ocupată. Acest compartiment are atribuţii privind 

verificarea sesizărilor, plângerilor şi reclamaţiilor împotriva poliţiştilor locali şi ai personalului contractual 

precum şi cercetarea administrativă a abaterilor săvârşite de către angajaţii instituţiei.  

   SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE este condus de d-na ec. BOGDĂNESCU MIRELA 

– Şef Serviciu din data de 16.08.2011, are în componenţă 9 funcţii publice din care două funcții sunt 

vacante. Obiectul de activitate al serviciului reprezintă evidenţa contabilă sintetică şi analitică a veniturilor 

şi cheltuielilor bugetului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, respectarea prevederilor legale referitoare la 
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administrarea finanţelor publice precum şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în 

vederea atribuirii de contracte de furnizare de servicii şi lucrări. 

 Conform H.C.L. nr.47 din 03.08.2016, Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice a fort 

reorganizat în Compartimentul Financiar Contabilitate prevăzut cu 8 funcții publice și Compartimentul 

Achiziții Publice aflat în subordinea directorului executiv adjunct cu 2 funcții publice. 

 

 COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII – 

este în directa coordonare a Directorului Executiv Adjunct, prevăzut cu o funcţie publică care este ocupată 

în prezent, desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, monitorizării şi 

raportării stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, în concordanţă cu 

Standardele stabilite prin OMFP 946/2005 cu modificările ulterioare şi îmbunătăţirii Sistemului 

Managerial al Calităţii, în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă (SR-EN ISO 9001-2008), de 

asemenea desfăşoară activităţi privind implementarea Strategiei Naţionale  Anticorupţie, conform 

prevederilor legale. 

 

 COMPARTIMENTUL LOGISTIC ADMINISTRATIV - este în subordinea directă a Directorului 

Executiv Adjunct,  are în componenţă 9 funcţii contractuale, din care 8 sunt ocupate şi una vacantă, 

desfăşoară activităţi de aprovizionare cu materialele solicitate de serviciile şi birourile prevăzute în 

Organigrama Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, asigură gestionarea obiectelor de inventar şi arhivarea 

documentelor, pregăteşte logistica pentru buna desfăşurare a şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare 

precum şi aprovizionarea şi repartizarea corectă şi legală a combustibilului folosit pentru autoturismele şi 

motoscuterele din dotare.  

 Efectuează lucrări de întreţinere a mobilierului şi instalaţiilor aferente instituţiei şi menţine curăţenia, 

urmărind respectarea procedurilor în vigoare privind colectarea selectivă a deşeurilor. 

 

 SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE - este condus de dl. TOMA ION - Şef serviciu începănd cu data 

de 22.12.2014, este prevăzut cu 34 de  funcţii contractualede de executie ,Agenti de Securitate (Guarzi). În 

conformitate cu HCL Timişoara nr. 324 din 27.09.2011 asigură paza şi protecţia permanentă a obiectivelor 

şi bunurilor de interes public şi privat ale Primăriei Municipiului Timişoara,  respectiv la 8 obiective si paza 

transport valori monetare la casieriile colectoare din cadrul Primăriei Timișoara.  
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SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2019 

 

Activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în anul 2019 a avut ca repere prioritare direcţiile de 

acţiune şi obiectivele stabilite de dl.Primar al Municipiului Timișoara în ședința de analiză a activității 

Direcției Poliției Locale Timișoara pe anul 2018, cât și a indicatorilor proprii, stabiliți prin H.C.L. 88/2014, 

reușind printr-un management performant realizarea acestor obiective. 

 În activitatea desfășurată, s-a urmărit și analizat periodic  indicatorii proprii stabiliți prin H.C.L. 

88/2014, reușind depășirea celor din perioada similară a anului trecut printr-o muncă mai responsabilă, mai 

profesionistă și mai intensă de către fiecare polițist din cadrul instituției. 

 Pentru prevenirea fenomenului contravenţional şi infracţional stradal pe raza municipiului 

Timişoara împreună cu forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, respectiv 

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Poliția Municipiului Timișoara, Inspectoratul de Jandarmi 

Judetean ”General Moise Groza” Timiș, s-au stabilit zone de responsabilitate, trasee de patrulare auto, 

moto, velo, segway și pedestre, cuprinse în Planul de Ordine și Siguranţă Publică a municipiului 

Timişoara, urmărind astfel acoperirea unui număr cât mai mare de zone cu potenţial criminogen ridicat pe 

diferite intervale de timp.  

Din statistica Poliţiei Municipiului Timişoara rezultă o diminuare a infracţionalităţii stradale, în 

special la infracţiunile cu violenţă, la realizarea acestui indicator un aport deosebit l-a adus  Direcţia 

Poliţiei Locale Timişoara care, în anul 2019 printr-o mai bună coordonare şi mobilizare a efectivelor 

privind activităţile de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional au organizat şi 

desfăşurat atât independent cât şi în colaborare cu alte forţe, un număr de 2799  (2573) + 226 acțiuni față 

de anul 2018, pe diverse domenii de activitate conform competențelor conferite de Legea nr.155/2010 

(actualizată), respectiv pe linie de ordine și siguranță publică 484 (459) + 25, pe comerț ilicit 304 (290) 

+14, pe mediu si salubrizare 280 (261) + 19, iar pe mijloacele de transport în comun Biroul Transport 

Urban, în scopul creșterii siguranței cetățeanului, a prevenirii și combaterii fenomenului contravențional și 

infracțional pe mijloacele de transport public urban, am organizat și desfășurat 423 (420) + 3 acțiuni, 

reducând fenomenele de vandalism, distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare a dotării 

mijloacelor de transport în comun. 
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 În anul 2019 au fost organizate și desfășurate 553 (437) +116 acțiuni punctuale pe linie 

de circulație rutieră. În cadrul acestor acțiuni cât și a serviciului zilnic în teren, polițiștii locali cu atribuții 

și competențe pe linie de circulație rutieră au aplicat 28975 (27234) + 1741 colante autoadezive pe 

autovehiculele ale căror conducători auto nu respectau normele rutiere sau prevederile HCL 371/2007. Au 

fost organizate și desfășurate 102 (98) + 4 acțiuni pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu 

și 72 (69) + 3 privind autovehiculele abandonate sau fără stăpân ce fac obiectul Legii nr.421/2002.  

