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DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 
 
Direcţia Poliţia Locală Timişoara  şi-a început activitatea la 01.01.2011, conform Legii 

155/2010 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 441/2010, în scopul exercitării 
atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice 
şi private precum şi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor pe raza municipiului Timişoara. 
Prin reorganizare, Direcţia Poliţiei Comunitare a devenit Direcţia Poliţiei Locale Timişoara - Serviciul 
Public de interes local cu personalitate juridică, fiind preluate din aparatul de specialitate a Primarului, 
structuri din domeniul disciplinei în construcţii, protecţia mediului şi inspecţia comercială, 
constituindu-se servicii  în care se regăsesc aceste structuri, fiind completate cu poliţişti locali în 
vederea îndeplinirii sarcinilor potrivit legii. De asemenea în vederea realizării atribuţiilor conferite pe 
linia circulaţiei rutiere pe drumurile publice, s-a organizat Serviciul Circulaţie Rutieră. 

În acest sens, au fost modificate şi aprobate Statutul de Funcţii, Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare şi Organigrama, astfel: 

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. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, este condusă de la data 
înfiinţării de către Dl. Jr. SPĂTARU DORU - Director Executiv, Dl. Jr. Ec. COJAN DOREL - 
Director Executiv Adjunct şi începând cu data de 21.08.2011 de către D-na Ec. SCUTARIU 
CRISTINA - Director Executiv Adjunct.  
 SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ  este condus de la înfiinţare de dl. jr. BĂLAN AVRAM - Şef 
serviciu, are în componenţă 12 funcţii publice, toate ocupate. 

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, aprobat de către 
Primarul Municipiului Timişoara, participă alături de forţele 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. În subordonarea Serviciului sunt prevăzute Secţiile de Poliţie Locală 1 şi 2 
(birouri de ordine publică, a căror activitate o coordonează). 

SECŢIA 1 POLIŢIE  (Biroul de Ordine Publică), este condusă de dl. jr. PANĂ COSMIN 
FLORIN, începând cu data de 16.11.2011. 

Secţia 1 este prevăzută cu 76 de funcţii publice, din care sunt ocupate 73, rămânând 3 funcţii 
vacante, Secţia 1 având în competenţă zona centrală a municipiului Timişoara şi cartierele Iosefin, 
Elisabetin, Dâmboviţa, Calea Şagului, Steaua, Fratelia, Freidorf, Girocului, Soarelui, Ciarda Roşie, 
Crişan, Plopi - Kuncz, Tipografilor, Traian şi Calea Lugojului. 

SECŢIA 2 POLIŢIE  ( Biroul de Ordine Publică) este condusă de către dl. jr. BUZATU 
ADRIAN, începând cu data de 01.04.2010. 

Secţia este prevăzută cu 50 de funcţii publice, din care 46 sunt ocupate iar 4 sunt vacante. Secţia 
2 funcţionează din data de 18.09.2007 pe str. Războieni nr.2, având competenţă în zona cartierelor 
Ronaţ, Blaşcovici, Mehala, Calea Torontalului, Calea Aradului, Calea Lipovei – I.I. de la Brad, şi 
zona U.M.T.  
 SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  - funcţia de Şef Serviciu este vacantă, iar interimatul 
este asigurat de dl. ing. ARDELEAN VALENTIN, Şef Birou Blocări, Ridicări Auto Abandonate. 
Serviciul este prevăzut cu 29 de funcţii publice din care sunt ocupate 28, iar una fiind vacantă. 
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 
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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 pe 
raza municipiului Timişoara. În cadrul acestui serviciu funcţionează BIROUL BLOCĂRI – 
RIDICĂRI, AUTO ABANDONATE, care este prevăzut cu 14 funcţii publice, toate ocupate. 
 Principala activitate a acestui birou este prevenirea şi constatarea  sancţiunilor contravenţionale, 
pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul 
interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar 
precum şi aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al autovehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al Primăriei Municipiului Timişoara 
 SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL   
 Funcţia de Şef de Serviciu este vacantă, începând cu 03.12.2012, iar interimatul este asigurat  de 
către dl ing. ŞTIRB AUREL, are în componenţă 8 (opt) funcţii publice din care sunt ocupate 5 funcţii 
publice. 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. jr. PUŞCAŞ ADRIAN - Şef 
serviciu din data de 01.01.2011, este prevăzut cu 9 funcţii publice, din care sunt ocupate 6 iar 3 funcţii 
publice sunt vacante, 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 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 din care sunt ocupate 7, una vacantă 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 pieţele agroalimentare, 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 care sunt ocupate în totalitate - 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 poliţişti locali cu atribuţii în domeniul informatizării şi protecţiei muncii. 
 
 SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE  este condus de d-na 
ec. BOGDĂNESCU MIRELA – Şef Serviciu din data de 16.08.2011, are în componenţă 8 funcţii 
publice care sunt ocupate în totalitate. 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 administrarea finanţelor publice precum şi desfăşurarea procedurilor 
de achiziţie publică în vederea atribuirii de contracte de furnizare de servicii şi lucrări. 

BIROUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE este condus de dl. jr. STAICU 
IUSTINIAN – Şef Birou din data de 01.01.2011,  are în componenţă 27 de funcţii publice ocupate în 
totalitate, principala activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii pentru cunoaşterea situaţiei 
operative la nivelul municipiului Timişoara, coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia 
rapidă la evenimente sau aplanarea unor stări conflictuale, precum şi verificarea în baza de date a 
M.A.I. a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări în condiţiile legii. 
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 BIROUL JURIDIC este condus de dl. jr. BLAJIN MARIN – Şef Birou începând cu data de 
16.11.2011, având prevăzut în statutul de funcţiuni 6 funcţii publice din care sunt ocupate 5 funcţii 
publice, una vacantă, având ca principale atribuţii - reprezintă în faţa instanţelor de judecată 
(Judecători, Tribunal şi Curtea de Apel) interesele Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, avizarea actelor 
a contractelor şi redactarea acţiunilor depuse la instanţele judecătoreşti. 
 BIROUL COMUNICARE,RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ, este condus de 
D-na  Jurnalist SERACIN DANIELA din data de 15.07.2012, are în componenţă 7 funcţii publice, din 
care sunt ocupate 6. Principala activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii, primirea sesizărilor, 
înregistrarea corespondenţei a proceselor verbale de sancţionare contravenţională şi urmărirea 
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. 
 SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE - este condus de dl. jr. LUNGU PETRU - Şef serviciu din 
data de 15.09.2008, este prevăzut cu 55 de  funcţii contractuale ocupate în totalitate,  care 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 
11 obiective.  
 BIROUL LOGISTIC ADMINISTRATIV - este în subordinea directă a Directorului Executiv 
Adjunct,  are în componenţă 6 funcţii contractuale, din care 5 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. 
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  În urma acestor activităţi au fost constatate un nr. de 125 (99)+26 de infracţiuni , din care în 
sem.I. = 52 şi în sem.II = 73, cu 163 (98) +65 de făptuitori, din care sem.I. = 74 şi în sem.II = 89, care 
au fost predaţi Poliţiei Municipiului Timişoara, pentru continuarea cercetărilor. 
 Totodată au fost depistate 6 (4) +2 persoane urmărite în temeiul legii, sem.I. = 4 şi sem.II.=2. 
 În primul semestru al anului 2012, au fost identificate 540 de persoane care nu-şi puteau 
justifica prezenţa pe raza municipiului Timişoara, din care 268 au fost îndrumaţi spre locul de 
domiciliu şi 272 persoane au fost sancţionate contravenţional, pentru practicarea activităţilor de 
apelare la mila publicului pe raza municipiului Timişoara, iar în cazul a 60 de minori lipsiţi de 
supravegherea părinţilor, s-a luat măsura internării în centre speciale. 
 În sem.II.2012, având în vedere obiectivele (priorităţile) d-lui Primar Nicolae Robu, respectiv 
eradicarea cerşetoriei şi vagabondajului în municipiul Timişoara, conducerea Poliţiei Locale 
Timişoara a luat măsura constituirii unei echipe operative, care a acţionat începând cu data de 
15.06.2012, zilnic, în baza Planurilor de acţiune, în locurile frecventate de persoane care practicau 
cerşetoria şi vagabondajul, reuşind să depisteze 2199 de persoane, care au fost conduse la sediul 
Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, procedându-se la identificarea, fotografierea, întocmirea fişelor 
personale şi predării acestora către Serviciul Public de Asistenţă Socială, în vederea soluţionării 
problemelor acestora în condiţiile legii, conf. art.6, lit.”d” din Legea 155/2010, activitate însă fără nici 
o finalitate, având în vedere carenţele legislative în acest domeniu. În 360 cazuri s-au solicitat de la 
Primăriile de domiciliu ale acestora, anchete sociale din care în marea majoritate ni s-a comunicat că 
persoanele respective nu mai locuiesc acolo, fiind plecate în locuri necunoscute. 
 De asemenea, tot în vederea combaterii fenomenului de cerşetorie, pe raza municipiului s-au 
confecţionat şi amplasat în 14 intersecţii din oraş, panouri cu texte anticerşit, „Azi cerşetor, mâine 
agresor! Îţi doreşti asta ?”, s-au confecţionat şi distribuit în centrele comerciale, în pieţele principale şi 
cu ocazia evenimentelor care au avut loc în municipiul Timişoara, peste 5000 flyere anticerşetorie, s-a 
desfăşurat o incisivă campanie de mediatizare în presă a activităţilor de acest gen, efectele tuturor 
acţiunilor fiind apreciate ca atare de timişoreni. 
 Faţă de persoanele depistate, în 1056 cazuri am luat măsura îndrumării spre locul de domiciliu, 
904 au fost sancţionate contravenţional conform Legii 61/1991 republicată, iar în cazul a 239 de 
minori s-a luat măsura internării în centrele speciale. Totodată am solicitat Poliţiei Municipiului 
Timişoara să procedeze la amprentarea acestor persoane, iar în baza protocolului încheiat cu Brigada 
de Combatere a Criminalităţii Organizate a Judeţului Timiş, am comunicat acestei instituţii, datele de 
identificare a persoanelor depistate. În cursul anului 2012, au fost constatate şi aplicate 26270 de 
contravenţii  (34273) –7973, din care în sem.I. = 14413 şi în sem.II = 11857, majoritatea au fost 
pentru fapte prevăzute de Legea 61/1991 republicată: 4930 (3564) +1366; OUG 195/2002 modificată 
şi actualizată 7467 (4657) +2810,  iar la HCL 371/2007 modificat cu HCL 206/2009 au fost constatate 
şi aplicate 6924 (17300) -10376 contravenţii, înregistrând o scădere semnificativă la acest indicator, 
scădere justificată de iarna lungă şi grea, unde majoritatea constatărilor s-au materializat prin aplicarea 
de somaţii persoanelor fizice şi juridice pentru înlăturarea zăpezii din faţa imobilelor de locuit sau 
unde îşi desfăşoară activitatea zilnică, dar şi de cele două perioade de campanie electorală, când 
efectivele au fost direcţionate spre supravegherea panourilor de afişaj electoral.  
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 Pe parcursul anului 2012, poliţiştii locali au legitimat în vederea îndeplinirii atribuţiilor de 
serviciu un număr de 48684 (48392)+295 persoane, din care 3786 (3628) +158 au fost avertizate. În 
perioada de referinţă, au fost primite 6941 de plângeri, sesizări şi reclamaţii, faţă de (5337) +1304, din 
care în sem.I. = 3179+100 rămase din anul 2011 şi în sem.II = 3662, din totalul plângerilor, 
reclamaţiilor şi sesizărilor, au fost soluţionate 6898 faţă de (5461) +1437, din care 3146 în sem.I, şi 
3752 în sem.II., rămânând în lucru 43 de lucrări, toate încadrându-se în termenul legal de soluţionare. 
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somaţii : sem.I.2012 = 81 şi sem.II.2012 = 177,  iar ca urmare a acestora, 233 au fost ridicate de 
proprietari. Au fost aplicate şi 11 sancţiuni contravenţionale conform art.12, al.1 din Legea 421/2002, 
pentru refuzul proprietarilor de a-şi ridica autovehiculele în stare de abandon de pe domeniul public, 
aceştia conformându-se ulterior 
 În urma Dispoziţiei primarului date în cazul a 21 de autovehicule declarate abandonate, acestea 
au fost trecute în proprietatea unităţii administrativ teritoriale, respectiv P.M.T. 
 Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră au aplicat un număr de 1158 de 
colante autoadezive, fiind sancţionaţi pe loc un număr de 364 conducători auto care au încălcat 
prevederile legale, iar pentru ceilalţi au fost deschise lucrări în vederea identificării şi aplicării 
măsurilor legale. 
 În cadrul acţiunilor de verificare pe cartiere, până în prezent au fost identificate 195 de 
autoturisme din care 34 în sem.I.2012 şi 161 în sem.II.2012 în care s-a demarat procedura conform 
Legii 421/2002. 
 Poliţiştii din cadrul acestui serviciu, în cursul anului 2012, au primit spre verificare 1339  
reclamaţii, plângeri şi sesizări, din care în sem.I.2012 = 722 şi în sem.II.2012 = 617, soluţionându-se 
1324 din care 694 în sem.I.2012 şi 630 în sem.II.2012, rămânând în lucru la sfârşitul anului 15 lucrări, 
toate încadrându-se în termenul legal de soluţionare. 
 Deşi acest serviciu este cel mai recent înfiinţat, se observă o implicare majoră a poliţiştilor 
locali în activitatea de fluidizare şi chiar dirijare a traficului rutier pe raza municipiului, acţiunea 
acestor efective fiind prioritar orientată spre asigurarea disciplinei privind oprirea şi staţionarea, cu 
precădere în zona centrală a municipiului Timişoara şi pe traseele mijloacelor de transport în comun. 
 Împreună cu Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Timişoara, s-a acţionat pentru dirijarea 
traficului rutier în perioadele de maximă aglomeraţie, reuşindu-se o bună şi apreciată colaborare de 
fluidizare a traficului auto dar şi de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 
 

