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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 
 

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 
 

 
 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.  
 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 şi circulaţiei rutiere, și dispecerat-comunicare a fost reorganizată. 
 Astfel conform H.C.L. nr. 47/03.08.2016, au fost modificate şi aprobate Organigrama şi Statul 
de funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, fiind 
aprobate şi bugetate un număr de 372 posturi, din care: 

 funcţii publice de conducere    – 22 
 funcţii publice de execuţie    – 291 
 posturi contractuale de conducere   – 1 
 posturi contractuale de execuţie   – 55 
 posturi contractuale de deservire   – 3 

 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  
 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 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, Biroul Reclamaţii Sesizări și 
Compartimentul Evenimente, Biroul Poliţia Pieţelor, Biroul Transport Urban, Biroul Patrulare Navală şi 
Compartimentul Intervenţii Rapide. 
 BIROUL DE ORDINE PUBLICĂ – este condus de dl. jr. PANĂ COSMIN FLORIN, începând 
cu data de 16.11.2011, are prevăzut 108 de funcţii publice , din care 5 sunt funcţii vacante. 
Biroul de Ordine Publică 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 
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toate acţiunile şi executând în condiţiile legii toate atribuţiile ce-i revin din Legea 155/2010, în acest 
domeniu.  
 BIROUL RECLAMAŢII - SESIZĂRI și COMPARTIMENTUL EVENIMENTE are în 
componenţă 16 funcţii, toate ocupate, 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 -  are în componenţă 13 funcţii publice toate ocupate , este 
condus de către dl. ing. STRUGARIU COSMIN începând cu data de 16.09.2014. 
Principalele activităţi ale acestui birou este de prevenire şi reducere a fenomenului de comerţ ilegal 
desfăşurat în perimetrul pieţelor agroalimentare, de căile pe 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. 
 BIROUL TRANSPORT URBAN – are în componență 7 posturi toate fiind ocupate, este condus 
de dl. ing.CRISTESCU PETRU începând cu data de 01.01.2014. Ca principală activitate este prevenirea 
fururilor din buzunare și bagaje de la călători, prevenirea infracțiunilor cu violență pe mijloacele de 
transport în comun, a distrugerii și degradării mijloacelor de transport în comun precum și a amenajările 
din stațiile R.A.T.T. 
 BIROUL PATRULARE NAVALĂ este condus de dl. jr. ȚÎRLUI MARIUS – Şef Birou din data 
de 01.01.2015 și este prevăzut cu 1 funcţie de conducere şi 5 de execuţie, toate ocupate. 
COMPARTIMENTUL INTERVENŢII RAPIDE este subordonat Biroului Patrulare Navală condus  de 
dl. jr. ȚÎRLUI MARIUS – Şef Birou din data de 01.01.2015,  are în componenţă 19 funcţii publice din 
care o funcție este vacantă,  principala activitate o constituie 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. 
 SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ  - este condus de dl. ing. ARDELEAN VALENTIN 
IOAN începând cu 01.09.2014. Serviciul este prevăzut cu 38 de funcţii publice din care 1 funcție este  
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 
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 – 
împuternicit Şef serviciu, este prevăzut cu 10 funcţii publice, o funcție de șef serviciu este vacantă, 
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. 
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 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 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; 
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 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; 
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.); 
 BIROUL JURIDIC este condus de dl. jr. BLAJIN MARIN – Şef Birou începând cu data de 
16.11.2011, având prevăzut în statutul de funcţii 6 funcţii publice toate ocupate, 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. 
 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 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.  
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 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. ing.TOMA ION - Şef serviciu din data de 
22.12.2014, este prevăzut cu 50 de  funcţii contractuale din care 2 funcții sunt vacante. 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.  
 

SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2017 
 
 Activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în anul 2017 a avut ca repere prioritare direcţiile 
de acţiune şi obiectivele stabilite conform atribuțiilor prin Legea 155/2010 actualizată și în baza H.C.L. 
Timișoara nr. 441/2010, respectând legislația în vigoare privind apărarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei, proprietății publice și private, precum și pentru prevenirea și descoperirea 
infracțiunilor pe raza municipiului Timișoara, respectiv pentru reducerea fenomenului contravențional. 
 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 
I.P.J.Timiş, Poliţia Municipiului Timişoara, I.J.J. Timiş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad 
Voievod” Timişoara, s-au stabilit zone de responsabilitate, trasee de patrulare auto-moto, cuprinse în 
PLANUL DE ORDINE ŞI 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 2017 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 2431 (2376) + 55 acțiuni pe 
diverse domenii de activitate conform competențelor conferite de Legea nr.155/2010 (actualizată), 
respectiv pe linie de ordine și siguranță publică 442 (436) + 6, pentru depistarea câinilor fără stăpân 39 
(33) +6, iar pe mijloacele de transport în comun, Biroul Transport Urban în scopul creșterii siguranței 
cetățeanului, a prevenirii și combaterii fenomenului infracțional și contravențional pe mijloacele de 
transport public urban a organizat și desfășurat 410 (397) +13 acțiuni , încercând reducerea fenomenelor 
de vandalism, distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare a dotării mijloacelor de 
transport în comun. 
 În anul 2017 au fost organizate și desfășurate 423 (422) +1 acțiuni punctuale pe linie de 
circulație rutieră.În cadrul acestor acțiuni cât și a serviciului zilnic în teren, polițiștii locali cu atribuții pe 
linie de circulație rutieră au aplicat 24525 (21340) +3185 colante autoadezive pe autovehiculele ale 
căror conducători auto nu respectau normele rutiere sau prevederile HCL 371/2007. Au fost organizate 
și desfășurate 82(80) +2 acțiuni pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu și 64 (62) +2 
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 piețele agroalimentare din municipiul Timișoara cât și în Piațele Țărănești (volante) - nou 
înființate, în Piața Traian și Zona Stadionului Dan Păltinișanu, au fost organizate și desfășurate 78 (73) 
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+ 5 acțiuni – cu ocazia cărora s-a urmărit asigurarea legalității activităților de comerț  în piețe  fiind 
controlați un nr. de 3239 (3125) +120 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. 
 Pentru asigurarea securității alimentelor și protejarea consumatorilor s-a organizat împreună cu 
S.C Piețe SA și Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor, controale periodice 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 242 (233) + 8 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 instituții au fost desfășurate 164 (160) + 4 actiuni în piețele Gross, Aurora, Flavia,  
Lacului, Dacilor, Iancu Văcărescu – pentru prevenirea practicării comerțului ilicit cu diferite bunuri, 
care crează un aspect de dezordine și disconfort cetățenilor care locuiesc în aceste zone și nu numai.
 Pentru protecția aparatului de specialitate a primarului, cu ocazia desfășurării unor acțiuni pe 
bază de plan, am delegat  unul - doi  polițiști locali în funcție de solicitare care, au participat la 13 
acțiuni cu executorii Primăriei și 80 acțiuni cu inspectori din cadrul Primăriei. 
  Împreună Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Glad Voievod” Timișoara, Inspectoratul Județean de 
Jandarmi Timiș și Poliția Municipiului Timișoara s-a participat la 166 (115) + 51 acțiuni de asigurare a 
măsurilor de ordine la adunări publice, activități religioase – comemorative și activități cultural-sportive, 
respectiv la toate meciurile de fotbal din Liga I susținute de ACS Poli Timișoara pe teren propriu . 
 În cursul anului 2017 am derulat 140 (138) + 2 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.  
Zilnic s-a acționat în două schimburi sau ori de câte ori a fost nevoie, fiind depistate  989 (1268) - 279 
persoane, din care 915 ( 1114 ) - 199 persoane adulte  și 73 (157) - 84 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  3146 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 din această categorie a cunoscut o scădere, 
datorită faptului că multe persoane care au fost depistate în anul 2016 au înțeles măsurile dispuse de 
Direcția Poliției Locale Timișoara și nu au mai revenit în municipiul Timișoara iar o parte din 
persoanele cunoscute că fregventează municipiul Timișoara, cu ocazia depistării în mod repetat, nu au 
mai fost incluse în categoria persoanelor nou depistate. 
  Totodată cu ocazia acțiunilor în teren, au fost depistate 76 de adăposturi improvizate 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 marca Mercedes 
Vito a parcurs 36621 km, consumând 4557,88 l de motorină, având și perioade în care aceasta a fost 
indisponibilă și a necesitat reparații urgente, fenomenul înregistrând o serioasă diminuare în cursul 
anului 2017. 
 De la începutul anului ne-am confruntat și cu o problemă nouă, aceea a migrației ilegale din 
Orientul Mijlociu și cel Apropiat, în acest sens fiind depistate în cursul anului 2017 de către efectivul 
Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara un numar total de 284 de persoane, dintre care 222 de nationalitate 
irakiană, 22 de origine afgană, 13 de origine siriană, 11 de origine pakistaneză, 6 de origine iraniana, 3 
de origine eritreeana, 2 de origine somaleza, 2 de origine kurda, 2 de origine sri lankeza si 1 de origine 
egipteană.  Dintre acestia, 183 de migranti au fost predati Politiei Municpiului Timisoara - Sectiilor de 
Politie Urbane respectiv Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, procentul fiind de 
64,44%, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârsirii infractiunii de trecere frauduloasă a 
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frontierei de stat iar ceilalti 101 de migranti depistati, în procent de 35,56%, înregistrati în Centrele 
Regionale de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil din Giurgiu, Bucuresti, Galati si Timisoara, 
au fost  predati la Centrul Regional de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil Timisoara. 
 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 381 (472) - 91 cazuri 
de către polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenții Rapide, reușind prin măsuri specifice să 
aplaneze aceste conflicte. 
 