Tot în perioada analizată am asigurat fluidizarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor de reabilitare pe 

str. A. Podeanu, str. Jiul, str. Popa Sapca, Centrul Istoric, str. A. Demetriade, Bv. T. Ionescu, str. Surorile 

Mart. Caceu, str. Cerna, Cal. Martirilor, Bv. Sudului,Pasaj Michelangelo,C.Sagului,C.Aradului) precum și 

lucrărilor de modernizare ale unor artere rutiere, corecții de arbori (str. Nemoianu, Str. Gen. I. Dragalina, 

Bv. M. Eminescu, Bv. Revolutiei), activități cultural- sportive și înlăturarea efectelor fenomenelor naturale 

(str. E. Ungureanu, Bv. Revoluției, str. C. Brediceanu, str. 20 Decembrie, Bv. C.D. Loga, Str. Col. Enescu, 

str. EvliaCelebi, str. Ludwig van Beethoven,Str. Eminescu), sau în alte zone ale municipiului unde s-au 

executat lucrări de amenajare a unor străzi, trotuare, parcuri sau spații verzi. 

În perioada menţionată au fost înregistrate un număr de 1163 sesizări, cu privire la un număr de peste 

1584 autovehicule abandonate sau fără stăpân iar în urma verificărilor din teren a acestor sesizări au fost 

aplicate 1150 de somaţii conform Legii 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate sau 

fără stăpân, fiind întocmite un număr de 159 dispoziţii de declarare a abandonului sau de trecere în 

proprietatea unităţii administrative-teritoriale. În urma activităţilor pe linie de autovehicule abandonate au 

fost ridicate de pe domeniul public de către proprietari, respectiv în urma dispoziţiilor de declarare a 

abandonului, peste 1324 de autovehicule, fiind astfel eliberate noi locuri de parcare. 

De asemenea in perioada analizata au fost ridicate de pe domeniul public 730 autovehicule care 

incalcau prevederile O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice care in multe cazuri 

blocau circulatia mijloacelor de transport in comun, accesul la diferite proprietati, institutii publice sau 

strazi intens circulate ale municipiului Timisoara. 

 În piețele agroalimentare din municipiul Timișoara cât și în Piețele Țărănești (volante) - din Zona 

Stadionului Dan Păltinișanu, Zona Soarelui au fost organizate și desfășurate 93 (89) + 4 acțiuni – cu ocazia 

cărora s-a urmărit asigurarea legalității activităților de comerț  în piețe  fiind controlați un nr. de 39891 

(38362) +1529 comercianți și producători agricoli privind certificatele de producător și documentele de 

însoțire a mărfii și respectării afișării corecte a prețurilor și a etichetelor de informare privind proveniența 

produselor. 
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 Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional am 

intervenit cu fermitate și în Piețele Flavia și Aurora, fiind organizate şi desfăşurate atât independent cât şi 

în colaborare cu alte forţe mai ales cu lucrători din cadrul  Inspectoratului de Jandarmi Judetean ”General 

Moise Groza” Timiș,  fiind organizate un număr de 47  acțiuni pe diverse domenii de activitate conform 

competențelor conferite de Legea nr.155/2010 (actualizată), ocazie cu care au fost aplicate un număr de 

1113 sancțiuni contravenționale și aplicate un număr de 805 colante autoadezive pe autovehiculele ale 

căror conducători auto nu respectau normele rutiere sau prevederile HCL 371/2007 , respectiv 100 măsuri 

de confiscare a bunurilor prin procese verbale de constatare a contrvențiilor persoanelor care desfășurau 

activități comerciale ilicite. 

 Pentru asigurarea securității alimentelor și protejarea consumatorilor, legalității în piețe s-au 

organizat împreună cu S.C Piețe SA și Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor, controale 

periodice în tot cursul anului dar și cu preponderență în perioada sărbătorilor de Paște și Crăciun pentru 

respectarea prevederilor Legii nr.12/1990 (republicată), HCL 371/2007 modificată, HCL 321/2001 și HCL 

139/2011, ocazie cu care au fost planificate și desfășurate 271 (260) + 11 acțiuni atât independent cât și în 

colaborare cu forțe din sistemul integrat de ordine și siguranță publică, respectiv Poliția Municipiului 

Timișoara ; de  asemenea împreună cu  alte unităţi Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii, Protecţia 

Copilului, DSP/DSV/OPC , au fost organizate și desfășurate 185 (173) + 12 actiuni în zonele în care au 

fost semnalate fapte care crează un aspect de dezordine și disconfort cetățenilor care locuiesc în aceste 

zone.  