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL 
 

 În cursul anului 2012, Serviciul a organizat un număr de 25 de acţiuni din care 12 în sem.I.2012 
şi 13 în sem.II.2012;   2340 de controale, din care: în sem.I.2012 = 1290 şi în sem.II.2012 = 1050, 29 
cu inspectori din cadrul Serviciului Autorizări a Primăriei Municipiului Timişoara şi 13 împreună cu 
Inspectoratul de Stat în Construcţii Timişoara, pentru verificarea executării lucrărilor în conformitate 
cu autorizaţiile de construire emise sau pentru executarea fără autorizaţie de construire în zonele de 
monumente sau de protecţie a monumentelor. 
 În urma acestor acţiuni şi controale, au fost constatate 24 infracţiuni, din care: în sem.I.2012 = 6 
şi 18 în sem.II.2012, pentru nerespectarea art.24, lit.”a” din Legea 50/1991, privind lucrări de 
construcţii /demolare, executate fără autorizaţie de construire / desfiinţare în zonele de monumente sau 
protecţia acestora, pentru care s-a întocmit documentaţia  necesară şi au fost sesizate organele de 
urmărire  penală pentru continuarea‚ cercetărilor.  

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului au verificat un  număr de 531 construcţii –din care 208 
executate fără autorizaţie de construire / desfiinţare, o construcţie cu termen de valabilitate a 
construcţiei expirat şi 306 construcţii, care aveau autorizaţie de construire în perioada de valabilitate.  
 Cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate, au fost constatate şi aplicate 257 de contravenţii 
din care: în sem.I.2012 = 148 şi în sem.II.2012 = 109;  85(121)+136 la art.26 lit.”a” din Legea 50/1991 
republicată şi actualizată;  171(151)-20 la HCL 371/2007 modificată şi 2 la HCL 160/2009 – privind 
afişajul stradal.  
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În perioada de referinţă, au fost primite 222 (162)+60, din care în sem.I.2012 = 91 iar în 
sem.II.2012 = 131 de plângeri sesizări şi reclamaţii trimise în scris, telefonic sau prin e-mail, din care 
au fost verificate şi soluţionate 218 (162)+56, în sem.I.2012 = 82 şi în sem.II.2012 = 136, rămânând în 
lucru 4 asemenea lucrări, toate fiind în termenul legal de soluţionare. 

Toate aceste rezultate au fost obţinute cu dotări de informatică şi transport minimale, în cadrul 
serviciului nu există nici un mijloc de transport auto, iar deplasarea în teren făcându-se de cele mai 
multe ori cu mijloacele de transport în comun, pentru situaţiile urgente s-au folosit autoturismele 
proprietate personală.  
 

SERVICIUL RESURSE UMANE 
 

În conformitate cu Legea 155/2010, a fost adoptată HCL 441/20.12.2010 prin care s-a înfiinţat 
Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, au fost 
aprobate Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei 
Poliţiei Locale Timişoara. 

Prin HCL nr. 4 din 31.01.2012 s-a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, fiind aprobate şi bugetate un număr de 329 posturi, statul 
de funcţii, fiind încadrat după cum urmează: 

 
 Total posturi 

prevăzute 329 Posturi 
ocupate 309 Posturi 

vacante 20 

Funcţionari publici 267 248 19 
- de conducere 17 14 3 

- de execuţie 250 234 16 
Personal contractual 62 61 1 

- de conducere 1 1 0 
- de execuţie 59 58 1 

- deservire 3 3 - 
 
 Din cele 329 posturi prevăzute, 309 sunt încadrate efectiv, ceea ce reprezintă 93,92%, iar 20 
sunt posturi vacante, respectiv 6,08%. 
 Având în vedere restricţiile impuse de OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, în cursul anului 2012 s-a organizat concurs de 
recrutare pentru ocuparea postului vacant de Şef birou gradul I la Biroul Comunicare, Relaţii cu 
publicul şi Registratură.  

La acest concurs s-au înscris 2 candidaţi, iar în urma selecţiei dosarelor, un candidat a fost 
respins, neîndeplinind condiţiile referitoare la specialitatea studiilor, respectiv studii în domeniul 
ştiinţelor comunicării sau economice. 
 După finalizarea concursului, postul s-a ocupat iar funcţionarul declarat admis a fost numit în 
funcţia publică respectivă. 
 În perioada 20-22 martie 2012, respectiv 26-28 septembrie 2012, s-au organizat examene de 
promovare în grad profesional a funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, 
unde s-au înscris 30 de candidaţi, iar în urma selectării dosarelor au fost declaraţi admişi 30, respectiv 
12 candidaţi, în urma selectării dosarelor au fost declaraţi admişi 12. 
 Ca urmare a finalizării examenului de promovare în grad profesional din data de 20-22 martie 
2012, au fost declaraţi admişi 36 candidaţi, 1 candidat respins şi 2 candidaţi absenţi, adică 92,31% 
admişi, 2,56 % respinşi şi 5,13% absenţi, respectiv urmare a finalizării examenului de promovare în 
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grad profesional din data de 26-28 septembrie 2012, au fost declaraţi admişi 10 candidaţi şi 2 candidaţi 
absenţi, adică 83,33% admişi şi 16,67% absenţi. 
 La examenul de promovare în grad profesional, motivele nepromovării examenului au fost în 
principal următoarele: gradul redus de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate, 
lipsă de coerenţă în expunere, pregătire juridică deficitară, lipsa de preocupare pentru pregătirea 
profesională, capacitatea redusă de analiză şi sinteză. 
 În prezent, în structura instituţiei publice există 3 funcţii vacante de conducere, respectiv 
Director Executiv Adjunct, Şef Serviciu Circulaţie Rutieră, Şef Serviciu Disciplina în Construcţii şi 
Afişaj Stradal. 
 Având în vedere sentinţele civile definitive şi irevocabile ale Curţii de Apel Timişoara, în cursul 
anului 2012 au fost reintegraţi un număr de 16 poliţişti locali, cărora li s-a efectuat instruirea generală 
privind actele normative ce reglementează activitatea de poliţie locală, Codul de Conduită al 
funcţionarilor publici, precum şi protecţia muncii. 

