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RAPORT DE ACTIVITATE 
-  2008 - 

 
 

Politia Comunitara Ploiesti este un serviciu public specializat aflat in subordinea 
Consiliului Local, functional cu data de 1 aprilie 2005 - prin preluarea si reorganizarea 
Corpului Gardienilor Publici. Cu aceasta ocazie va reamintim faptul ca Municipiul 
Ploiesti a facut parte dintr-un program de punere in aplicare a unui Proiect Pilot, 
impreuna cu alte 4 municipii: Cluj-Napoca, Pitesti, Oradea si Bacau. Proiectul a fost 
realizat dupa unul elvetian si prevedea transferul unor atributii ale politiei de ordine 
publica, politiei rutiere, activitati de control pe diferite domenii, la Politia Comunitara. 

 
In prezent putem afirma cu certitudine ca Politia Comunitara face parte integranta 

din viata ploiestenilor, activitatea  institutiei fiind apreciata de unii, contestata de altii, dar 
in niciun caz  neputand trece neobservata. Acest lucru ar fi si deosebit de greu, avand in 
vedere faptul ca la data intocmirii prezentului raport institutia are un efectiv de 409  
angajati, dintre care: 

- 198 in cadrul Serviciului Ordine Publica, Monitorizare, Interventii, Transport 
Valori, toti fiind functionari publici. Astfel, 42 de echipe pedestre patruleaza in 10 zone 
ale municipiului Ploiesti, acestora  adaugandu-se si trupa de interventie.  

- 131 la Serviciul Paza Obiective, in prezent fiind in derulare 23 de contracte ce 
privesc asigurarea pazei unor obiective; 

- 80 in cadrul TESA, respectiv la Serviciului Control Comercial, Serviciul Control 
Domeniul Public si Privat, Serviciul Contabilitate, precum si Serviciul Relatii cu Publicul 
ce are in subordine Dispeceratul, cu rol important in preluarea sesizarilor telefonice si de 
realizare a identificarii persoanelor suspecte, identificarile realizandu-se in regim propriu. 
  
 Dotarea Politiei Comunitare Ploiesti a fost in continua progresie, acum beneficiind 
de 8 autoturisme Dacia Logan, prevazute cu sistem de urmarire si localizare GPS si 
rampe acustico-luminoase de culoare albastra, un microbuz ce deserveste trupa de 
interventie, precum si 75 pistoale Glock.  
 In vederea imbunatatirii nivelului de cunostinte juridice si de specialitate, in cadrul 
institutiei se organizeaza cursuri de pregatire profesionala, atat pentru politistii 
comunitari din Ploiesti, cat si pentru cei din judet – cu durata de trei luni. 
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Cont IBAN: RO13TREZ5215010XXX004085 - Trezoreria Ploieşti
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 Pe parcursul anului 2008 Politia Comunitara Ploiesti a continuat sa asigure  linistea 
si ordinea publica in cele 10 zone ale municipiului ce ii revin potrivit unui protocol de 
colaborare incheiat cu Jandarmeria si Politia Romana, dar a intervenit si pe intreaga raza 
administrativa a Municipiului Ploiesti atunci cand a fost solicitata, in limita 
competentelor sale legale.  

Pentru a fi o forta activa in slujba cetateanului,  pe parcursul anului 2008  a luat 
fiinta si o grupa de voluntari din randul administratorilor de bloc, dar si a altor persoane, 
cu sprijinul lor strangandu-se cat mai multe informatii din cartierele unde locuiesc. 
 La nivel national, Politia Comunitara Ploiesti este recunoscuta ca fiind una din 
structurile  cele  mai bine organizate, fiind un exemplu pentru institutiile similare.  
         

Astfel, pe parcursul anului 2008, Politia Comunitara Ploiesti, prin reprezentantii 
imputerniciti sa constate contraventii cu privire la asigurarea ordinii si a linistii publice pe 
plan local, respectarii curateniei pe teritoriul municipiului, asigurarea unui climat de 
comert civilizat pentru toti cetatenii comunitatii, eliminarea comertului stradal din 
locurile neautorizate, depozitarea corecta a deseurilor menajere, ori alte contraventii 
prevazute in hotarari si acte administrative emise de Consiliul Local, a aplicat un numar 
de  5419  amenzi contraventionale in valoare totala  de 1613968,75lei. 
  

Serviciul Ordine Publica, Monitorizare, Interventii si Transport Valori  
isi desfasoara activitatea pe trei schimburi, cu un efectiv de 198  de agenti comunitari, 
avand patrule in zece zone de siguranta publica date in responsabilitate, potrivit 
protocolului incheiat cu Politia Romana si Jandarmeria la sfarsitul lunii februarie 2008.  
Nu este de neglijat faptul ca intr-un interval de 24 de ore, un numar de 42 de echipe 
pedestre patruleaza in 10 zone ale Municipiului Ploiesti, acestora adaugandu-se  si o trupa 
speciala de interventie si sase echipaje mobile auto ce executa patrule si stationari in 
vederea asigurarii ordinii si linistii publice. Echipa de interventie asigura legatura intre 
patrulele pedestre, cele mobile si agentii de paza de la obiective, intervenind atunci cand 
situatia o impune. 
 In plus, doua grupe calare actioneaza in zona de sud a orasului, respectiv in 
Cartierul Mimiu, in Bariera Bucuresti - pe toate strazile laturalnice - si la Sala Sporturilor. 
De asemenea, patrulele calare au fost prezente si la diverse manifestari sportive sau 
culturale, cum ar fi meciurile de fotbal ce se sustin pe stadioanele din oras, evenimentele 
organizate de municipalitate ori concerte de muzica in aer liber. 
 

La sfarsitul lunii ianuarie a anului 2008, agentii comunitari au demarat o serie de 
actiuni de control in zona localurilor din imediata vecinatate a unitatilor de invatamant, ce 
au continuat pe perioada desfasurarii cursurilor scolare. Actiunile au vizat depistarea 
minorilor care frecventeaza astfel de localuri cu intentia de a consuma bauturi alcoolice 
sau practicarea jocurilor de noroc, in timpul sau in afara programului scolar. Pe tot 
parcursul anului 2008 patrulele pedestre din cadrul Politiei Comunitare Ploiesti si-au 
intensificat activitatea in apropierea unitatilor de invatamant aflate in zonele de 
competenta, dar din cauza efectivelor scazute si a distantelor relativ mari, intervalul de  
patrulare a fost destul de mare. Speram ca situatia sa se imbunatateasca pe parcursul 
anului 2009, o data cu sporirea efectivelor serviciului. 
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De asemenea, echipe mixte formate din politisti comunitari si angajati ai 
Administratiei Domeniului Public si Privat au desfăşurat o serie de acţiuni comune in 
perioada februarie-martie, prin care s-a urmarit surprinderea cetatenilor care abandonează 
ambalaje sau diverse deseuri în locuri publice  sau în alte locuri decat cele special 
amenajate. Astfel, au fost vizate zonele aglomerate din municipiu şi în mod special 
staţiile mijloacelor de transport în comun. Desi au fost cazuri cand cetatenii surprinsi ca 
aruncau hartii, resturi alimentare sau ambalaje pe domeniul public nu si-au recunoscut 
faptele, contrariul a fost demonstrat de catre lucratorii Administratiei Domeniului Public 
si Privat prin inregistrarile video efectuate cu echipamentul tehnic din dotare. 

 In lunile reci ale anului, s-a inregistrat o serie de cazuri de abandon a cailor pe 
terenurile de la marginea orasului. In consecinta, echipele de agenti comunitari au 
desfasurat actiuni de identificare si sanctionare a proprietarilor, implicandu-se si in 
gasirea unor solutii care sa ajute la supravietuirea cabalinelor, dar si la indepartarea celor 
decedate.  

 Nu in ultimul rand este de mentionat Protocolul incheiat la inceputul anului 2008 
cu Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, respectiv cu Serviciul Politiei Rutiere. In 
baza acestui protocol s-a realizat instruirea teoretica si practica a agentilor comunitari in 
domeniul fluentei si sigurantei traficului rutier pe drumurile publice de catre personal de 
specialitate din cadrul Politiei Rutiere. In prezent, la nivelul intregului municipiu, 
echipajele mixte formate dintr-un agent comunitar si un agent de circulatie au devenit o 
prezenta obisnuita. 
 