Pentru protecția aparatului de specialitate a primarului, cu ocazia desfășurării unor acțiuni pe bază de 

plan, au fost delegați  unul - doi  polițiști locali în funcție de solicitare care, au participat la 5 acțiuni cu 

executorii Primăriei și 55 (47) +8 acțiuni cu inspectori din cadrul Primăriei. 

 Împreună cu efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ”General Moise Groza” Timiș  

am participat la 194 (187) + 7 acțiuni de asigurare a măsurilor de ordine la adunări publice, activități 

religioase – comemorative și activități cultural-artistice și sportive cât și la meciurile de fotbal din  Liga a  

II-a până la  retrogradare din luna iunie a echipei fotbal de ACS Poli Timișoara, de pe terenul 

propriu. 

 În cursul anului 2019 am derulat 163 (151) + 10 acțiuni punctuale în scopul prevenirii și combaterii 

cerșetoriei și vagabondajului, depistarea și identificarea persoanelor care apelează în mod repetat la mila 

publicului, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea părinților sau reprezentanților legali, și a 

persoanelor fără adăpost care frecventează în special zona centrală și principalele intersecții din municipiul 

Timișoara.  
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Zilnic s-a acționat în două schimburi sau ori de câte ori a fost nevoie, fiind depistate  

895 (882) + 13 persoane, din care 834 ( 795 ) +39  persoane adulte  și 61 (87) - 26 minori, minori față de 

care s-a luat măsura predării aparținătorilor sau a internării în centrele specializate de ocrotire a minorilor. 

În cazul identificării a unui număr de  3972 (3687) +285 persoane adulte, am luat măsura îndrumării spre 

locul de domiciliu sau au fost încredințați Serviciului Public de Asistență Socială, în vederea soluționării 

problemelor acestora în condițiile legii. Numărul persoanelor adulte din această categorie a cunoscut o 

ușoară creștere, 895 în 2019 față de  882 în 2018 (+13) ca urmare a faptului că și numărul sesizărilor de la 

cetățeni pe aceste linii a fost mai mare în 2019, 203 sesizări pentru cersetori și 371 sesizări pentru persoane 

fără adăpost față de 2018, când cetățenii au semnalat 190 sesizări pentru cersetori și 351 sesizări pentru 

persoane fără adăpost . 

Totodată cu ocazia acțiunilor în teren, au fost depistate 90 (86 ) + 4 adăposturi improvizate 

identificate și sesizate pe raza municipiului Timișoara, față de persoanele depistate în aceste adăposturi am 

luat măsura îndrumării spre locul de domiciliu, iar cu ajutorul Direcției de Mediu din Primăria 

Municipiului Timișoara și SC RETIM SA, am procedat la demolarea și igienizarea locațiilor pe care erau 

amplasate. Menționăm că, pentru prevenirea cerșetoriei și a vagabondajului, autospeciala  Opel Vivaro a 

parcurs în total 43857 km, consumând 5266,61 litri de motorină, existând și perioade scurte de timp în care 

vehicul a fost indisponibil și a necesitat reparații urgente. 

 În cadrul activitătilor specifice executate, pe parcursul anului 2019 am continuat activitățile de 

identificare a persoanelor  a persoanelor care provin din Orientul Mijlociu și cel Apropiat, în acest sens 

fiind depistate în cursul anului 2019 de către efectivul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara un numar total 

de 7,  persoane, 4 de nationalitate siriana, 2 somalezi si 1 irakian (-35 fata de perioada de referinta a anului 

2018).  

persoane predate Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, în vederea continuării 

cercetărilor sub aspectul săvârsirii infractiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat sau cei înregistrați 

în Centrele Regionale de Proceduri și Cazare pentru Solicitanți de Azil din țară, Centrului Regional de 

Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil Timisoara, numarul acestora fiind mult diminuat ca urmare 

a diminuarii fenomenului la granita de vest. 

 Pentru aplanarea unor stări conflictuale sesizate de cetățeni sau din oficiu de către polițiștii locali 

aflați în teren, care puteau degenera în conflicte cu impact major, s-a intervenit în 394 cazuri de către 

polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenții Rapide, reușind prin măsuri specifice să 

aplaneze aceste conflicte. 
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 Pe linie de mediu și salubrizare  au fost organizate un nr. de 280 (261) + 19 acțiuni, 

urmărindu-se respectarea normelor de igienă și curățenie, ocazie cu care au fost efectuate verificări în 1025 

(1017) + 8 locații privind terenuri virane nesalubrizate și neîngrijite, luându-se măsura identificării 

deținătorilor legali care au fost notificați(somați) și chiar sancționați contravențional  cu amenzi maxime în 

cazul că nu s-au conformat.  Totodată au fost identificate 1205 (984) + 221 de locații cu deșeuri 

abandonate care au fost transmise catre Direcția  de Mediu din Primăria Timișoara pentru a dispune măsuri 

de salubrizare și igienizare și față de care s-a luat măsura sancționării contravenționale. 

Pentru diminuarea acestui fenomen au fost executate 1768 (1356) + 412 pânde și supravegheri, atât 

prin efectivele proprii cât și cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate în anumite locații – reușindu-

se să se depisteze un nr. de 381  (235) + 146 persoane care abandonau deșeuri formând rampe clandestine 

de gunoi, față de care s-a luat măsura sancționării contravenționale cu amendă spre limita maximă 

prevăzută de lege. 