Pe linia pregătirii şi perfecţionării profesionale, conform Ordinului A.N.F.P. nr. 1952/2010, s-a 
întocmit formatul standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de 
perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, care s-a transmis ordonatorului principal de credite. 

De asemenea la nivelul fiecărui serviciu, birou, compartiment, s-a întocmit Planul anual de 
pregătire profesională, în baza căruia se desfăşoară instruirea trimestrial, sub conducerea directă a 
şefilor profesionali, activitatea de instruire finalizându-se printr-un proces verbal de instruire. 

În cursul anului 2012, ca urmare a restricţiilor bugetare, au fost alocate fonduri reduse pentru 
cursurile de perfecţionare,  astfel că doar 5 funcţionari publici au participat la cursuri de perfecţionare 
pe linie de  resurse umane şi financiar – contabil. 

Un exemplu elocvent a profesionalităţii şi a seriozităţii, ceea ce constituie şi un succes deosebit 
şi meritoriu al modului în care se execută pregătirea profesională la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, 
s-a materializat în câştigarea în acest an a primei ediţii al Campionatului Naţional de TIR cu pistolul 
din dotare, organizat de către Federaţia Naţională al Poliţiştilor Locali la Sibiu, unde am ocupat Locul I 
pe echipe, precum şi titlul de Campion şi Vicecampion Naţional la individual. 

În data de 02 iunie 2012, la Turneul Internaţional de TIR „TOP GUN” Ediţia a III-a, organizat 
de IPA Regiunea Timiş, la Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale a obţinut locul I pe echipe şi locul I la 
individual feminin. 

Tot în acest an, respectiv 03.11.2012, Direcţia Poliţiei Locale a participat la concursul 
Internaţional de TIR Ediţia a III-a, organizat de Inspectoratul de Poliţie al judeţului Csongrad, în 
Poligonul de TIR al şcolii de agenţi de poliţie din Szeged – Ungaria, unde poliţiştii locali au obţinut 
Locul IV - pe echipe, Locul II – individual feminin şi Locul I - la individual masculin. 

În luna iunie 2012, conform O.U.G. nr. 19/16.05.2012, Adresei MMFPS nr. 12919Reg/183085 
IG/08.06.2012, salariul de bază brut pentru luna iunie s-a majorat cu 8%, respectiv în luna decembrie 
2012, conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 872/25.06.2010, OUG nr. 19/16.05.2012, Adresei 
MMFPS nr. 12910Reg/183085 IG/08.06.2012, salariul de bază brut pentru luna decembrie s-a majorat 
cu 7,4%. 

Conform hotărârii comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în luna noiembrie 2012 au fost întocmite anexele la 
fişele de post pentru întregul personal al instituţiei. 

În domeniul gestiunii şi evidenţei de personal, s-a întocmit situaţia statistică semestrială privind 
numărul şi cheltuielile de personal, care s-a transmis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, s-au 
întocmit procedurile ISO –PP 01” Managementul Resurselor Umane” şi PP 16 „Decizii Director”, s-au 
implementat prevederile legale privind Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese,  s-a actualizat 
Registrul General de Evidenţă al salariaţilor REVISAL, eliberându-se şi 329 adeverinţe la solicitarea 
funcţionarilor publici şi personalului contractual.  
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SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 

ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 
 
În cursul anului 2012, s-au înregistrat şi contabilizat cheltuielile prevăzute în Bugetul Direcţiei, 

aferent perioadei de referinţă, asigurându-se drepturile salariale ale personalului, precum şi 
disponibilităţi pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a instituţiei, rezultând 
următoarea situaţie: 

          Mii lei 
Nr. 
crt. 

 Cheltuieli aprobate în 
buget 2012 Realizat 2012  % 

1 TOTAL CHELTUIELI 12.664,09 11.906,35 94%
2 Cheltuieli salariale în bani 10.160 10.143 99,8%
3 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.001,31 1.632,33 74%
4 Cheltuieli de capital 302,78 131,02 43%

 
 Se observă din tabelul de mai sus  faptul că investiţiile planificate de Direcţia Poliţiei Locale 
Timişoara pentru anul 2012 au fost realizate în proporţie de 43%, motivat de faptul că mijloacele de 
transport necesare ca dotare a instituţiei pentru desfăşurare a activităţii de patrulare şi intervenţie nu au 
putut fi achiziţionate ca urmare a prevederilor legale în vigoare. Acest lucru este un fapt obiectiv, 
independent de voinţa Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara şi nu reflectă sub nici un aspect vreo 
eventuală ineficienţă în activitate. 
 În aceste condiţii, putem pleca de la premisa că bugetul alocat pentru investiţii în anul 2012, a 
fost de 153,28 mii lei, utilizarea valorică şi fizică a acestuia fiind prezentată în tabelul următor: 
 

Investiţii 2012 Buget 
2012 

Realizat valoric Realizat fizic Economie 
(lei) Lei % Cantitate % 

Sisteme de calcul 149,27 127,01 85 15 100 22,26 
Antivirus 4,01 4,01 100 1 100 - 
Mijloace de transport 149,50 - - - - - 
 

Se observă că investiţiile au fost realizate fizic, în procent de 100%, iar valoric în procent de 
85%, diferenţa de 15% reprezintă economie la buget, adică în mărime absolută 22,26 mii lei. 
2012 

Buget alocat Realizări Economie la buget 
153,28 131,01 15% 

2011 
Buget alocat Realizări Economie la buget 

26 25,51 1,88% 
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Comparativ cu anul 2011 a cărei situaţii la capitolul investiţii se prezintă în tabelul următor, se 

observă că Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a înţeles situaţia economico – financiară actuală şi 
constrângerile la bugetul local şi a reuşit să crească nivelul economiilor la bugetul local, fără a renunţa 
la realizarea cantitativă a investiţiilor. 