 Agentii comunitari din cadrul Serviciului Ordine Publica, Monitorizare, Interventii 
si Transport Valori au avut o prezenta constanta in randul ploiestenilor, atat cu ocazia 
manifestarilor sportive organizate pe Stadionul Ilie Oana sau la Sala Sporturilor Olimpia, 
cat si cu ocazia mitingurilor sau manifestatiilor de protest organizate pe parcursul anului 
2008 in Municipiul Ploiesti, contribuind activ la mentinerea ordinii si linistii publice.  
 
 Principala menire a Politiei Comunitare Ploiesti nu este aceea de actiona ca o forta 
de constrangere, ci de a fi alaturi de cetateni, de a incerca sa-i ajute in momentele dificile. 
Acest lucru a fost demonstrat cu ocazia desfasurarii programului de distribuire  de 
produse alimentare persoanelor cu venituri reduse  aflate în evidenţa Direcţiei de Muncă 
şi Protecţie Socială Prahova. Acţiunea a facut parte dintr-un program european derulat de 
Direcţia Agricolă Prahova, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Prahova şi Primăria 
Municipiului Ploieşti, in urma acesteia  520 de persoane din municipiul Ploieşti primind  
la domiciliu vizita Politiei Comunitare care le-a livrat produse alimentare constând în 6 
kg de zahăr şi 20 de kg de făină pentru fiecare persoana. Solidaritatea fata de concetateni 
a fost demonstrata si cu ocazia inundatiilor ce au afectat unele zone marginase ale 
municipiului, Politia Comunitara fiind, alaturi de pompieri, una din institutiile ce au 
vegheat activ la siguranta cetatenilor din zonele afectate. 

 Agentii Serviciului Ordine Publica, Interventii au depistat si pe parcursul anului 
2008 o serie de infractiuni savarsite in Municipiul Ploiesti. Astfel, mentionam numai  
identificarea unei  persoane data in urmarire generala, sanctionarea mai multor persoane 
pentru vatamare corporala, identificarea si retinerea autorilor unui furt de material lemnos 
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de la unele imobile aflate in construcţie,  identificarea si retinerea autorilor unor furturi de 
coroane din incinta cimitirului Viisoara, identificarea si retinerea autorilor unui furt de 
articole de imbracaminte din unul din marile complexe comerciale din Municipiul 
Ploiesti. De asemenea prin activitatea desfasurata pe parcursul anului 2008 de catre 
agentii Serviciului Ordine Publica, Monitorizare, Interventii, Transport Valori au mai fost 
retinuti autorii unor  furturi  din genti si buzunare ce actionau in zona Halelor Centrale, 
au fost retinuti unii indivizi care devastau automobile parcate pe domeniul public, precum 
si un barbat si o femeie in timp ce comercializau ilegal obiecte de cult religios. In urma 
unei sesizari a fost retinut un individ care deposedase un tanar de telefonul mobil, si 
exemplele de acest gen ar putea continua,  important fiind insa faptul ca fiecare infractor 
retinut a dus la cresterea gradului de siguranta al ploiestenilor.  

 Prin activitatea de patrulare şi supraveghere desfasurata pe raza municipiului 
Ploiesti, echipele de agenti ale Serviciului Ordine Publica au  aplicat pe parcursul 
anului 2008, un numar de 4765 de  sanctiuni  contraventionale,  in  valoare totala de 
1042548,75 lei, dupa cum urmeaza: 
 

 2486 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de 476790 lei, pentru 
incalcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a 
unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, dupa cum urmeaza: 
 

- art. 2 pct. 1, privind savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, 
proferarea de injurii, expresii jignitoare, vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva 
persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa 
provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a 
institutiilor publice: 502 sanctiuni in valoare totala  de 85070 lei; 

- art. 2 pct. 2, constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, in 
scopul de a savarsi actiuni ilicite, contrare ordinii si linistii publice si normelor de 
convietuire sociala, precum si actele de incurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor 
astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine sociala: 111 de sanctiuni in valoare 
totala de 15350 lei; 

- art. 2 pct. 3, referitor la apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o 
persoana apta de munca, precum si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel 
de fapte: 182 de sanctiuni in valoare totala de 44990 lei; 

- art. 2 pct. 6, respectiv atragerea de persoane, sub orice forma, savarsita in 
localuri, parcuri, pe strazi sau in alte locuri publice in vederea practicarii de raporturi 
sexuale cu acestea spre a obtine foloase materiale, precum si indemnul sau determinarea, 
in acelasi scop, a unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte: 116 sanctiuni in valoare 
totala de 28200 lei; 

- art. 2 pct. 19, privind lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care 
pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri: 184 sanctiuni in valoare totala de 43915 
lei; 

- art. 2 pct. 23, privind  desfacerea, comercializarea si consumul bauturilor 
alcoolice in locurile publice, la intrarea in curtile si in interioarele lor, cum sunt: spitale si 
alte unitati sanitare, centre de plasament ale minorilor, unitati si institutii de invatamant si 
educatie, lacasuri de cult si institutii religioase aferente cultelor care interzic consumul 
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bauturilor alcoolice in practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale 
acestora: 121 sanctiuni in valoare totala de 27350; 

- art. 2 pct. 25, referitor la consumul de bauturi alcoolice pe drumuri publice, 
parcuri, stadioane si terenuri sportive, institutii culturale, sali de spectacole, institutii sau 
unitati economice, toate mijloacele de transport in comun, autogari, gari si aeroporturi, de 
stat si private, sau alte locuri prevazute de lege: 662 sanctiuni in valoare totala de 77230 
lei; 

- art. 2 pct. 26, respectiv provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri 
sau localuri publice: 87 sanctiuni in valoare totala de 28750 lei; 

- art. 2 pct. 28, referitor la tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin 
producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma: 93 sanctiuni 
in valoare totala de 18390 lei; 

- art. 2 pct. 29, privind tulburarea linistii locatarilor intre orele 22.00 - 08.00, prin 
producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect sau instrument 
muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice situate in 
imobile cu destinatia de locuinte sau in imediata vecinatate a acestora: 144 sanctiuni in 
valoare totala de 35300 lei; 

 - art. 2 pct. 33, privind refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea 
identitatii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul 
politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau de 
mentinere a ordinii publice, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu: 193 sanctiuni in 
valoare totala de 54495 lei; 

- art. 2 pct. 36, privind neluarea de catre parinti sau de catre persoanele carora li s-a 
incredintat spre crestere si educare un minor in varsta de pana la 16 ani sau care au in 
ingrijire un alienat sau debil mintal a masurilor necesare pentru a-l impiedica de la fapte 
de vagabondaj, cersetorie sau prostitutie: 91 sanctiuni in valoare totala de 17750 lei. 
  