Ca urmare a acțiunilor polițiștilor locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului, a măsurilor de  

sancționare și somare a deținătorilor de terenuri din cursul anului 2018, s-a constatat că în cursul 

anului 2019 un număr de 125 de terenuri au fost cosite și salubrizate înaintea intervenției polițiștilor locali, 

drept pentru care nu s-a mai impus măsura sancționării contravenționale, iar pe 50 de terenuri aflate în 

evidența serviciului, sunt în derulare șantiere. Tot în cursul anului 2019 au fost identificate și 42 de noi 

terenuri virane, proprietarii acestora fiind identificați conform procedurilor în vigoare și somați să respecte 

obligațiile ce le revin conform legii fiind  întocmite și documentate 12 dosare pentru supraimpozitarea 

terenurilor virane neîntreținute, în baza acestora fiind promovate Hotărâri de Consiliu Local pentru 

supraimpozitarea a  12 proprietari, cf. HCL266/2016 modif. si completată. 

În anul 2019 polițiștii locali din cadrul acestui Serviciului Inspecție Comercială 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 

pe raza municipiului Timișoara, respectiv deținerea Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale 

emis de Primăria Municipiului Timișoara în temeiul Legii 650/ 2002, astfel, urmărindu-se creșterea 

gradului de autorizare comercială. 

 Astfel, în perioada analizată au fost organizate și desfășurate 304 (290) + 14 acțiuni privind 

comerțul ilicit practicat pe raza municipiului Timișoara, ocazie cu care au fost efectuate 7020(6871) +149 

controale la diferite societăți comerciale privind activitățile desfășurate în sedii fixe, stradale, a comerțului 

de întâmpinare cât și a comercianților din piețele agroalimentare, târguri și oboare, iar pentru neregulile 

constatate au fost aplicate un număr total  de 1733(1664) +69  sancțiuni contravenționale . 
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În  267 (302) (-35) de cazuri s-a constatat de asemenea nedeținerea Acordului emis de 

Primăria Municipiului Timișoara pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, 164 cazuri pentru nevizare 

anuală a acordului de funcționare, 112  de cazuri – neafișarea sau respectarea orarului de funcționare, 137 

de cazuri de neafișare a Acordului sau a datelor de identificare, 106 – neafișare prețuri, 231 cazuri pentru 

nerespectarea regulilor generale de comerț . 

În urma acestor controale și a propunerilor înaintate  la Primăria Municipiului Timișoara au fost 

emise un număr de 51 de  dispoziții ale primarului de suspendare a activității comerciale de până la 30 de 

zile, în conformitate cu art.78 din O.G. 99/2000 și art.3 pct.6 din Legea nr.61/1991 republicată. 

 La controalele efectuate în cazul acestor societăți comerciale s-au constatat 33 cazuri de 

nerespectare a Dispozițiilor Primarului de suspendare a activității comerciale, operatorii economici fiind 

sancționați cu amendă  în valoare de 64.800 lei. 

 Din totalul de 2940 societăți comerciale cu activitate în spații fixe, un număr de 2673 dețin Acord 

pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Municipiului Timișoara, respectiv un procent 

de 91 % sunt autorizați, comparativ cu anul 2018 se constată o creștere a gradului de autorizare cu 0.6%  a 

activităților comerciale și a serviciilor de piață desfășurate în punctele de lucru din sedii fixe. 

 Pentru verificarea operatorilor comerciali ce desfășoară activități comerciale în puncte de lucru 

stradale (comerț de întâmpinare), vânzători ambulanți, rulote și terase sezoniere), la evenimente organizate 

pe teritoriul municipiului Timișoara,  au fost efectuate 3095 controale constatându-se un număr de 385 de 

fapte contravenționale care au fost sancționate cu amendă în valoare de 140.250 lei, 

 În perioada anului 2019,  polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială au verificat 

respectarea regulilor specifice de comerț stabilite pentru funcționarea teraselor sezoniere, astfel fiind 

verificate 136 de terase ale societăților comerciale, iar pentru neregulile constatate au fost încheiate 99 de 

procese verbale de sancționare contravențională cu amendă în valoare de  43.800 lei, dispunându-se 

intrarea în legalitate. 

De asemenea, 985 de controale de verificare au fost efectuate în piețe, ocazional la targuri tematice, 

festivaluri organizate pe teritoriul municipiului Timișoara, fiind aplicat un număr de 141 sancțiuni 

contravenționale în valoare de 25.200 lei. 

            În anul 2019, au fost desfășurate  6806 (6624) +182 controale controale la operatorii 

economici, producători agricoli, societăți comerciale, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, 

persoane fizice autorizate sau nu, au fost înmânate 245 (245) de somații și au fost constatate și aplicate 

1733(1664) +69 de contravenții în valoare de 873.200  lei. 
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   Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform competenţei, poliţiştii locali din 

cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au organizat şi desfăşurat în cursul primelor 

şase luni  ale anului 2019, un număr de 43 (41) +2 acţiuni având ca obiect depistarea construcţiilor 

efectuate fără respectarea normelor legale la imobilele proprietate privată, identificarea imobilelor 

degradate şi a proprietarilor acestora, prevenirea şi combaterea faptelor de ocupare abuzivă a domeniului 

public prin construcţii neautorizate, respectarea normelor legale privind afişajul stradal şi protejarea 

monumentelor istorice  

În cadrul acestor actiuni punctuale, în desfăşurarea altor activităti specifice precum şi în activitatea 

de soluţionare a sesizărilor cetăţenilor, au fost efectuate un număr de  2840 (2815) +25 controale/verificări.  

 În situaţiile în care, cu ocazia controalelor efectuate au fost constatate construcţii cu caracter 

reversibil sau alte fapte care au fost apreciate de o gravitate scăzută, făptuitorii au fost somaţi în vederea 

luării măsurilor de intrare în legalitate, marea majoritate conformându-se, fiind aplicate în această perioada 

344 (340) +4  somaţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal. 