 Pe linie de mediu și salubrizare  au fost organizate un nr. de 245 (239) + 6 acțiuni, urmărindu-se 
respectarea normelor de igienă și curățenie, ocazie cu care au fost efectuate verificări în 987 (975) + 12 
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 928 (951) - 23 de locații cu deșeuri abandonate care au 
fost transmise catre Direcția  de Mediu din Primăria Timișoara pentru a dispune măsuri de salubrizare și 
igienizare. Pentru diminuarea acestui fenomen au fost executate 1338 (1330) + 8 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 169 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. 
 În perioada analizată au fost organizate și desfășurate 273 (262) + 12 acțiuni privind comerțul 
ilicit practicat pe raza municipiului Timișoara, ocazie cu care au fost efectuate 2520 (2416) + 104 
controale la diferite societăți comerciale, , iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 1084 sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 421200 lei (în 476 de cazuri s-a aplicat sancțiunea contravențională 
cu avertisment), în  390 (425) -35 de cazuri s-a constatat nedeținerea Acordului emis de Primăria 
Municipiului Timișoara pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, în 189 cazuri pentru nevizare anuală 
a acordului de funcționare, în 92  de cazuri – neafișarea sau nerespectarea orarului de funcționare,  în 
148 de cazuri de neafișare a datelor de identificare, iar în 271 cazuri pentru nerespectarea regulilor 
generale de comerț, 
 În urma acestor controale au fost înaintate  40 de propuneri în vederea emiterii de către Primăria 
Municipiului Timișoara a dispozițiilor 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, îar în 13 
cazuri de nerespectare a Dispozițiilor Primarului de suspendare a activității comerciale, operatorii 
economici fiind sancționați cu amendă  în valoare de 26.000 lei. 
 Din totalul de 2520 societăți comerciale cu activitate în spații fixe, un număr de 2130 dețin 
Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Municipiului Timișoara, respectiv 
un procent de 84% sunt autorizați, comparativ cu anul 2016 se constată o creștere a gradului de 
autorizare cu 2% a activităților comerciale și a serviciilor de piață desfășurate în punctele de lucru din 
sedii fixe. 
 Pe linia disciplinei în construcții și afișaj stradal au fost organizate și desfășurate 39 de acțiuni, 
pentru depistarea construcţiilor efectuate fără respectarea normelor legale la imobilele proprietate 
privată, identificarea imobilelor degradate şi a proprietarilor acestora, prevenirea şi combaterea faptelor 
de încălcare şi ocupare abuzivă a domeniului public prin construcţii neautorizate, protectia 
monumentelor istorice,verificarea acordurilor de publicitate temporară emise de Primăria Municipiului 
Timişoara, precum si activităţi de protejare a monumentelor istorice , în cadrul acestor acţiuni poliţiştii 
locali  colaborând cu inspectorii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în 2 (11) -9 cazuri, 
respectiv cu Inspectoratul de Stat în Construcţii  3 (5) -2.  
 Diferenta actiunilor în colaborare cu inspectorii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi 
Inspectoratul de Stat pentru Construcţii Timiş se datorează eliminării suprapunerilor referitor  la atribuţii 
şi competenţe, respectiv , având în vedere că atât Direcţia Poliţiei Locale Timişoara cât şi Direcţia 
Urbanism din Primăria Municipiului Timişoara, au atribuţii de constatare a contravenţiilor la Legea 
nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  Arhitectul Şef al 
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Municipiului Timişoara a stabilit ca lucrările de construcţii noi neautorizate să fie constatate de către 