 100 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de  81800 lei, pentru 
incalcarea prevederilor Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor 
activitati ilicite, respectiv incalcarea art 1 lit.b  privind vanzarea ambulanta a oricaror 
marfuri in alte locuri decat cele autorizate de primarii sau prefecturi; 
 
              

 2152 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de 483665 lei, pentru 
incalcarea prevederilor Hotararii  nr. 228/2006 a Consiliului Local Ploiesti,  privind  
aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, 
precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii. Astfel: 

- potrivit art. 6.1. pct. 1, referitor la desfasurarea comertului stradal pe alte 
amplasamente decat cele aprobate de Consiliul Local, au fost aplicate  38 de sanctiuni in 
valoare totala de 9275 lei; 

- potrivit art. 6.1. pct. 3, referitor la  nerespectarea criteriilor privind 
amplasamentul pentru desfasurarea comertului stradal, au fost aplicate  76 de sanctiuni in 
valoare totala  de 16675 lei; 

- potrivit art. 6.1. pct. 7, referitor la blocarea cu vehicule a accesului sau iesirii din 
parcare sau din proprietati, indiferent de titularul dreptului de proprietate: 39 sanctiuni in 
valoare totala de 7275 lei; 
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- potrivit art. 6.1. pct. 13, referitor la murdarirea domeniului public efectuarea unor 
lucrari de reparatii la autovehicule, ori urmare a exploatarii autovehiculelor: 50 sanctiuni 
in valoare totala  de 9975 lei; 

- potrivit art. 6.1. pct. 18, referitor la scaldatul si spalatul de catre persoane fizice  
in fantani arteziene, cismele si lacuri amenajate pe spatiile verzi (parcuri si gradini 
publice) precum si folosirea marginilor acestora (malurilor) ca loc de plaja: 8 sanctiuni in 
valoare totala  de 2200 de lei; 

- potrivit art. 8.1. pct. 18, referitor la manevrarea neautorizata a vanelor si 
robinetelor din caminele de manevra  precum si folosirea hidrantilor  publici de personal 
neautorizat: 5 sanctiuni in valoare totala de 1450 lei; 

- potrivit art. 8.1. pct. 21, referitor la deversarea de ape menajere de orice fel pe 
domeniul public: 4 sanctiuni in valoare totala de 1400 lei;  

- potrivit art. 11.1. pct. 1, privind lipirea afiselor, posterelor sau anunturilor 
publicitare in alte locuri decat cele autorizate: 49 sanctiuni in valoare totala de 10660 lei; 

- potrivit art. 12.1. pct. 2, privind  transportul de persoane cu microbuze sau 
autobuze fara autorizatie de circulatie eliberata de Primaria Ploiesti, utilizarea altor 
terminale, circulatia autovehiculelor pe alte trasee si oprirea in alte statii: 72 sanctiuni in 
valoare totala de 17100 lei; 

- potrivit art. 12.1. pct. 3, privind circulatia vehiculelor de transport marfa cu masa 
maxima mai mare de 3,5 tone, in zonele de restrictie stabilite prin Hotararea  nr. 34/2006 
a Consiliului Local Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea nr. 124/2006, fara a 
poseda autorizatie de circulatie sau vigneta emisa de Primaria Municipiului Ploiesti, sau 
cu autorizatie nevalabila pentru perioada de timp, intervalul orar, tonajul, zona sau 
categoria respectiva: 57 sanctiuni in valoare totala  de 13800 lei;  

- potrivit art. 12.1 pct. 18, referitor la provocarea de scandal in mijloacele de 
transport in comun sau in incinta dispeceratelor: 16 sanctiuni in valoare totala de 3400 de 
lei; 

- potrivit art 13.2 pct. 1, referitor la oprirea si stationarea autovehiculelor pe 
locurile de parcare rezervate pentru diferite activitati pentru persoanele cu handicap, 
marcate si semnalizate corespunzator:  12 sanctiuni in valoare totala de 3550 lei; 

- potrivit art. 14.1. pct. 2,  privind abandonarea sau depozitarea deseurilor menajere 
si stradale, a molozului si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatii, in locurile 
publice sau in alte locuri decat cele special amenajate: 1341 sanctiuni in valoare totala  de 
303835 lei; 

- potrivit art. 14.1 pct. 3, privind  descarcarea directa a reziduurilor menajere in 
recipiente de precolectare secundara (containere, pubele), fara strangerea lor prelabila in 
pungi de plastic inchise: 60 sanctiuni in valoare totala de 13950 lei; 

- potrivit art. 14.1 pct. 7, privind depozitarea deseurilor pe platformele gospodaresti 
in afara recipientilor si nementinerea curateniei platformei gospodaresti sau in jurul 
recipientilor: 47 sanctiuni in valoare totala  de 8330 lei; 

- potrivit art. 14.2 pct. 10, privind predarea de deseuri din constructii sau animale 
transportatorilor neautorizati: 46 sanctiuni in valoare totala de 5350 lei; 

- potrivit art. 14.1 pct. 11, privind abandonarea pe domeniul public si privat al 
municipiului Ploiesti a obiectelor electrocasnice si de mobilier scoase din uz: 29 sanctiuni 
in valoare totala de 6565 lei: 

- potrivit art. 15.2 pct. 4, referitor la utilizarea domeniului public pentru diferite 
activitati gospodaresti: 28 sanctiuni in valoare totala de 6400 lei; 
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- potrivit art. 16.2 pct. 1, referitor la deteriorarea spatiilor verzi si a materialului 
dendrofloricol existent prin taiere, rupere, calcare sau prin alte mijloace: 14 sanctiuni in 
valoare totala de 2850 lei; 

- potrivit art. 16.2 pct. 15,  privind circulatia sau stationarea autovehiculelor sau 
vehiculelor in parcuri sau pe zone verzi: 144 sanctiuni in valoare totala de 37675lei;  

- potrivit art. 17.5 pct. 5, referitor la desfasurarea de activitati comerciale pe alei si 
pe caile de acces din interiorul pietelor: 17 sanctiuni in valoare totala de 1950 lei; 
 

 27 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de 293,75 lei, pentru 
incalcarea prevederilor Hotararii nr. 22/2003 a Consiliului judetean Prahova, privind 
folosirea fara drept a bazelor sportive apartinand unitatilor de invatamant. 
 De asemenea, pe parcursul  anului 2008  au mai fost acordate si 2589 de 
avertismente scrise. 
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Serviciul Control Comercial, Confiscari 
  

   In  cursul anului  2008 consilierii din cadrul serviciului au efectuat un numar total 
de 2320  controale, in urma carora au fost identificate 568  societati comerciale cu 
deficiente, 1097  fara deficiente, in timp ce 655 de controale au vizat producatorii 
particulari care isi desfasoara activitatea in piete. 

Pentru situatiile de incalcare a prevederilor legale, agentilor economici le-au fost 
aplicate sanctiuni in valoare totala de 439770 lei si  s-a confiscat marfa in valoare de 
7842 lei. 

 
I. Controale privind activitatea comerciala desfasurata in municipiul Ploiesti 

 
 Controalele intreprinse au vizat legalitatea functionarii societatilor comerciale, 
verificarea denumirii si a programului de functionare, documentele de provenienta pentru 
produsele aflate la vanzare si termenele de valabilitate a produselor comercializate.  

 In urma verificarilor agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe 
raza municipiului Ploiesti, principalele deficiente constatate au fost: 
comercializarea de produse fara documente de provenienta, neafisarea 
denumirii, a programului de functionare, neafisarea preturilor pentru 
produsele expuse spre vanzare, comercializarea de produse fara elemente de 
identificare sau cu termene de valabilitate depasite; 

 In cazul verificarii agentilor economici care vand legume si fructe pe 
tarabele amplasate in pietele municipiului, au fost constatate urmatoarele 
deficiente: lipsa documentelor de provenienta a marfii, neafisarea preturilor 
la produsele expuse spre vanzare, lipsa placutei de identificare a societatii  si 
a ecusonului de identificare a persoanei aflata la vanzare; 

 Controalele privind activitatea producatorilor agricoli au avut in vedere atat  
verificarea certificatelor de producator cat si a vizelor pe anul in curs. De 
asemenea, s-a verificat daca produsele aflate la vanzare corespund cu cele 
consemnate in certificatul de producator, daca persoanele aflate la vanzare 
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sunt aceleasi cu cele trecute in certificatul de producator, precum si afisarea 
preturilor pentru produsele agro-alimentare comercializate. 

 
De asemenea,  inspectorii serviciului au verificat  conditiile in care isi desfasoara 

activitatea 250  societati care au solicitat aviz pentru programul de functionare, dar si 22  
societati comerciale care au solicitat aviz de la Prefectura Judetului Prahova in vederea 
obtinerii autorizatiei de colectare a materialelor refolosibile. 