 Pentru cazurile de încălcare a prevederilor legale constatate de către poliţiştii locali din cadrul 

Serviciului Disciplina în Construcţii, au fost aplicate un nr. de 1024 (976) +48 sancţiuni contravenţionale.  

În domeniul construcţiilor au fost verificate un număr de 830 (819) +11 construcţii, constatându-se 

261 (256) +5  cazuri de  încălcare a prevederilor Legii 50/1991, făptuitorii fiind sancţionaţi contravenţional 

pentru lucrări executate fără autorizaţie de construire, cu amenzi în valoare totală de 425.000 lei. 

De asemenea au fost constatate un nr. de 510 (311) +199 de contravenţii  la HCL nr.371/2007 

modificată, 13 (13) contravenţii la Legea 61/1991, 239 (395) - 156 contravenţii la alte acte normative. 

Minusul de contravenţii constatate la alte acte normative (-156) se compensează cu plusul înregistrat la  

HCL nr. 371/2007 modificată(+199), rezultat din aplicarea cu prioritate a acestei norme legale în cazul 

imobilelor neîntreţinute. 

În perioada de referinţă au fost desfăşurate acţiuni ample de identificare a clădirilor neîntreţinute pe 

întreg teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, fiind întocmite materiale şi trasmise Comisiei 

Mixte de Control, numita conform HCL 314/28.07.2017, documentaţia în vederea analizării şi majorarii 

impozitului în cazul a 138 de clădiri noi, care se adaugă la cele 367 de clădiri cu care a fost sesizată 

Comisia în anul 2018. Pentru combaterea neglijenţei şi inacţiunii proprietarilor de clădiri neîngrijite au fost 

aplicate un nr. de 337 amenzi contravenţionale în valoare totală de 359.000 lei, prin aplicarea dispozitiilor 

art. 1 lit. a,b (asociaţii de proprietari şi persoane fizice) şi art. 2 lit. c (persoane juridice) din HCL 

371/2007, actualizata, privind constatarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. 
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 Poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal le-au 

fost repartizate spre verificare şi soluţionare 1089 (1067) +22  plângeri, sesizări şi reclamaţii, care au fost 

rezolvate în termenul prevăzut de lege.  Modul de rezolvare a sesizărilor a fost în concordantă cu legea iar 

în puţinele cazuri în care petenţii au fost în audienţă sau au revenit cu sesizări pentru a-si exprima 

eventualele nemulţumiri, aspectele sesizate de aceştia au fost reanalizate menţinându-se soluţia aplicată 

iniţial. 

 Pentru asigurarea climatului de ordine și normalitate civică pe raza municipiului Timișoara, în 

scopul creșterii siguranței cetățeanului, a securității proprietății publice și private s-a asigurat serviciul 

permanent pe trei schimburi în Piața Victoriei, Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sf.Gheorghe, 

str.Mărășești, Vasile Alecsandri, Nicolae Paulescu, Eugeniu de Savoya, Augustin Pacha, Parcul Copiilor 

”Ion Creangă”, Piața Leonardo Da Vinci, Bd. I.C Brătianu și Complexul Universitar. Prin sprijinul 

conducerii Primăriei Municipiului Timișoara și a Universității Politehnice Timișoara, beneficiem de o 

locație în Complexul Universitar în care funcționează Postul de Poliție ”Complex Studențesc”,  polițiștii 

repartizați în acest post au constatat și aplicat un număr de 1512 sancțiuni contravenționale, din care 459 - la 

Legea nr.61/91 mod., 397 - la HCL 371/2007 modificată , 104 - la OUG 195/2002 actualizată, respectiv 552 

- la  diferite acte normative conform competenței.  

 În cursul anului 2019 au fost constatate 133 (129)  + 4 fapte de natură penală în care au fost 

implicate 136 persoane și 3  urmărite național în temeiul legii, care au fost predate Inspectoratului de 

Poliție Județean Timiș sau Secțiilor de Poliție  din cadrul Poliției Municipiului Timișoara pentru 

continuarea și definitivarea cercetărilor.  

 Scăderea infracțiunilor stradale la nivelul Poliției Municipiului Timișoara se datorează  și acestor 

activități de constatare a Direcției Poliției Locale Timișoara, ca urmare a intensificării activităților de 

prevenire și a acțiunilor organizate independent cât și împreună cu forțele din sistemul integrat de ordine și 

siguranță publică,  printr-o muncă mai responsabilă, mai profesionistă și mai intensă de către fiecare 

polițist din cadrul directiei. 

 În anul 2019 polițiștii locali a adoptat o atitudine proactivă în 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 45510 (43227) + 2283 sancțiuni 

contravenționale din care 35721 (35417) +304 cu amendă și 9789 (7810) + 1979 cu avertisment, 

predominând contravențiile aplicate la Legea nr.61/1991 republicată = 8578 (7973) + 605, O.U.G. 

195/2002 actualizată = 19124 (18152) + 972 și H.C.L. 371/2007 (modificată) = 8319 (7436) +883.  
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Se constată o creștere a numărului contravențiilor sancționate cu amendă, întrucât foarte 

mulți contravenienți nu au înțeles scopul preventiv al acțiunilor organizate și măsurilor întreprinse de 

Direcția Poliției Locale Timișoara în special pe linie de circulație rutieră. 