Direcţia Poliţiei Locale iar cazurile de nerespectare a autorizaţiei să fie soluţionate de către inspectorii 
din cadrul Direcţiei Urbanism din primăria Municipiului Timişoara, fiind mai puţine cazurile în care au 
fost necesare controale/verificări în comun. 
 În perioada de analizată au fost efectuate un număr de  2766 (2761) + 5 controale/verificări 
ocazie cu care au fost verificate un număr de 801 (795) +6 construcţii din care: 296 (292) + 4 construcţii 
verificate fără autorizaţie de construire/desfiinţare şi 505 (503) +2 construcţii verificate având 
autorizaţie de construire/desfiinţare, constatându-se 251 (249) +2 cazuri  încălcarea prevederilor Legii 
50/1991, deţinătorii legali fiind sancţionaţi contravenţional pentru lucrări executate fără autorizaţie de 
construire.  
 Au fost constatate un nr. de 71 (63) + 8, contraventii pentru neintretinerea cladirilor, fiind luate 
masuri de sanctionare a proprietarilor acestora (prin aplicarea  Legii 422/2001 sau HCL 371/2007 - 
modificata, dupa caz) cu amenzi în valoare totala de 86.000 lei,  iar in cazul a 63 de cladiri neintretinute 
s-a transmis Comisiei  Mixte de Control, numita conform HCL 314/28.07.2017, documentatia in vederea 
analizarii si majorarii impozitului, iar la 34 din acestea s-au stabilit cote majorate  de impozit cu pana la 
500%, in plenul Consiliului Local Timisoara din data de 20 decembrie 2017 . 
 Cu ocazia acestor controale au fost aplicate 332 (323) + 9  somaţii în domeniul disciplinei in 
constructii afisajului stradal si protejării monumentelor  istorice, respectiv efectuarea de lucrări de 
întreţinere şi reparaţii conform legii. 
În perioada analizată au fost constatate şi aplicate un număr de 843 (793) +50 contravenţii, din care (la 
principalele acte normative) au fost aplicate la Legea nr.50/1991 republicată şi actualizată = 251 (249) 
+2, la HCL nr.371/2007 modificat = 334 (380) -31 si la alte acte normative = 278 (189) +89. 
 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 1513 sancțiuni contravenționale, din care 618 
- la Legea nr.61/91 mod., 440 - la HCL 371/2007 modificată , 163 - la OUG 195/2002 actualizată, 
respectiv 292 - la  diferite acte normative conform competenței. 
 În cursul anului 2017 au fost constatate 168 (133) + 35 fapte de natură penală în care au fost 
implicate 353(145) +208 persoane și 6  urmărite național în temeiul legii, care au fost predate I.P.J. 
Timiș sau Secțiilor de Poliție  din cadrul Poliției Municipiului Timișoare 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 2017 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 40501 (38851) + 1650 sancțiuni 
contravenționale din care 33067 (25497) +7570 cu amendă și 7434 (13354) - 5920 cu avertisment, 
predominând contravențiile aplicate la Legea nr.61/1991 republicată = 6982 (6551) + 431, O.U.G. 
195/2002 actualizată = 14494(12404) + 2090 și H.C.L. 371/2007 (modificată) = 10437 (11482) - 1045.  
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. 
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             Numărul de sancțiuni mai mic aplicate HCL 371/2007 modif. cu HCL 206/2009 comparativ cu 
perioada similară a anului trecut este, ca urmare a faptului că în decursul anului au fost abilitați mai 
mulți polițiști locali să aplice sancțiuni conform OUG 195/2002, aceștia constatând fapte 
contravenționale în baza acestui act normativ în dauna celui emis de autoritatea deliberativă a 
municipiului pentru fapte de același gen. Astfel, faptele de oprire/staționare pe locurile destinate 
persoanelor cu dizabilități, la fel cele rezervate unor anumite activități (stație taxi), precum și toate 
sancțiunile aplicate bicicliștilor în zona centrală și de promenadă, au fost încadrate și sancționate în baza 
OUG 195/2002 și nu conform hotărârii de consiliu local.  
 