Ca urmare a solicitarii primite din partea SC “Hale si Piete” SA referitoare la 
reautorizarea pietelor detinute in patrimoniu, au fost verificate cele 10 piete situate pe 
raza municipiului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului  nr. 348/2004 
(privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice). 
Astfel, s-a urmarit existenta sectorizarii platourilor din piete; delimitarea spatiilor 
amenajate pentru comercializarea produselor lactate, peste, oua si carne; asigurarea        
spatiilor pentru depozitarea, pastrarea marfurilor si ambalajelor, existenta bazinelor 
pentru spalarea legumelor si fructelor, prezenta punctului de colectare a deseurilor, 
precum si afisarea intr-un loc vizibil a programului de functionare a pietelor.  

 
 
II. Controale comune cu alte institutii  
 
In perioada august  - septembrie s-au efectuat controale comune  cu  

reprezentantii Directiei Sanitara Veterinara Prahova si pentru Siguranta Alimentelor 
Prahova,  in pietele municipiului Ploiesti. 

Principalele deficiente constatate au fost : lipsa declaratiilor de conformitate pentru 
produsele comercializate, lipsa carnetelor de sanatate, depozitarea marfurilor la 
temperaturi necorespunzatoare, lipsa ecusonului de identificare, neafisarea preturilor. 

A fost verificat un numar de 55 agenti economici si 42 producatori agricoli, 
aplicandu-se amenzi contraventionale in valoare totala de 11500 lei. 

In cursul anului s-a efectuat un numar de 6 controale in vederea solutionarii unor 
sesizari  impreuna cu reprezentantii Autoritatii de Sanatate Publica Prahova si ai Garzii 
Nationale  de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova.  
 
 
 III. Oraselul copiilor 
 

In  luna decembrie a anului curent au fost verificati  22 de agenti economici care 
desfasoara  activitati  comerciale in  Oraselul copiilor.  Principalele  deficiente  constatate 
s-au referit la lispsa  ecusonului de identificare, neafisarea denumirii societatii, neafisarea 
preturilor la produsele aflate la vanzare. Au fost aplicate 13  amenzi in valoare totala de 
6.100 lei si s-a confiscat marfa in valoare de 52 lei. La control au participat si 
reprezentanii Autoritatii de Sanatate Publica Prahova. 
 

IV. Sesizari  
 
Au fost primite si solutionate 52 sesizari din partea cetatenilor. Aspectele reclamate 

de acestia au vizat in principal urmatoarele: 
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 starea de disconfort creata de activitatea societatilor comerciale amplasate in  
apropierea imobilelor de locuinte ori la parterul unor blocuri. In toate 
cazurile s-a dispus efectuarea determinarilor sonometrice si, in functie de 
rezultatele obtinute, s-au stabilit masurile pentru solutionarea lor; 

 anumite aspecte privind modul in care isi desfasoara activitatea diversi 
agenti economici, situatii in care s-a verificat legalitatea functionarii acestora 
si autorizatiile de functionare.   

 comercializarea altor produse  decat cele inscrise in certificatul de 
producator.                                                                                                              

  
 In in perioada  15 ianuarie -15 aprilie 2008 au fost verificati  10  agenti economici  
care au inaintat  notificari  Primariei Municipiului Ploiesti cu privire la  reducerile de 
preturi.Controalele au vizat  modul in care agentii economici respecta prevederile legale 
referitoare la reducerile de pret, fara a se constata deficiente. 
 

SITUATIA STATISTICA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Luna Total Societati 
cu 

deficiente 

Societati 
fara 

deficiente 

Producatori 
agricoli 

Valoare 
amenzi 
aplicate 

Valoare 
marfa 

confiscata 

Reclamatii 
primite 

Reclamatii 
solutionate 

Ianuarie  93 48 45 - 28.500 705 3 3
Februarie  126 70 56 - 18.850 500 2 2

Martie  322 75 124 123 33.700 431 5 5
Trim I 541 193 225 123 81.050 1.636 10 10
Aprilie  270 49 221 - 60.320 1.040 4 4

Mai  126 38 53 35 25.000 969 2 2
Iunie 124 36 23 65 3.200 34 4 4

Trim II 520 123 297 100 88.520 2.043 10 10
Sem. I  1.061 316 522 223 169.570 3.679 20 20

Iulie  206 50 109 47 42.600 840 11 11
Auguat  199 46 101 52 74.500 1.185 6 6

Septembrie  110 28 69 13 47.400 557 4 4
Trim III 515 124 279 112 164.500 2.582 21 21

Octombrie  361 30 127 204 42.200 153 3 3
Noiembrie  244 37 91 116 20.500 725 4 4
Decembrie  139 61 78 - 43.000 703 1 1

Trim IV 744 128 296 320 105.700 1.581 8 8
Sem.II 1.259 252 575 432 270.200 4.163 29 29

Total an 2.320 568 1.097 655 439.770 7.842 49 49
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Serviciul Control Disciplina Domeniul Public si Privat 
 

Pe parcursul anului 2008, consilierii din cadrul Serviciului Control Disciplina 
Domeniului Public si Privat au desfasurat activitati de asigurare a disciplinei pe domeniul 
public si privat al municipiului Ploiesti (conform Hotararii nr. 228/2006 a Consiliului 
Local  Ploiesti) si prevenire a factorilor de risc (Hotararii nr. 136/2006 a Consiliului 
Local Ploiesti), conform atributiilor de serviciu.  

 
Activitatea serviciului s-a concretizat astfel: 
 

 86 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 131650 lei si 41 de 
averrtismente pentru incalcarea prevederilor Hotararii  nr. 228/2006 a Consiliului Local 
Ploiesti,  privind  aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor masuri pentru 
gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii. Astfel: 
 
 - art. 3.1 pct. 8, respectiv depozitarea materialelor de constructii pe domeniul 
public sau privat si  art. 6.1 pct. 15, respectiv ocuparea domeniului public cu orice 
constructii provizorii sau materiale fara autorizarea si achitarea taxelor legale : 7 
avertismente scrise si 21 amenzi contraventionale in valoare totala de 29000 lei.  
 - art. 6.1. pct. 12, expunerea pentru reclama publicitara pe domeniul public a unor 
vehicule, autovehicule, utilaje, aparatura sau marfuri fara autorizarile legale, respectiv art. 
11.1. pct. 1,  lipirea  afiselor, posterelor, sau anunturilor publicitare in alte locuri decat 
cele autorizate : 6 avertismente si 5 amenzi contraventionale in valoare totala de 12000 
lei. 
 - art. 6.1. pct. 10, montarea schelelor sau macaralelor de constructii pe domeniul 
public, fara autorizari si fara plata taxelor locale, respectiv art. 6.1.pct. 11, montarea pe 
domeniul public de mobilier, chioscuri, corturi, tonete pentru parcuri de distractii, circuri, 
sau alte manifestari, fara autorizarile legale : 4 avertismente si 6 amenzi contraventionale 
in valoare de 8000 lei. 
 - art. 6.1. pct. 23, nerespectarea conditiilor de executie a retelelor de comunicatii 
prin cablu de catre operatorii de comunicatii, art. 6.1. pct. 24, nerespectarea procedurii de 
executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public al municipiului Ploiesti, respectiv 
art. 6.1. pct. 25, inceperea lucrarilor de interventie fara autorizatia de incepere a lucrarilor 
edilitare : 1 avertisment scris si 29 amenzi contraventionale in valoare totala de 52900 lei. 
 - art. 14.1. pct. 1, neincheierea contractelor pentru evacuarea deseurilor menajere si 
asimilabile acestora cu operatorul autorizat, art. 14.1. pct. 2,  abandonarea sau depozitarea 
deseurilor menajere si stradale, a molozului si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de 
comunicatii, in locurile publice sau in alte locuri decat cele speciual amenajate, art. 14.1 
pct. 20, neincheierea de contracte separate pentru ridicarea deseurilor de alta natura decat 
menajera cu firme autorizate, art. 14.2 pct. 2, nerespectarea graficelor de ridicare a 
deseurilor menajere si asimilabile acestora, art. 16.2 pct. 6, schimbarea destinatiei zonelor 
verzi fara autorizarile legale : 11 avertismente si 10 amenzi contraventionale in valoare 
totala de  7750 lei ; 