             Tot în această perioadă au fost executate mandate de aducere cu prezentare efectivă, primite 

de la instanțele de judecată sau organele de urmărire penală, iar prin modificările aduse O.G.nr.2/2001, am 

efectuat verificări și am luat măsuri de executare efectivă a 364 (129) +235 mandate de executarea 

sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, iar în 1562 (1287) + 275 cazuri am urmat 

procedura afișării proceselor verbale de sancționare contravențională proprii cât și cele primite de la alte 

Poliții locale la sediile societăților comerciale sau la domiciliul contravenienților care nu au dorit semnarea 

și primirea procesului verbal. 

 Cu ocazia acțiunilor organizate cât și a activităților zilnice desfășurate în teren, polițiștii locali au 

constatat 4114 (3852) + 262 aspecte negative care au fost transmise în mai puțin de 24h Direcției Edilitare 

respectiv Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități după noua denumire din cadrul 

Primăriei Municipiului Timișoara, pentru luarea măsurilor ce se impun. 

 În ceea ce privește asigurarea securității cetățenilor pe raza municipiului Timișoara prin 

operativitate și promptitudine la preluarea solicitărilor, sesizărilor, reclamațiilor venite din partea 

cetățenilor, obiectiv urmarit Serviciul Dispecerat și Control Acces a inregistrat un număr de 31.700 apeluri 

telefonice fiecare fiind preluate, gestionate și soluționate de către lucrătorii din cadrul biroului, din acestea 

7.999 fiind inregistrate ca sesizari telefonice ale cetatenilor, cu + 1045 mai multe decat in anul 2018 cand 

s-au inregistrat 6.954 de astfel de sesizari, constandu-se o creștere continua a numarului acestora de la an la 

an. Cetatenii au la dispozitie si un numar special pentru preluarea sesizarilor vizand blocarea pistelor 

pentru biciclete unde au fost inregistrate 155 sesizari cu + 52 mai multe decat in 2018 cand s-au inregistrat 

103, pentru fiecare caz în parte fiind efectuate verificări operative și dispuse măsuri legale.  

De asemenea, in cadrul serviciului se gestioneaza sesizarile transmise de catre cetateni prin 

intermediul aplicatiei dezvoltate de catre Primaria Municipiului Timisoara, aplicatie functionala incepand 

din data de 26.06.2018. Astfel, in cursul anului 2019 s-au inregistrat 2.256 de sesizari, in fiecare caz in 

parte fiind comunicat rezultatul verificarilor.  

 În perioada de referință la sediul Direcției Poliției Locale Timișoara au fost primite și înregistrate 

13914 (11973) + 1941 plângeri, sesizări și reclamații scrise sau prin poșta electronică de la persoane fizice 

și juridice, au fost verificate și soluționate un număr de 14034 (11666) +2368 rămânând în lucru la sfârșitul 

anului 427, toate în termenul legal de soluționare. 
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 Conform Planului Teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar, Direcția Poliției Locale Timișoara a primit spre supraveghere  9  

unități de învățământ preuniversitar cu 12 locații în care pe lângă activitățile de patrulare și supraveghere 

zilnică în special la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri, am mai organizat și executat 62 (56) + 6 acțiuni 

având drept scop prevenirea și combatrea fenomenului contravențional și infracțional în zona din imediata 

apropiere a unităților de învățământ arondate, a delincvenței juvenile și a absenteismului școlar.  

 În scopul informării elevilor și a cadrelor didactice cu privire la actele și faptele de încălcare a 

legislației în vigoare au fost organizate 62 (54) + 8 de seminarii interactive și lecții deschise la unitățile de 

învățământ arondate la care au participat circa 2950 elevi ( 2850 )+ 100 față de anul 2018, 1930 de 

patrulari pedestre (+73/2018), fiind executate 2725 de activitati specifice de asigurare a masurilor de 

ordine si siguranta publica in zona unitatilor de invatamant arondate (+1081/2018) nefiind inregistrate 

evenimente deosebite.   

 Pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță civică și a securității cetățenilor pe raza 

municipiului Timișoara, în concordanță cu obiectivele Direcției Poliției Locale Timișoara pentru anul 

2019,  în vederea realizării unui parteneriat constructiv și eficient cu comunitatea am reușit să menținem o 

legătură permanentă cu cetățenii prin convocarea periodică la sediul Direcției Poliției Locale a 

reprezentanților Consiliilor Consultative de Cartier sau prin participarea la ședințele acestor consilii cu 

cetățenii din cartiere, ocazie cu care s-au desfășurat un număr de 10 actiuni în cartiere fiind invitati să 

participe si membrii Consiliilor Consultative de Cartier, în acest fel fiind asigurat și un parteneriat efectiv 

și concret cu comunitatea și realizarea unui sprijin real în cunoașterea problemelor cu care se confruntă 

aceștea.  

 Aceste acțiuni, au dus la sporirea încrederii cetățenilor în instituție și îmbunătățirea percepției 

cetățenilor față de personalul poliției locale,  unde pe lângă activitățile preventive s-a insistat și pe 

relaționarea cu cetățenii pentru a le cunoaște mai bine problemele cu care se confruntă.  