 Motivul pentru care a scăzut numărul sancțiunilor aplicate în temeiul HCL nr 371/2007 și au fost 
aplicate mai multe sancțiuni în temeiul OUG nr 195/2002 rep. și mod. se datorează obligativității 
respectării principiului legalității stabilit prin art.2, alin.2-4 din OG nr 2/2001 astfel, în situația în care 
sancționarea unei fapte antisociale este reglementată de un act normativ cu forță juridică superioară se 
aplică această reglementare, nerespectarea principiului legalității generând anularea procesului-verbal de 
contravenție de către instanța de judecată. Un alt aspect ar fi că toate sancțiunile aplicate în zona 
centrală/pietonală au fost la OUG 195/2002 rep. și mod. în detrimentul  HCL 371/2007 mod. a fost acela 
că s-au respectat semnificația indicatoarelor instalate la intrarea în aceste zone și nu în ultimul rând , 
numărul acelora care încalcă prevederile HCL 371/2007 mod. sunt din ce în ce mai puțini față de 
perioadele analizate în anii precedenți. 
 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 192 (1183) - 991 mandate de executarea 
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, iar în 1001 (971) + 30 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 3497 (3012) + 485 aspecte negative care au fost transmise în mai puțin de 24h Direcției 
Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara pentru luarea măsurilor ce se impun. 
 În ceea ce privește asigurarea siguranței cetățenilor pe raza municipiului Timișoara prin 
operativitate și promtitudine la preluarea solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor venite din partea 
cetățenilor, Serviciul Dispecerat și Control Acces a preluat un număr de 28647 apeluri telefonice 
(25046) + 3601, fiecare din acestea fiind preluate, gestionate și soluționate de lucrătorii din cadrul 
biroului, din acestea în 5429 (4897) + 266 s-a dispus înregistrarea ca sesizare telefonică primită din 
partea cetățenilor.  
Prin Dispoziția d-lui Primar, la dispeceratul Direcției Poliției Locale Timișoara a fost alocat un număr 
de telefon scurt 0356/913 și adresa de email sesizaribiciclisti@primariatm.ro pentru preluarea sesizărilor 
posesorilor de mijloace de transport velo, pentru perioada analizată înregistrându-se 150 (137) + 13 
sesizări telefonice, toate fiind verificate și dispunându-se măsuri legale pentru fiecare în parte. 
 Prin punerea în practică a programului Track GPS care permite vizualizarea dispunerii patrulelor 
auto în teren și dirijarea la fața locului a celui mai apropiat echipaj disponibil, timpii de reacție și 
intervenție la problemele  semnalate pe raza municipiului  sunt analizați periodic în vederea asigurării 
satisfacerii cerințelor și așteptărilor cetățenilor și intervenția într-un timp cât mai scurt au fost reduși 
simțitor. 
 În perioada de referință la sediul Direcției Poliției Locale Timișoara au fost primite și înregistrate 
10217 (8833) + 1384 plângeri, sesizări și reclamații scrise sau prin poșta electronică de la persoane 
fizice și juridice, au fost verificate și soluționate un număr de 10311 (8618) +1693 rămânând în lucru la 
sfârșitul anului 113, toate în termenul legal de soluționare. 
 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 
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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 55 (50) + 5 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 52(45) +7 de seminarii interactive și lecții deschise la unitățile de 
învățământ arondate la care au participat circa 2650 elevi ( 2450 )+ 200 față de anul 2016. 
 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 
2017,  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 au fost organizate și desfășurate un număr de 16 (11 ) +5 actiuni în 
cartiere sau manifestări cultural artistice prilejuite de zilele Cartierelor, 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. 
 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 cele 102 (98) + 4 camere video ce au fost 
amplasate în 14 (12) +2 locații din municipiul Timișoara. Au fost transmise patrulelor auto și pedestre 
din teren un număr de 1270 (520) +750 fapte de natură contravențională și 9 (8) +1 fapte penale, 
colaborarea fiind fructuoasă, toate cazurile s-au confirmat luându-se măsurile legale de către polițiștii 
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, iar în 365 (211) + 
154 de comunicate s-au materializat în 1704 (1095) +609  știri în presa scrisă, online, radio și 
televiziune. Poliția Locală Timișoara a încercat în acest an și un alt gen de abordare a transparenței 
activității de prevenire prin tipărirea și difuzarea spre persoanele fizice și juridice sau a petenților un 
unui  număr de 20.000 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” la care au participat peste 800 de persoane (elevi, reprezentanți ai Consiliilor Consultative de 
Cartier și alți cetățeni), iar cu ocazia manifestării ”Ziua Serviciilor Publice” (07 octombrie 2017) și Ziua 
Națională a României (1 Decembrie 2015), am organizat un stand expozițional cu dotare și activitățile 
ce le desfășoară Direcția Poliției Locale Timișoara, care s-au bucurat de un real succes și apreciere din 
partea publicului. 
 Rezultatele Direcției Politiei Locale Timisoara sunt reflectate în indicatorii de performanță 
realizați în anul 2017. 
  
 
 
 
 
 