- art. 3.1 pct. 3, neluarea masurilor de salubrizare si imprejmuire a terenurilor 
neocupate din intravilan de catre proprietari sau administratori, art. 3.1 pct. 5, 
imprejmuirea sau rezarvarea unor suprafete apatinand domeniului public fara autorizare 
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legala, art. 6.1 pct. 17, nesalubrizarea domeniului public la terminarea activitatilor 
autorizate : 1 avertisment si 8 amenzi contraventionale in valoare totala de 12000 lei ; 

- art. 3.1 pct. 7, neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare de catre persoanele 
fizice sau juridice a operatiilor de mentinere a curateniei, inlaturarea a zapezii, ghetii de 
pe trotuare, rigole  din dreptul locuintei sau a sediilor : 9 avertismente si 3 amenzi 
contraventionale in valoare totala 4500 lei ; 
 - art. 8.1 pct. 21, deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public : 1 
avertisment scris ; 
 - art. 9.1 pct. 6, distrugerea retelei si a lampilor de iluminat public, daca nu 
indeplineste elementele constitutive ale unei infractiuni : 1 amenda contraventionala in 
valoare de 1500 lei ; 
 - art. 6.1 pct. 13, murdarirea domeniului public prin efectuarea unor lucrari de 
reparatii la autovehicule, ori urmare a exploatarii autovehiculelor, art. 12.1 pct. 3 
circulatia vehiculelor de transport marfa cu masa maxima mai mare de 3,5 t in zonele de 
restrictie, fara a poseda autorizatie de circulatie sau vigneta emisa de Primaria 
Municipiului Ploiesti, sau cu autorizatie nevalabila pentru perioada de timp, intervalul 
orar, tonaj, zona, sau categoria respectiva, art. 16.2 pct. 15, circulatia sau stationarea 
autovehiculelor sau vehicule in parcuri sau pe zone verzi : 3 amenzi contraventionale in 
valoare de 4000 lei.  
 - art. 13.2 pct. 3, rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public 
fara aprobarea Consiliului Local si semnalizarea acestora cu altfel de insemne, marcaje 
sau dispozitive decat cele agreate : 1 avertisment scris. 

 
      Totodata, consilierii din cadrul Serviciului Control Disciplina Domeniul Public si 
Privat au efectuat actiuni de control  pe raza municipiului Ploiesti in incinta urmatoarelor 
cimitire : Mihai Bravu, Bolovani, Viisoara si Eternitatea.  
         In cadrul acestor actiuni s-au verificat urmatoarele aspecte : 

 Respectarea legislatiei in vigoare privind realizarea constructiilor in 
interiorul cimitirelor; 

 Verificarea societatilor acreditate pentru efectuarea lucrarilor de constructii; 
 Verificarea contractelor si a platilor efectuate pentru chirie si utilitati catre 
Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti ; 

 Verificarea autorizatiilor emise pentru efectuarea lucrarilor de construire in 
cimitir ; 

 Verificarea incheierii de contracte separate pentru ridicarea deseurilor de alta 
natura decat menajera (deseuri din constructii) cu firma autorizata. 

           Pentru neregulile constatate au fost sanctionati contraventional 9 agenti economici 
care desfasurau lucrari de constructie in incinta cimitirelor verificate,  astfel : 

 pentru neincheierea unui contract de salubritate separat pentru ridicarea 
deseurilor de alta natura decat menajere ( deseuri din lucrari de constructie) 
cu o firma autorizata au fost sanctionati 6 dintre acestia; 

 pentru ocuparea domeniului public cu orice materiale ( tevi metalice ) fara 
autorizare si achitarea taxelor legale a fost sanctionat un agent economic; 

 pentru nesalubrizarea domeniului public la terminarea activitatilor autorizate 
in conditiile legii au fost sanctionati 2 agenti economici . 
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          Au fost desfasurate actiuni de verificare privind autorizatiile la societatile 
comerciale - transportatori de persoane (microbuze) la terminalul de la Bucov – 
benzinaria MOL – control comun cu  serviciile Ordine Publica si Control Comercial.    
Din 9 persoane juridice supuse controlului, o singura societate nu a putut prezenta 
autorizatia emisa de catre Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti. Aceasta 
societate a fost sanctionata contraventional conform art. 12.1 alin. 2 din H.C.L. nr. 
228/2006. 
    Au fost intreprinse actiuni de identificare a proprietarilor garajelor si copertinelor 
construite ilegal pe domeniul public  in urmatoarele zone : 

 Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 206A, bl. 133D – 3 copertine ; 
 Sabinelor, nr. 2, bl. 2, Sc. B- 3 garaje ; 
 Cornatel, nr. 2 bl. 1A- 9 garaje ; 
 Al. Zarandului, nr. 1, bl. 139- 9 garaje ; 
 Cosminele, bl. 180 A- o copertina ; 
 Marasesti, nr. 241, bl. SE. – 2 garaje si o copertina ; 
 Constructorilor ( Liceul Spiru Haret -terenul domeniul privat al mun. 
Ploiesti) – 4 baraci; 

 Andrei Ioachimescu - 7 garaje ; 
 Rapsodiei – 27 garaje ; 
  Andrei Muresanu, nr. 64, bl. RS - 14 garaje  
 Rubinelor, Crisan – 28 de copertine si 10 garaje.  

      In urma acestor actiuni au fost identificati proprietarii a 118 de constructii  provizorii, 
transmitandu-se totodata adrese catre Directia Generela de Dezvoltare Urbana in vederea 
intocmirii documentelor privind  desfiintarea acestora, conform Hotararii nr. 182/2002 a 
Consiliului Local Ploiesti. 
 
      De asemenea, au fost demarate : 

• actiuni de control pe raza municipiului Ploiesti in vederea verificarii privind 
neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare de catre persoanele fizice sau 
juridice a operatiilor de mentinerea curateniei, inlaturare a zapezii, ghetii sau 
poleiului, a trotuarelor si rigolelor (inclusiv a gratarelor gurilor pluviale) din 
dreptul locuintei sau a sediilor. In urma acestor actiuni,  persoanele fizice si 
juridice care au fost depistate ca nerespectand cele  mai sus mentionate au fost 
sanctionate cu avertismente scrise si amenzi contraventionale. S-au aplicat 3 
amenzi contraventionale si 9 avertismente . 

• actiuni de verificare privind respectarea normelor referitor la comercializarea de 
martisoare, mici cadouri, flori si felicitari in zonele aprobate pentru desfasurarea 
acestei activitati.  Aceste controale s-au desfasurat in urmatoarele zone: Piata 1 
Decembrie, zona Malu Rosu , zona Aurora Vest, Gara de Vest, zona „9 Mai”, zona 
Complex Mic Nord, Soseaua Vestului, Lamaita, B-dul Bucuresti. In cazul 
neregulilor constatate au fost aplicate somatii.  

• actiuni de verificare a societatilor comerciale care au rezervat locuri de parcare pe 
domeniul public fara a detine conventie de folosinta valabila in anul in curs 
eliberata de Primaria Municipiului Ploiesti in zona centrala. S-au verificat 18 
unitati, dintre care doar 3 aveau spatii de parcare rezervate. In urma controlului o 
societate comerciala a fost sanctionata contraventional in conditiile neprezentarii 
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acestei conventii valabile si, de asemenea,  a fost somata sa desfiinteze insemnele 
prin care se rezevau locuri de parcare pe domeniul public ; 

• actiuni  de control al agentilor economici  in privinta respectarii  normelor legale 
referitoare la desfasurarea  comertului stradal in zona sud – Piata 1 Decembrie 
1918. In urma acestor controale au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale 
comerciantilor care nu respectau prevederile legale in acest sens ; 

• actiuni de control  privind ocuparea domeniului public cu constructii provizorii si 
materiale fara autorizarile legale in zona bariera Bucov, Complex Mare Nord si str. 
Armoniei. In cadrul controlului, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 5 
sanctiuni contraventionale.  

• expunerea pentru reclama publicitara de marfa (metalo-chimice)  fara autorizarile 
legale ; 

• ocuparea domeniului public cu constructii  provizorii (tonete) fara autorizarea si 
achitarea taxelor legale. Totodata,  s-a transimis adrese catre Directia Generala  de 
Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei  Ploiesti in vederea intocmirii formelor 
legale pentru desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate 
ilegal. 