         In cursul anului 2019, s-a reușit elaborarea si implementarea număr de cinci proiecte, proiecte 

sustinute și finanțate cu sprijinul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publică din cadrul Consiliului Județean 

Timis, pe diverse linii de interes, acestea fiind si inmanate in cadrul campaniilor desfasurate pe parcursul 

anului dar si transmise in plic cetatenilor care au facut sesizari in vederea informarii acestora cu privire la 

cadrul legislativ din domeniu, “PREVENIREA VIOLENTEI IN SCOLI” -  10.000 bucati, “PREVENIREA 

FURTURILOR DIN BUZUNARE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN” - 10.000 bucati, 

“PREVENIREA CERSETORIEI SI A CONSUMULUI  DE SUBSTANTE CU PROPRIETATI 
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PSIHOACTIVE” - 10.000 bucati, “PREVENIREA ABANDONULUI DE DESEURI PE 

RAZA MUNICIPIULUI TIMISOARA – “TIMISOARA CURATA!” - 10.000 bucati, “INFORMAREA 

CETATENILOR CU PRIVIRE LA REGIMUL VEHICULELOR ABANDONATE SAU FARA 

STAPAN” -  10.000 bucati. 

 Toate campaniile de prevenire desfasurate in cursul anului 2019 s-au bucurat de un real succes in 

randul cetatenilor și s-au reflectat intr-o diminuare a fenomenelor pentru care acestea au fost create. 

 Ca urmare a implementării proiectului ”Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și 

prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, Biroul Monitorizare Video acționează în scopul 

supravegherii și monitorizării imaginilor înregistrate de catre camerele video amplasate pe raza 

municipiului Timisoara. In urma activitatilor specifice desfasurate au fost transmise patrulelor din teren un 

număr de 2241 (1390) + 851 fapte de natură contravențională și 2  fapte penale, in toate cazurile luându-se 

măsurile legale de către polițiștii locali aflați în teren. 

 În vederea reflectării activității desfășurate de Direcția Poliției Locale Timișoara în concordanță cu 

principiul transparenței, acțiunile importante au fost transmise către mass-media, în 382/377 (+ 5)  

comunicate și informări care s-au materializat în 1982/1885 (+97)  știri în presa scrisă, online, radio și 

televiziune. Pagina de Facebook a instituției a fost tot mai apreciată, ajungând la finalul anului 2019 la un 

număr de 3901/2626 aprecieri, cu un plus de 1276 fata de anul anterior, și zeci de mii de vizualizări. Poliția 

Locală Timișoara a continuat si in acest an sa informeze cetatenii prin tipărirea și difuzarea spre persoanele 

fizice și juridice, precum catre petenții care au adresat sesizari institutiei unui  număr de 15.000 de pliante 

informative cu atribuțiile și datele de contact ale Direcției Poliției Locale Timișoara. Totodată s-a organizat 

în data de 21 mai (Ziua Poliției Locale) ”Ziua Porților Deschise”, manifestare ajunsă la cea de-a opta 

ediție, ocazie cu care sute de timișoreni, în special copii, elevi ai școlilor cu care Poliția Locală 

colaborează, dar și de la alte unități de învățământ din județ, au vizitat sediul instituției. Cu ocazia 

manifestării ”Ziua Serviciilor Publice” (19 octombrie 2019), desfășurată în Piața Unirii, manifestare la care 

au participat peste 20 de instituții publice, a fost organizat un stand expozițional cu dotările și activitățile 

ce le desfășoară Direcția Poliției Locale Timișoara, care s-a bucurat de un real succes și apreciere din 

partea publicului, iar de Ziua Națională a României (1 Decembrie 2019), polițiștii locali au participat, 

alături de celelalte structuri, la parada dedicată sărbătoririi Marii Uniri, bucurându-se, de asemenea, de 

apreciere din partea cetățenilor prezenți. 
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INDICATORII DE PERFORMANŢĂ DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 

Indicatori comparativi XII LUNI 2018 - XII LUNI 2019 

 

Nr. 
Crt 

Indicatori 

TOTAL 

XII 
LUNI 

XII 
LUNI +/- 

2018 2019 

1. 
ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL 2573 2799 + 226 

2. 
- din care: - pe ordine şi linişte publică 459 484 + 25 

3. 
                 - pe comerţ  ilicit 290 304 + 14 

4. 
                 - pe mediu şi salubrizare 261 280 + 19 

5. 
                 - pe mijloace de transport în comun 420 423 + 3 

6. 

- pe disciplină în construcţii, afişaj stradal și protejarea  

  monumentelor istorice 41 43 + 2 

7. 
                 - pe linie de legalitate în pieţe 89 93 + 4 

8. 
                 - pe linie de circulaţie rutieră 437 553 + 116 

9. 
                 - pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu 98 102 + 4 

10. 
                  -pe linie de câini fără stăpân 49 53 + 4 

11. 

                 - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii 

                   421/2002 69 72 + 3 

12. 
                 - HCL 371/2007 modificată 209 234 + 25 

13. 
                 - alte linii 151 163 + 12 

 - din care: în colaborare cu:  

14. 
                 - inspectorii din Primărie 47 55 + 8 

15. 
                 - cu Poliţia Naţională 267 258 - -9 
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16. 
- cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă 187 194 + 7 

17. 
                 - RETIM 22 24 + 2 

18. 
                 - RATT 108 163 + 55 

19. 

                 - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii,  

                   Protecţia Copilului, DSP/DSV/OPC etc) 173 185 + 12 

20. 
Cu executorii Primăriei Timişoara 7 5 - -2 

21. 

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile 
culturale sportive, religioase, adunări publice 327 366 + 39 

22. 
- număr de efective participante 9419 9524 + 105 

23. 
- număr de zile 895 932 + 37 

 ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC  

24. 
                  - număr zile 364 365 + 1 

25. 
                  - număr efective 3076 3142 + 66 

26. 