În perioada de referinţă au fost încheiate 53 de contracte, din care: contract privind consultanţa 
şi asigurarea serviciilor medicale (Serv. Medicina Muncii conform Legii 319/2006), contract de 
furnizare de sisteme de calcul, contract de servicii de certificare a sistemului management al calităţii 
conform SR EN ISO 9001-2008, contract de servicii închiriere autoturisme, întreţinere aparate 
dozatoare de apă,  contracte de servicii pentru telefonie fixă, telefonie mobilă, internet cablu, contracte 
de furnizare pentru uniforme şi echipament, contract de servicii de întreţinere şi reparaţii echipament  
IT, totodată au fost încheiate 23 de poliţe de asigurare RCA pentru motoscutere şi 1 contract pentru 
asigurare RCA autoturism valabile până în iunie 2013. 

A fost întocmită şi transmisă pe CEAP documentaţia de atribuire (cerere de oferte) a 
contractului de achiziţie publică pentru 3 autoturisme pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. După 
verificarea documentaţiei, invitaţia de participare a fost publicată cu nr. 340544/04.12.2012. 

Procedura de cerere de oferte iniţiată a fost anulată în data de 05.12.2012, ca urmare a 
comunicării de către Ministerul Finanţelor Publice Direcţia Programare a Investiţiilor Publice, a 
interdicţiei de achiziţie a autoturismelor în anul 2012, conform OUG 34/2009 care se aplică până în 
data de 31.12.2012. 

Au fost elaborate, aprobate şi transmise ordonatorului principal de credite Nota de 
fundamentare a cheltuielilor materiale şi de capital 2012, Lista de investiţii 2012. 

Ulterior aprobării Bugetului şi Listei de investiţii s-au solicitat şi au fost aprobate fonduri 
bugetare necesare pentru achiziţia publică a mijloacelor de transport specifice activităţii Direcţiei 
Poliţiei Locale (3 autoturisme dotate pentru activităţi de patrulare şi intervenţie), în valoare de 
229.500,00 lei, prevăzute în Buget la Secţiunea Dezvoltare. 

În vederea implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern/managerial, conform 
standardelor prevăzute de OMFP 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborată 
Strategia de dezvoltare instituţională a DPLT în perioada 2012-2016, aprobată de Primarul 
Municipiului Timişoara (nr. 2527/04.09.2012). 
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Aceste documente strategice au fost elaborate ţinând cont de: 
- Strategia naţională de ordine publică 2010-2013 (H.G. 1040/2010); 
- Obiectivele stabilite la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, Primar Nicolae Robu; 
- Obiectivele generale/ specifice ale DPLT; 

Ca urmare a implementării standardelor de control intern/managerial prevăzute de OMFP 
946/2005, pe parcursul anului 2012 a fost dezvoltat sistemul de control intern la nivelul 
compartimentelor funcţionale din cadrul DPLT. 

La data de 31.12.2012, sistemul de control intern/managerial este parţial conform, fiind 
implementate 21 de standarde, parţial implementate 2 standarde (S8 şi S12), neimplementate 2 
standarde (S15 şi S25). 

Se constată o îmbunătăţire faţă de situaţia la 31.12.2011, când erau implementate 16 standarde, 
parţial implementate 2 standarde (S8 şi S12), neimplementate 7 standarde (S4, S11, S15, S17, S19, 
S21, S22 şi S25). 

Urmare a recomandărilor din Raportul de audit public intern (nr. SC 2012-25945 / 
2.9/31.10.2012, înregistrat cu nr. 3051/12.11.2012), în cursul anului 2012 a fost implementat 
Standardul 11 Managementul riscurilor prin identificarea/evaluarea riscurilor potenţiale şi s-a adoptat o 
Strategie de tratare a riscurilor, instrumentele de control intern pentru tratarea acestora, prevăzându-se 
termenele de realizare şi responsabilii pentru implementarea măsurilor/acţiunilor stabilite; 

Strategia stabileşte misiunea DPLT şi obiectivele strategice pe termen lung, precum şi 
principalele modalităţi de realizare a obiectivelor stabilite, măsuri şi activităţi specifice la nivelul 
fiecărui compartiment funcţional din cadrul DPLT. 

În data de 19.11.2012 s-a transmis serviciului Buget din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara, proiectul de buget pentru anul 2013 însoţit de nota de fundamentare. 

S-au întocmit 12 (doisprezece) state de plată privind salariile personalului instituţiei conform 
legislaţiei în vigoare, precum şi declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (declaraţia 112), aferente acestora. 

Au fost întocmite fişe fiscale pentru 317 persoane, angajate permanent sau temporar în anul 
2011. 
 

SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE 
 

 Efectivele Serviciului Pază Obiective la 01.01.2012 erau în organigramă de 60 de guarzi şi un 
Şef de Serviciu, care asigurau paza la 11 obiective, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Timişoara nr. 324/27.09.2011. 
 Din cele 60 de funcţii de guarzi, erau ocupate la începutul anului 56, având astfel un deficit de 4 
guarzi faţă de organigramă. 
 Pe parcursul perioadei, s-au înregistrat pierderi de personal, respectiv 2 guarzi, care au solicitat 
încetarea contractului individual de muncă, aşa că în prezent mai sunt 54 de guarzi care asigură paza la 
10 obiective. În anul 2011 pierderile de personal au fost de 4 guarzi, care au solicitat încetarea 
contractului individual de muncă, cu 2 mai mulţi faţă de anul în curs. 
 Din totalul de 54 de guarzi, 1 are suspendat contractul de muncă pe o perioadă de 2 ani, pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului, iar 2 guarzi se află în prezent în concediu medical, astfel că efectivul 
disponibil este de 51 guarzi, comparativ cu anul 2011, când 2 guarzi aveau suspendat contractul de 
muncă şi 1 era în concediu medical. 
 Ca urmare a numărului redus de guarzi, s-au înregistrat creşteri la orele suplimentare, întrucât 
activitatea în ture atrage după sine mărirea acestora. 
 Cu toate acestea, numărul orelor suplimentare a cunoscut o scădere semnificativă, reuşindu-se 
ca la finele perioadei analizate, sa nu mai avem ore de recuperare restante, în condiţiile în care  la 
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01.01.2012 erau de recuperat 1806 ore, au intrat pe parcursul perioadei 5256 ore, s-au acordat 7062 ore 
de recuperare. 
 Numărul mare de ore suplimentare se datorează efectivului redus, a zilelor de repaus 
săptămânale, sărbătorilor legale, concediile medicale înregistrate în această perioadă precum şi 
concediile plătite ce se acordă la căsătorii, naşteri copil şi puericultură.  
 Menţionăm că efectivele de guarzi din cadrul Serviciului Pază Obiective, pe lângă activităţile 
specifice de pază a obiectivelor, au fost folosiţi şi în alte activităţi, în speţă în acest an electoral au 
contribuit la aducerea, respectiv distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile locale şi parlamentare. 
 În urma Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 324 din 27.09.2011, s-a dispus preluarea şi 
asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat, aparţinând 
municipiului Timişoara, de către personalul  contractual din cadrul Serviciului Pază Obiective al 
Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara a unui număr de 10 obiective.  
 În ceea ce priveşte pregătirea profesională, aceasta s-a desfăşurat în baza planului de pregătire 
profesională întocmit în acest sens, precum şi a noilor acte normative a dispoziţiilor comenzii Direcţiei 
Poliţiei Locale Timişoara. 
 Pe parcursul lunii decembrie 2012, s-au efectuat verificările de sfârşit de an la pregătirea 
profesională şi juridică, astfel că întreg personalul contractual din cadrul Serviciului Pază Obiective a 
fost testat cu privire la cunoştinţele acumulate, neexistând cazuri de restanţieri la acest capitol. 
 Pentru mărirea vigilenţei şi a creşterii responsabilităţii efectivelor de guarzi ce asigură paza 
obiectivelor, au fost efectuate controale de zi şi noapte asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de 
serviciu, în conformitate cu prevederile legale. 
 Cu tot efortul depus de majoritatea efectivelor de guarzi care au înţeles rolul şi misiunea lor, în 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pază.  