 
 

          S-a dat curs unui numar de 197  reclamatii primite (dintre care 162 scrise, 35 
telefonice) din partea cetatenilor cu privire la numeroase aspecte care sunt de competenta 
acestui serviciu.  
 
          In urma reclamatiilor repetate din partea cetatenilor cu privire la amplasarea 
diverselor dispozitive in mod ilegal pentru rezervarea de locuri de parcare au fost 
demarate actiuni comune cu reprezentanti ai Administratiei Domeniului Public si Privat 
in zona Lacul Balea, Marasesti, General Eremia Grigorescu, Malu Rosu,  Sabinelor, 
Baraolt. In urma acestora au fost desfiintate 14 astfel de dispozitive.            
 

             De   asemenea, o buna parte din sesizarile primite au fost cu privire la inceperea 
sau executarea lucrarilor de interventie fara autorizatia de incepere a lucrarilor edilitare 
sau avizul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, precum si nerespectarea 
autorizatiilor, avizelor si procedura de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul 
public al municipiului Ploiesti « - aprobata prin HCL nr. 184/2005 de catre detinatorii de 
retele. Pentru solutionarea acestora au fost  desfasurate  actiuni  de control privind 
respectarea  prevederilor legale referitoare la lucrarile de interventie de catre societatile 
detinatoare de retele pe domeniul public al municipiului Ploiesti. In urma verificarilor au 
fost aplicate 30 de sanctiuni  contraventionale societatilor detinatoare de retele. 
 
  

Serviciul Paza Obiective 
 

Activitatea Serviciului Paza Obiective consta in asigurarea serviciilor de paza si  
ordine publica in cadrul obiectivelor de interes local si judetean amplasate pe raza 
administrativa a Municipiului Ploiesti, si se desfasoara in conformitate cu prevederile 
contractelor si a planurilor de paza . 
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          Efectivul Serviciului Paza Obiective este de 131 agenti comunitari, din care 42 sunt 
functionari publici, iar 89 sunt personal contractual. 
          Serviciul Paza Obiective asigura paza conform contractelor incheiate de institutia 
noastra, la un numar de 19 de obiective,  din care: 
 
          - 3 apartin institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local Ploiesti, cu un efectiv 
de 6 functionari publici si 22 personal contractual; 
         - 5 apartin Consiliului Judetean Prahova, cu un efectiv de 26 functionari publici si 
40 personal contractual; 
         - 5 unitati de invatamant, cu un efectiv de 10 personal contractual; 
         - 5 institutii de interes judetean, cu un efectiv de 10 functionari publici si 15 
personal contractual;         

- 1 institutie de invatamant superior particular, cu un efectiv de 2 personal 
contractual. 
 
        Pe linie profesionala s-au intreprins urmatoarele masuri : 
 

 periodic au fost executate controale inopinate privind modul in care isi 
indeplinesc atributiile de serviciu agentii comunitari ce asigura paza obiectivelor; 

 s-a efectuat instruirea agentilor comunitari cu privire la cunoasterea 
prevederilor planurilor de paza si  a modului de actiune in diferite situatii;  

 pentru posturile inarmate s-au executat sedinte practice de instruire cu privire la 
cunoasterea de catre agentii comunitari a modului de functionare, de montare si 
demontare, predare-primire a armamentului si a munitiei, a regulilor ce trebuie respectate 
pe timpul executarii serviciului in posturile inarmate; 

 posturile de paza au fost dotate cu documentele necesare bunei desfasurari a 
activitatii si, in functie de specificul obiectivului, agentii comunitari au fost dotati cu 
armament, munitie, statii radio emisie-receptie, baston de cauciuc, spray iritant 
lacrimogen, catuse, fluier si lanterna. Totodata, agentii comunitari au fost instruiti cu 
privire la prevederile planurilor de paza intomite de comun acord cu beneficiarii, 
asigurandu-se cunoasterea acestora de catre intregul personal  

 acolo unde situatia a impus, au fost intocmite informari catre beneficiarii 
serviciilor de paza cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii, respectiv intretinerea 
mijloacelor tehnice de paza si alarmare, asigurarea iluminatului pe timp de noapte in 
perimetrul posturilor, repararea gardurilor, etc. 
 
 
 

Biroul Resurse Umane, Pregatire Profesionala 

     In cursul anului 2008, personalul Biroului Resurse Umane, Pregătire Profesională a 
desfăşurat activităţile specifice în domeniu, respectiv întocmirea dosarelor personale ale 
angajaţilor, a decizilor de numire în funcţiile publice, a contractelor individuale de muncă 
ale personalului contractual, documenete de încetare a raporturilor de serviciu, eliberarea 
de adeverinţe sau alte documente solicitate de angajaţi, întocmirea documentelor de 
acordare a drepturilor salariale, ţinerea evidenţei concediilor de odihnă şi medicale, 
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eliberarea documentelor de legitimare, întocmirea situaţiilor statistice trimestriale, 
elaborarea proiectelor de Hotărâre a Consiliului Local privind modificările  statului de 
funcţii, etc. 
 La începutul anului, în cadrul instituţiei erau angajate un număr de 429 persoane. 
 In cursul perioadei au mai fost angajate un număr de 42 persoane, au încetat 
raporturile de serviciu cu 62 persoane (din care 16 funcţionari publici), astfel că in 
prezent în cadrul Poliţiei Comunitare îşi desfăşoară activitatea 409 persoane, 292 dintre 
acestea fiind funcţionari publici. 
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                     Grafic privind fluctuaţia personalului în anul 2008 
  
 

Personalul biroului a fost angrenat în desfăşurarea a 8 concursuri de recrutare a 
funcţionarilor publici şi personalului contractual, din totalul de 99 candidaţi examinaţi 
find admişi 46. 
 S-a organizat concursul de promovare în clasă a celor 21 de funcţionari publici 
încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior care şi-au definitivat studiile 
superioare de lungă durată. 
 In conformitate cu prevederile legale s-au întocmit dosarele personale ale 
funcţionarilor publici, s-a lucrat în continuare la menţinerea în actualitate a registrului de 
evidenţă a personalului contractual, în format electonic care a fost transmis periodic 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, au fost eliberate peste 1400 adeverinţe, s-au 
întocmit 1284 decizii de acordare a drepturilor salariale, numire în funcţii sau încetare a 
raporturilor de serviciu ori de sancţionare a unor salariaţi, s-au întocmit 42 legitimaţii de 
serviciu, raportându-se şi situaţiile statistice lunare, trimestriale sau semestriale prevăzute 
de lege.  

Conform prevedilor legale, mişcarea funcţionarilor publici a fost raportată Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termenele prevăzute.Carnetele de muncă ale 
angajaţilor au fost actualizate, zilnic, în conformitate cu modificările survenite (majorarea 
salariilor, schimbarea incadrării în funcţie, etc.). Membrii biroului au fost angrenaţi în 
diferite comisii constituite la nivelul instituţiei, cu aceste ocazii desfăşurându-se o 
activitate corespunzătoare. 
 Tot în cursul acestui an, a fost continuată activitatea de formare profesională a 
agenţilor comunitari nou încadraţi, la care au participat 72 persoane, atât din cadrul 
instituţiei noastre, cât şi din cadrul primăriilor din judeţul Prahova, organizate pe 3 serii 
de căte 3 luni.O mare parte a timpului a fost folosită pentru verificarea în arhiva provenită 
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de la Corpul Gardienilor Publici şi eliberarea de adeverinţe, la solicitarea unor foşti 
angajaţi care aveau nevoie de date referitoare la perioada lucrată pentru recalcularea 
pensilor.  

Pentru comiterea unor abateri de la normele de muncă, în anul 2008 au fost 
sancţionaţi 33 angajaţi, 24 dintre ei fiind funcţionari publici (10 cu mustrare scrisă, 14 cu 
diminuarea salariului cu 5 – 10% pe o perioada de 1-3 luni). 
 Putem concluziona că în anul 2008 personalul biroului s-a achitat cu 
conştiiciozitate de sarcinile pe care le are, obţinând rezultatele scontate. 
 