INTERVENŢII RAPIDE LA STĂRI CONFLICTUALE, TULBURĂRI ALE ORDINII 
PUBLICE ŞI SPRIJIN EFECTIVE 399 394 - -5 

27. 
PATRULĂRI AUTO (ordine publică şi circulație) 16037 17088 + 1051 

28. 
PATRULĂRI PEDESTRE (ordine publică şi circulație) 21786 23898 + 2112 

29. 
PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE 11660 12327 + 667 

30. 

CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII LOCATARI, PIEŢE, 
TÂRGURI etc. 38362 39891 + 1529 

31. 
AUTOCOLANTE APLICATE 27234 28975 + 1741 

32. 
FAPTE DE NATURĂ PENALĂ CONSTATATE 129 133 + 4 

33. 
FĂPTUITORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 152 136 - -16 

34. 
URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI 6 3 - -3 

35. 
CERŞETORI, PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST DEPISTAŢI/ÎNCREDINȚAȚI 882 895 + 13 

36. 
- minori 87 61 - -26 
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37. 
- adulţi  795 834 + 39 

38. 
PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 3687 3972 + 285 

39. 
ADĂPOSTURI IDENTIFICATE ŞI SESIZATE 86 90 + 4 

40. 
Verificări privind terenurile virane nesalubrizate şi  neîmprejmuite 1017 1025 + 8 

41. 

Nr. locaţiilor cu deșeuri abandonate identificate şi salubrizate la intervenția 
polițiștilor locali sau transmise către Direcţia de Mediu pentru salubrizare și 
igienizare 984 1205 + 221 

42. 
Verificări privind colectare/precolectare selectivă a deșeurilor 1830 1868 + 38 

43. 
Număr construcţii verificate: 819 830 + 11 

44. 
- cu autorizaţie de construire/demolare 515 519 + 4 

45. 
- fără autorizaţie de construire/demolare 304 311 + 7 

46. 

Număr de clădiri monumente istorice verificate privind întreţinerea și 
reparațiile 227 246 + 19 

47. 
Număr de sisteme/afişe publicitare verificate din care: 837 842 + 5 

48. 
- cu autorizaţie/aviz/acord 410 414 + 4 

49. 
- fără autorizaţie/aviz/acord 427 428 + 1 

50. 

Verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi familiale, 
întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate 10043 10236 + 193 

51. 
Verificări privind afişarea preţurilor şi actele de provenienţă a mărfii 10067 10236 + 169 

52. 

Intervenţii la clădirile degradate cu risc de cădere a fațadei și luarea primelor 
măsuri. 80 83 + 3 

53. 

SOMAŢII APLICATE  

pe linie de: 

4451 4716 + 265 

54. 

- Disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protejarea 

  monumentelor istorice 340 344 + 4 

55. 
- Protecţia mediului 1459 1520 + 61 

56. 
- Ordine publică 1301 1339 + 38 
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57. 
- Circulație rutieră 116 118 + 2 

58. 
- Auto abandonate 990 1150 + 160 

59. 
- Inspecție comercială 245 245 + 0 

60. 
CONTRAVENȚII CONSTATATE din care: 43227 45510 + 2283 

61. 
- SANCȚIUNI aplicate cu AMENDĂ 35417 35721 + 304 

62. 
- SANCȚIUNI aplicate cu AVERTISMENT 7810 9789 + 1979 

63. 
- pe acte normative: - Legea 61/1991 7973 8578 + 605 

64. 
- HCL 371/2007 7436 8319 + 883 

65. 
- Legea 50/1991 256 261 + 5 

66. 
- OUG 195/2002 18152 19124 + 972 

67. 
- Legea 12/1990 republicată 308 311 + 3 

68. 

- Legea24/2007 cu modificările şi completările  

  ulterioare 1205 1405 + 200 

69. 
- HCL 321/2001,139/2011 1723 1451 - -272 

70. 

- HCL 334/2002, 186/2014, 129/2014, LEGEA 

  145/2014 840 876 + 36 

71. 
- alte acte 5334 5185 - -149 

72. 
PROCESE VERBALE  DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE 482 442 - -40 

73. 
PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ – TOTAL - 25243 29889 + 4646 

74. 
               - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA 11941 14304 + 2363 

75. 
                                - alte PRIMĂRII 13302 15585 + 2283 

76. 

MĂSURI DE CONFISCARE A BUNURILOR PRIN PROCESE VERBALE DE 
CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR 649 690 + 41 

77. 
PERSOANE LEGITIMATE 65096 68032 + 2936 

78. 
PERSOANE AVERTIZATE 15069 15876 + 807 

79. 
PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII  primite pe diferite linii 11973 13914 + 1941 
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80. 
PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII  rezolvate pe diferite linii 11666 14034 + 2368 

81. 

NUMĂRUL NEREGULILOR CONSTATATE ÎN TEREN ŞI SESIZATE DE POLIȚIȘTII 
LOCALI 3852 4114 + 262 

82. 
MATERIALE PUBLICATE  ÎN MASS - MEDIA 1885 1982 + 97 

83. 
CITAȚII ÎNMÂNATE 9 70 + 61 

84. 
MANDATE ADUCERE EXECUTATE/ 0 0 + 0 

85. 
MFC 129 364 + 235 

86. 
AFIȘĂRI EXECUTATE 1287 1562 + 275 

87. 
ACTIVITATI LA UNITATI DE INVATAMANT 5333 6437 + 1104 

88. 
SEDINTE UNITATI DE INVATAMANT 56 62 + 6 

 

 

 

 