 
BIROUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE 

 
Activitatea poliţiştilor locali din cadrul acestui birou s-a axat pe asigurarea şi menţinerea ordinii 

şi siguranţei publice, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, aplanarea stărilor conflictuale 
deschise în locurile frecvent aglomerate, precum şi la manifestările cultural sportive, religioase sau 
comemorative, acordând un sprijin real şi operativ poliţiştilor locali dispuşi în posturi fixe sau patrule 
pedestre care se confruntă cu situaţii deosebite.  

Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului, au organizat şi desfăşurat 330 (292)+38 
de  acţiuni, din care în sem.I.2012=160 iar în sem.II.2012=170, majoritatea fiind în domeniul ordinii şi 
liniştii publice = 96(84)+12, din care în sem.I.2012=49 iar în sem.II.2012=47, respectarea prevederilor 
HCL 139/2011 = 78 (50)+27 din care în sem.I.2012 = 37 şi în sem.II.2012 =41 şi Legea 24/2007 
modificată = 74(47)+27 din care în sem.I.2012 =33 iar în sem.II.2012=41, urmărindu-se cu predilecţie 
prevenirea actelor de violenţă, distrugere, sustragere a mobilierului urban, materialului dendro – 
floricol şi a instalaţiilor în parcurile din zona centrală a municipiului.  
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atribuţiilor de serviciu, au legitimat 3576(4353)-777 persoane din care în sem.I.2012=2078 şi în 
sem.II.2012=1498 iar faţă de 488(577)-89 au luat măsuri de avertizare.  

Au aplicat 133 (37)+96 de somaţii şi 498(477)+21 colante autoadezive, totodată au executat 
17(3)+14 mandate de aducere, cu executare efectivă. 

În cursul anului 2012, au primit spre verificare 563(329)+234 de plângeri, sesizări şi reclamaţii 
din care în sem.I.2012=224 şi în sem.II.2012=339,  au soluţionat 563(234)+234 din care în 
sem.I.2012=221 şi în sem.II.2012=342 toate fiind soluţionate în termen legal. 

În perioada de referinţă, poliţiştii locali aflaţi în serviciul de permanenţă la dispeceratul 
Direcţiei Poliţiei Locale şi asigurarea accesul în instituţie, au coordonat activitatea poliţiştilor locali 
aflaţi în teren, dirijând echipajele auto – moto la evenimentele care au avut loc. Totodată au primit, 
stocat şi comunicat conducerii instituţiei 2069(1470)+599 sesizări telefonice şi scrise,  de la persoane 
fizice şi juridice, Asociaţii de locatari/proprietari, instituţii publice, precum şi datele obţinute de la 
acţiunile aflate în desfăşurare, în scopul analizării luării deciziilor şi coordonării efectivelor, precum şi 
asigurarea unei cooperări cu structurile componente ale Sistemului integrat de Ordine şi Siguranţă 
Publică. 

Au efectuat 12171(11484)+684 de identificări în baza de date locale şi naţionale, precum şi a 
2759(384)+2375 de verificări pentru înmatriculări şi permise auto, au înregistrat 2762(1122)+1640 
colante autoadezive şi au efectuat 101.566 (95.960)+5606 convorbiri pe staţia emisie recepţie, cu 
efectivele din teren.  

Dispeceratul a asigurat în regim de permanenţă punerea în aplicare a planului operativ de 
acţiune în situaţii de urgenţă a municipiului Timişoara, cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din 
zonele de responsabilitate, a transmis dispoziţiile conducerii în vederea executării misiunilor 
permanente şi temporare precum şi executarea acestora şi respectarea convorbirilor în trafic radio.  

În cursul anului 2012, a fost elaborat Protocolul privind Accesul Poliţiei Locale Timişoara la 
Baza de Date Administrate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Protocol încheiat între instituţia 
noastră şi Primăria Municipiului Timişoara, IPJ Timiş, Direcţia Pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor , fiind definitivată procedura de lucru privind verificarea în bazele de date ale MAI, sens în 
care toţi poliţiştii locali din cadrul Dispeceratului au fost instruiţi privind respectarea Legii 677/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare prin Ordinul nr. 52/2002 al Avocatului Poporului. 
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- pe  semestrul I s-au redactat 498 întâmpinări; 
- pe  semestrul II s-au redactat 331 întâmpinări 
Datorită volumului mare de lucru, nu s-a reuşit pregătirea şi redactarea acestora chiar în toate 

dosarele, în schimb am urmărit şi reuşit să asigurăm administrarea probatoriului şi reprezentarea în faţa 
instanţelor de judecată în majoritatea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată.  

În cursul anului au fost depuse la instanţă un număr de 442 de dosare, având ca obiect cereri 
privind înlocuirea sancţiunii amenzii, cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
respectiv în sem.I. = 95 dosare şi în sem.II = 347. 

Din totalul de dosare privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii, 63 de dosare priveau contravenienţi care au domiciliul pe raza municipiului 
Timişoara, pentru care până în prezent nu au fost emise mandate de executare, în 8 dosare intimaţii au 
achitat amenda contravenţională, astfel că dosarele au rămas fără obiect iar în 4 dosare intimaţii au 
decedat, instanţa respingând cererile, întrucât aceştia nu mai aveau capacitatea de folosinţă. 