 
 
   Biroul Control  Ordine Publica si Paza Obiective 
 

Pe parcursul anului 2008 membrii biroului au asigurat serviciul pe durata a trei 
schimburi, efectuand un numar de 315 controale, totalizand 1250 ore din care 100 ore de 
noapte, activitatea materializandu-se in intocmirea de rapoarte zilnice de activitate, ce au 
fost inaintate conducerii institutiei. 
  S-au efectuat deplasari in teren in posturile din cadrul Serviciului Ordine Publica, 
Monitorizare, Interventie si Transport Valori si Serviciului Paza Obiective, unde in 
functie de consemnul fiecarui post s-a urmarit modul de indeplinire a atributiilor de 
serviciu de catre agenti, pe parcursul programului de lucru. Controalele au avut drept 
scop verificarea cunostintelor teoretice privitoare la legislatia in vigoare, a consemnelor 
particulare si generale, a modului de rezolvare a unor situatii ipotetice, folosirea 
tehnicilor si a mijloacelor de autoaparare precum si a conditiilor in care se utilizeaza 
echipamentul din dotare.  

Au fost efectuate controale avand ca obiect cunoasterea, predarea si primirea 
armamentului din dotare, modul de intretinere precum si a conditiilor legale cand acesta 
poate fi folosit. Au fost testati cu fiole alcoolscop agenti din cadrul Serviciului Ordine 
Publica si din cadrul Serviciului Paza Obiective. 

S-a raspuns reclamatiilor cetatenilor, in care erau implicati angajati ai Politiei 
Comunitare, prin care eram sesizati asupra comportamentului neadecvat in relatiile cu 
cetatenii. Asupra celor sesizate s-au facut verificari, concluziile fiind inaintate conducerii 
institutiei, luandu-se masuri de la caz la caz. 
 

Activitati desfasurate in colaborare cu Serviciul Ordine Publica  
 

Biroul Control Ordine Publica si Paza Obiective si-a desfasurat activitatea in 
stransa colaborare cu Serviciul Ordine Publica, cele doua compartimente luand masuri la 
nivelul intregului municipiu pentru asigurarea ordinii si linistii publice. In acest sens s-au 
organizat actiuni in care membrii biroului au procedat la recunoasterea, verificarea unor 
zone si comunicarea situatiei din teren, in vederea interventiei agentilor din cadrul 
Serviciul Ordine Publica. 
 Impreuna cu patrule de agenti din cadrul Serviciului Ordine Publica s-a participat 
la aplanarea unor conflicte in diferite zone ale orasului Ploiesti. S-au intreprins actiuni de 
depistare a factorilor de risc atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. Rezultatele 
acestor actiuni au fost inaintate factorilor responsabili. 
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Cunostintele teoretice acumulate in ceea ce priveste modul de functionare al 
armamentului, au fost puse in practica de catre membrii biroului, la sedintele de tragere 
organizate in Poligoanele  de la Boldesti si Plopeni. Seful Biroului a participat nemijlocit, 
in calitate de observator conform Ordinului de tragere, asigurand desfasurarea in bune 
conditii a acestor sedinte. 
     

Activitati realizate in colaborare cu Serviciul Paza Obiective 
 

 Sefii celor doua compartimentecat si membrii acestora au executat impreuna 
controale in obiectivele din cadrul Serviciului Paza Obiective, urmarindu-se in principal: 

 respectarea de catre agenti a consemnului particular si general al postului; 
 existenta graficelor de lucru, completarea caietelor de predare-primire; 
 cunoasterea consemnului general si particular al postului; 
 modul de rezolvare a unor situatii ipotetice;  
 folosirea mijloacelor de autoaparare precum si a conditiilor in care se 
utilizeaza echipamentul din dotare.  
In posturile inarmate, s-a verificat modul de intretinere al armamentului din dotarea 

agentilor.  
 

Alte activitati desfasurate 
 
Datorita specificitatii activitatii, membrii biroului au fost  solicitati si de Serviciul 

Comunicare, Relatii cu Publicul in vederea documentarii pe teren pentru realizarea 
diferitelor materiale de promovare a activitatii institutiei. 

In cadrul biroului, periodic au avut ore pentru pregatirea profesionala, conform 
graficului aprobat de conducerea institutiei. Ca activitate practica s-a urmarit si 
deprinderea de a folosi armamentul letal si neletal aflat in dotarea institutiei, respectarea 
regulilor la locul de incarcare descarcare al armamentului, cat si prezentarea sedintelor de 
tragere. 

Membrii biroului au participat la diferite activitati, dintre care enumeram:  
 prezenta la anumite unitati de invatamant cu prilejul deschiderii noului an scolar; 
 deschiderea Centrului de Asistenta Sociala pentru persoanele fara adapost; 
 deschiderea Parcului Libertatii din zona de vest a orasului; 
 asigurarea desfasurarii in bune conditii prin amenajarea sectiilor de votare de pe 

raza municipiului Ploiesti, a alegerilor locale cat si a celor parlamentare. 
 
          In deplasarile efectuate pe teren de catre membrii biroului, acestia au raspuns 
prompt tuturor solicitarilor cetatenilor ( informatii utile solicitate de acestia, acordarea de 
prim ajutor persoanelor afectate de temperaturile ridicate in timpul verii, depistarea unor 
cazuri sociale si transmiterea situatiei catre serviciile specializate pentru rezolvarea 
acestora). 
          In urma programului finantat de Uniunea Europeana cu sprijinul Guvernului 
Romaniei si Directia Muncii si Protectiei Sociale, membrii biroului, alaturi de agentii din 
cadrul Serviciului Ordine Publica, au fost direct implicati in actiunea de distribuire de 
ajutoare comunitare constand in zahar si faina, destinate persoanelor fara venituri.  
S-a realizat documentatia necesara, aceasta fiind predata la Directia Tehnica si Investitii a 
Primariei Ploiesti, pentru incepea lucrarii de reparatie a cladirii institutiei, situata in 
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Bulevardul Independentei nr.21. In ultima perioada a anului s-a inceput inventarierea 
patrimoniului Politiei Comunitare si a gestiunilor aferente pentru exercitiul financiar 
2008. 
 In ceea ce priveste parcul auto format din 15 autovehicule, din care 13 autoturisme, 
unul de teren si o autospeciala blindata pentru transport valori, s-au desfasurat 
urmatoarele activitati: 

 s-a mentinut legatura cu Compartimentul Achizitii si Serviciul Contabilitate, 
pentru intocmirea si efectuarea platii la contractele de tip CASCO, in derulare, 
pentru autoturismele din cadrul institutiei; 

 s-a urmarit alimentarea cu carburanti a autoturismelor, deplasarea acestora la 
societatile cu care institutia are incheiat contracte de prestari servicii in vederea 
efectuarii reparatiilor, serviciilor de vulcanizare, urmarirea si efectuarea conform 
graficului a reviziilor periodice, inspectia tehnica periodica, a intretinerii periodice 
etc. 

 s-au innoit contractele cu societatile prestatoare de servicii; 
 zilnic s-a efectuat inspectia autovehiculelor in ccea ce priveste aspectul interior, 
exterior, precum si modul de functionare al acestora; 

 a fost verificat modul cum au fost efectuate reparatiile si au fost certificate pentru 
bun de plata, facturile emise de prestatorii de servicii; 

 permanent se realizeaza completarea carnetelor de bord cu reparatiile efectuate, 
precum si situatia cu cheltuielile pe fiecare autoturism; 

          Intreaga echipa a biroului a raspuns prompt la orice alta solicitare primita de la 
conducerea institutiei, incercandu-se rezolvarea sarcinilor primite in cele mai bune 
conditii.  
 