S-au formulat 562 cereri de eliberare a copiilor după hotărârile definitive şi irevocabile şi au 
fost depuse la instanţele de judecată, situaţia pe semestre prezentându-se astfel:  

- semestrul I, 118 cereri; 
- semestrul II, 444 cereri. 
În legătură cu celelalte activităţi prevăzute în planul de muncă, arătăm faptul  că în anul 2012  s-

au întocmit  un număr de 2  proiecte de  Hotărâri ale Consiliului Local  şi 1 (unu) proiect Dispoziţie 
Primar, acte care au legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu 
compartimentele de resort şi care au fost aprobate de Consiliul Local sau Primarul Mun. Timişoara, 
respectiv: 

 Proiect HCL - privind completarea  Anexei la  Hotărârea Consiliului  Local nr. 371 din 
30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului 
Timişoara; 

 Proiect HCL - privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică; 
 Proiect Dispoziţie Primar – privind împuternicirea ca agenţi constatatori a  poliţiştilor locali  din 

cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara 
Printre celelalte activităţi enumerate în planul de muncă precizăm ca acestea au fost îndeplinite în 

proporţie de 90 %.   Astfel au fost avizate juridic un număr de aproximativ 217 decizii emise de 
Directorul Executiv, respectiv 110 pe semestrul I şi 107 pe semestrul II. 

De asemenea, au fost avizate 11 proiecte de  contracte întocmite  de serviciile funcţionale de 
specialitate din cadrul instituţiei, respectiv 5 pe semestrul I şi 6 pe semestrul II. 

 
BIROUL COMUNICARE, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ 

 
În cursul anului 2012, poliţiştii locali din cadrul acestui birou au urmărit înregistrarea corectă şi 

repartizarea conform rezoluţiei conducerii, a celor 6841(5537)+1304 de plângeri, sesizări, adrese şi 
reclamaţii, din care în sem.I.2012 = 3179 şi în sem.II.= 3662, prezentând lunar stadiul de rezolvare a 
acestora. Au înregistrat în registrul de procese verbale şi introdus în calculator pentru prelucrare în 
sistemul informatizat a unui număr de 26.270 (34362)-8092 procese verbale de constatare şi 
sancţionare contravenţională, din care în sem.I.2012 = 14413 şi în sem.II.2012 = 11857, din care 6829  
au fost clasate, în urma dovezilor primite prin care contravenienţii au procedat la achitarea acestora în 
termenul legal de 48 de ore., respectiv în sem.I. = 3884 şi în sem.II. = 2945. 

Au fost comunicate un număr de 3030  procese verbale contravenienţilor care fie nu au fost de 
faţă la data întocmirii sau au refuzat primirea acestora din care în sem.I.2012 = 1642 şi în 
sem.II.=1388. De asemenea au procedat la trimiterea spre executare silită a 19174(23971)-4797 de 
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STAREA  ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ 

 
Problema stării şi practicii disciplinare şi în cursul anului 2012 a constituit o prioritate majoră, 

aflată permanent în atenţia conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, luându-se măsuri pentru 
eficientizarea activităţii de îndrumare şi control pentru a reuşi o mai bună cunoaştere a situaţiei reale 
din rândul personalului, a disfuncţionalităţii care conduc la comiterea de abateri disciplinare şi 
înlăturarea acestora. În perioada suspusă analizei, au fost aplicate  sancţiuni disciplinare la un număr de 
9 poliţiştilor locali, conform art.77, alin.(3) din Legea 188 /1999 (actualizată) privind Statutul 
Funcţionarilor Publici, şi 2 personal contractual, care au fost sancţionat cf. art. 247, alin. (1şi 2) din 
Legea 53 /2003 republicată – Codul Muncii. Din sancţiunile aplicate, au fost 6 poliţişti locali au fost   
sancţionaţi cu mustrare scrisă şi 3 sancţiune privind diminuarea drepturilor salariale  între  5%  - 20% 
pe o perioadă de 1-3 luni. 
 Faţă de poliţiştii locali care au încălcat prevederilor Regulamentului Intern, săvârşind fapte cu o 
gravitate redusă, conducerea Direcţiei Poliţiei Locale a luat măsura atenţionării a unui număr de 10 
poliţişti locali. 

În ciuda eforturilor depuse, înregistrăm în rândul personalului cazuri de superficialitate în 
pregătirea profesională proprie, dezinteres şi expectativă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi 
realizarea indicatorilor de performanţă, fapt pentru care în cursul anului 2013 se vor dispune măsuri de 
documentare materializate în propuneri legale, acţionând operativ pentru prevenirea săvârşirii de 
abateri disciplinare. 

Deşi în cursul anului numărul poliţiştilor locali a fost redus faţă de problematica cu care se 
confruntă Direcţia Poliţia Locală, am reuşit ca majoritatea indicatorilor de performanţă să fie realizaţi,  
iar la unii am înregistrat creşteri faţă de perioada similară a anului trecut, urmare a unei mai bune 
organizări, mobilizări şi eficientizare a timpului de lucru.  
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INDICATORII DE PERFORMANŢĂ 
DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 

Indicatori comparativi   12 luni  2011 / 12 luni  2012 
 

Nr. 
Crt. 

Indicatorii Total 
12 luni 
2011 

12 luni 
2012 

+ 
- 

1 ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL 1248 1374 +126
- din care: - pe ordine şi linişte publică 254 368 +114
                 - pe comerţ  ilicit  180 190 +10
                 - pe mediu şi salubrizare 198 198 =
                 - pe mijloace de transport în comun 112 141 +29
                 - pe disciplină în construcţii 25 25 =
                 - pe respectarea HCL 486/2006 96 43 -53
                 - pe linie de circulaţie 51 215 +164
                 - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform 
Legii 421/2002 

52 52 =

                 - HCL 371/2007 182 96 -86
                 - alte linii 98 46 -52
- din care: în colaborare cu: - - -
                 - inspectorii din Primărie 87 90 +3
                 - cu Poliţia Naţională 39 82 +43
                 - RETIM  15 2 -13
                 - RATT 102 215 +113
                 - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în 
Construcţii, 
                 Protecţia Copilului, etc) 

90 110 +20

2 ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE 
PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, 
probleme sociale, - TOTAL  

105 125 +20

- număr de efective participante 3120 3175 +55
PLANURI DE MĂSURI pt. activităţi speciale (delegaţii, 
electorale, etc) – TOTAL 

- 1 +1

                  - număr efective folosite - 420 +420
                  - număr de zile - 31 +31

3 ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC - - -
                  - număr zile 77 82 +5
                  - număr efective 258 380 +122

4 INTERVENŢII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE 
APLANATE 

163 157 -6

5 PATRULĂRI AUTO 13086 17755 +4669
6 PATRULĂRI PEDESTRE 11394 13548 +2154
7 PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE 3914 4846 +932
8 CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, 

ASOCIAŢII LOCATARI, PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE, etc. 
21801 25108 +3307
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9 PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE CONSILIILOR 
CONSULTATIVE DE CARTIER 

12 15 +3

10 EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE 
INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI 

445 281 -164

11 PROCESE VERBALE – de îndeplinire a procedurii de afişare 
a proceselor verbale de contravenţie, refuzate a fi semnate. 

2886 1662 -1224

INTERSECŢII, PARCURI, ŞCOLI etc, monitorizate de agenţi 5460 6191 +731
12 INFRACŢIUNI CONSTATATE 99 125 +26
13 INFRACTORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI 

NAŢIONALE 
98 163 +65

14 URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI 4 6 +2
15 MINORI DEPISTAŢI ŞI PREDAŢI LA CENTRE SPECIALE 83 299 +216
16 CERŞETORI IDENTIFICAŢI ŞI SANCŢIONAŢI 

CONTRAVENŢIONAL 
214 1176 +962

17 PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 608 1224 +616
18 Nr. terenurilor identificarea ca fiind neîmprejmuite şi 

nesalubrizate 
136 53 -83

19 Nr. de rampe clandestine de deşeuri identificate şi sesizate 
Direcţiei de mediu pentru colectare şi transport  

175 85 -90

20 Nr. surselor de apă verificate şi sesizate administratorilor 
acestora în vederea igienizării 

97 50 -47

21 Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de 
dezinsecţie şi deratizare 

361 71 -290

22 Nr. de controale şi sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice 
competente a cazurilor de nerespectare a normelor legale 
privind nivelul de poluare, inclusiv fonică 

20 8 -12

23 Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane 
fizice şi juridice verificate 

2491 1277 -1214

24 Nr. verificărilor privind ridicarea deşeurilor menajere de 
operatorul de servicii publice de salubrizare, în conformitate 
cu graficele stabilite 

10 59 +49

25 Nr. autovehiculelor de transport deşeuri controlate în trafic 
privind deţinerea documentelor legale de transport a deşeurilor 

- - -

26 Nr. construcţii verificate fără autorizaţie de 
construire/demolare 

328 208 -120

27 Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire expirată 10 17 +7
28 Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire/demolare 58 306 +248
29 Nr. construcţii cu autorizaţie de construire, care nu respectă 

regimul de înălţime de pe panoul de identificare al investiţiei 
2 1 -1

30 Nr. verificări producători agricoli, societăţi comerciale, 
întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane 
fizice autorizate 

2103 5029 +2926

31 Nr. verificări privind afişarea preţurilor 2137 4541 +2404
32 Nr. verificări privind actele de provenienţă a mărfii 2413 2579 +166
33 Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu 

OG 99/2000 actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 
650/2002; 

96 100 +4
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34 Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţa persoanei 

- -

35 SOMAŢII APLICATE TOTAL: 1961 2756 +795
- Disciplina în construcţii si afişaj stradal 30 235 +205
- Protecţia mediului 248 817 +569
- Inspecţie comercială 2 -2
- Auto abandonate 298 392 +94

36 CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL 34243 26270 -7973
- din care: - Legea 61/1991 3564 4930 +1366
                  - HCL 371/2007 17300 6924 -10376
                  - Legea 50/1991 121 85 -36
                  - OUG 195/2002 4657 7467 +2810
                  - Legea 211/2011 - 11 +11
                  - Legea 12/1990 republicată 118 61 -57
                  - alte acte 8483 6792 -1691

37 PROCESE VERBALE  DE CONTRAVENŢIE 
CONTESTATE 

1830 570 -1260

VALOAREA AMENZII APLICATE 11717033 6460451 -
5256582

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE 
SILITĂ – TOTAL - 

23971 19174 -4797

               - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA 12506 8073 -4433
                                - alte PRIMĂRII 11465 11101 -364
VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL 
CONSILIULUI LOCAL TIMIŞOARA 

2689095 1691675 -997420

38 VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE 10342 8853 -1489
39 PERSOANE LEGITIMATE 48392 48687 +295
40 PERSOANE AVERTIZATE  3628 3786 +158
41 PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ 337 157 -180
42 PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII  primite – rezolvate 5537/ 

5461 
6841/
6898

+1304/
+1437

43 MATERIALE PUBLICATE  ÎN MASS - MEDIA 1069 1500 +431
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OBIECTIVE   2013 

 
 În vederea îmbunătăţirii performanţelor direcţiei, în anul 2013 cu efecte în creşterea gradului de 
securitate publică în municipiu sub toate aspectele, conducerea direcţiei va avea de realizat următoarele 
principale obiective: 
 1. Asigurarea încadrării funcţiilor de conducere şi execuţie cu personal competent, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare, în vederea asigurării unui management performant tuturor structurilor 
din Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 
 2. Asigurarea atribuţiilor necesare pregătirii personalului în limita fondurilor alocate prin 
bugetul local şi în conformitate cu Legea 155/2010. 
 3. Asigurarea funcţionării tuturor structurilor componente a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, 
având în vedere competenţele legale în vigoare, prin dotare cu mijloace auto. 
 4. Reorganizarea instituţiei în scopul suplimentării numărului de poliţişti locali pe stradă, 
asigurându-se astfel prevenirea fenomenului infracţional şi contravenţional în cartierele municipiului şi 
implicit a creşterii siguranţei cetăţeanului. 
 5. Perfecţionarea continuă a profesionalizării efectivelor sub aspectul cunoaşterii noilor acte 
normative, dar şi a măsurilor de intervenţie sau acţiune în teren, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
155/2010, pentru eficientizarea serviciului poliţienesc. 
 6. Conceperea unui sistem legal şi eficient în vederea eradicării fenomenului de cerşetorie şi 
vagabondaj de pe raza municipiului Timişoara. 
 7. Controlul respectării normelor legale în ceea ce priveşte domeniile: 

• circulaţie rutieră 
• disciplina în construcţii 
• legalitatea activităţilor comerciale 
• respectarea normelor legale referitoare la mediu în municipiul Timişoara 

8. Îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor Poliţiei Locale Timişoara, 
prin manifestarea de toleranţă zero faţă de încălcările Regulamentului Intern,  
respectarea prevederilor Legii 188/1999 – republicată, a Legii 155/2010 şi pentru lipsa de reacţie faţă 
de îndeplinirea indicatorilor de eficienţă. 

 
 

 
 
 