Serviciul Juridic-Contencios, Proceduri  a desfasurat pe parcursul anului 
2008 urmatoarele activitati: 

  reprezentarea Poliţiei Comunitare Ploieşti în faţa instanţelor judecătoresti, 
  primirea,analizarea si soluţionarea corespondenţei specifice;  
 asigurarea consultanţei juridice serviciilor funcţionale ale Poliţiei Comunitare 
Ploieşti;  

 urmărirea intocmirii documentaţiei necesare in vederea promovării acţiunilor în 
instanţă; 

 formularea căilor de atac în urma comunicării sentinţelor, pentru apărarea  
drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial, precum şi a altor drepturi şi 
obligaţii stabilite de lege;  

 verificarea legalitaţii contractelor incheiate de instituţia noastra cu diferite persoane 
fizice si juridice; 

 intocmirea documentaţiei in vederea executării proceselor verbale. 

Pe parcursul anului 2008  prin intermediul Seviciului Juridic-Contencios, s-au 
incheiat  27 contracte prestari servicii, 11 contracte de formare profesionala şi 12 
contracte civile cu formatorii, 1 contract de furnizare de produse,  8 protocoale de 
colaborare, 1 contract de consultanţă, 1 convenţie, 72 contracte voluntariat, 1 contract 
furnizare de produse precum si  actele aditionale de prelungire/infiintare de noi posturi la 
contractele deja existente. 
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  În această perioadă au fost inregistrate 128 de plangeri contravenţionale, dintre 
care 22 au fost admise, 32 au fost respinse iar restul fiind în pronunţare sau în curs de 
soluţionare. De asemenea, Serviciul Juridic-Contencios, Proceduri participă săptămânal 
la activitatea de pregătirea profesională a agenţilor Poliţiei Comunitare Ploieşti.        

 
Compartimentul Achizitii Publice 

 
        Pe parcursul anului 2008 personalul Compartimentului de Achizitii Publice a 
desfasurat activitati specifice achizitionarii de bunuri si servicii, asigurand buna 
desfasurare a activitatii in cadrul Politiei Comunitarte Ploiesti.  
       In luna aprilie 2008, s-a organizat procedura de achizitie licitatie  deschisa pentru 
achizitionarea de “sepci; sepcute cu cozoroc si palarii”, articole ce fac parte din uniforma 
personalului din cadrul institutiei.   In acest sens, s-a elaborat documentatia de atribuire, 
s-a publicat anuntul in sistemul electronic de achizitii publice SEAP, s-a aplicat si 
finalizat procedura de atribuire a contractului de achizitie  prin calificarea S.C. CONFEX 
MODA S.R.L. Ploiesti - ca societate castigatoare a contractului de achizitie, fiind sigurul 
ofertant. 
          In luna aprilie a incetat contractul pentru service-ul la autovehiculele din dotarea 
parcului auto, fapt pentru care s-a organizat procedura de cerere de oferta 
privind “Lucrari de reparatii, intretinere, revizii si ITP pentru autovehiculele din dotarea 
institutiei”. Astfel, pentru organizarea acestei proceduri s-a elaborat documentatia de 
atribuire, s-a intocmit nota justificativa, referatul de necesitate si s-a publicat anuntul in 
SEAP. A fost aplicata procedura de cerere de oferta, ce s-a finalizat prin anularea 
acesteia, motivul fiind depunerea de oferte  ce nu au putut fi comparate datorita modului 
neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare. Drept urmare, s-a refacut 
documentatia de atribuire in vederea organizarii unei noi cereri de oferta. 

De asemenea, s-a organizat procedura de achizitie cerere de oferta  pentru 
incheierea contractului de servicii avand ca obiect “Lucrari de reparatii, intretinere, 
revizii si ITP pentru autovehiculele din dotarea Politiei Comunitare Ploiesti” , scopul 
acesteia fiind desfasurarea in conditii optime a activitatii autoturismelor. Pentru aceasta a 
fost necesar ca personalul acestui compartiment sa elaboreze documentatia de atribuire, a 
fost publicat anuntul in sistemul electronic de achizitii publice SEAP, a aplicat si finalizat 
procedura de atribuire a contractului de achizitie  prin calificarea a S.C.MECCA PLAST 
SA Ploiesti, ca societate castigatoare a contractului de prestari servicii. 

In lunile septembrie, octombrie si noiembrie s-au incheiat contracte prin achizitie 
directa pentru service-ul aparatelor de aer conditionat, asigurare de viata pentru 
personalul Politiei Comunitare Ploiesti, cat si pentru servicii de spalare si igienizare a 
autoturismelor. 
     In luna octombrie 2008, datorita uzurii avansate a centralei telefonice si a 
nefunctionarii acesteia, personalul Compartimentului Achizitii Publice din cadrul Politiei 
Comunitare Ploiesti, in urma selectiilor facute pe baza ofertelor primite a achizitionat o 
centrala telefonica moderna ce poate asigura convorbiri telefonice cu personalul 
institutiei, cat si preluarea sesizarilor telefonice ale cetatenilor Municipiului Ploiesti. 
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      In luna decembrie 2008 in urma referatelor de necesitate initiate de serviciile din 
Politia Comunitara Ploiesti s-a intocmit Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 
2009, pentru eficienta utilizarii fondurilor publice.  

Pe parcursul anului 2008 s-au achizitionat bunuri prin cumparari directe in urma 
referatelor de necesitate, inaintate de serviciile din cadrul Politiei Comunitare. Pentru 
aceasta in conformitate cu prevederile legale sau intocmit un numar de 500 de referate de 
angajament, s-a efectuat un studiu de piata pentru fiecare achizitie, s-au luat oferte, s-au 
analizat, comparat si s-au selectat societatile de la care s-au facut achizitiile. 
 In urma analizei facute putem concluziona ca in pe parcursul anului 2008, 
personalul Compartimentului de Achizitii Publice s-a achitat cu constiinciozitate de 
sarcinile de serviciu pe care le are, obtinand rezultatele scontate. 
 
 
 

Serviciul Relatii cu Publicul, Comunicare, Monitorizare Dispecerat 
 

 
 Consilierii din cadrul serviciului au asigurat permanent legatura cu cetatenii, atat 
telefonic, cat si in mod direct. Sesizarile acestora au fost directionate spre serviciile 
competente, urmarindu-se solutionarea lor si comunicarea raspunsului catre cetateni in 
termenele legale.  
 Prin intermediul comunicatelor de presa, s-au transmis informatiile de interes 
public catre reprezentantii mass-media si, implicit, catre ploiesteni. De asemenea, 
consilierii din cadrul serviciului s-au ocupat de organizarea conferintelor de presa, 
subiectele dezbatute fiind reflectate in mod pozitiv in paginile publicatiile locale. In plus, 
s-a raspuns cu promtitudine fiecarei solicitari venite din partea ziaristilor. 
 Totodata, in fiecare zi de vineri a saptamanii, persoanele inscrise in audienta au 
fost invitate la sediul institutiei pentru a dialoga cu persoanele din conducerea Politiei 
Comunitare. 
 Consilierii serviciului au asigurat, de asemenea, secretariatul Comisiei de Avizare a 
Cererilor de organizare a Adunarilor Publice, au organizat intalnirea membrilor Comisiei, 
au redactat raspunsul catre solicitant, transmitand solutionarea a peste 700 de cereri catre 
institutiile implicate in organizarea adunarilor publice. 
 Saptamanal, a fost intocmit raportul de activitate al institutiei, prezentat 
executivului  si  publicat pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Ploiesti si al Politiei 
Comunitare Ploiesti. Una din principalele realizari ale Serviciului Relatii cu Publicul a 
fost punerea la punct a unui site propriu al institutiei, site accesat in mai putin de 4 luni de 
aproximativ 3000 de vizitatori. 
 Activitatea institutiei a fost analizata de catre membrii Comisiei Locale de Ordine 
Publica - constituita conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Politiei Comunitare, consilierii din cadrul acestui serviciu 
ocupandu-se de intocmirea materialelor informative. 
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Biroul Dispecerat 

 Prin intermediul Dispeceratului, ce functioneaza permanent, se asigura legatura 
permanenta cu personalul de serviciu, se preiau sesizarile telefonice primite din partea 
cetatenilor - care sunt transmise mai apoi serviciilor competente spre solutionare, 
informeaza Politia si Jandarmeria atunci cand o anumita situatie o impune.  
 Astfel, pe parcursul anului 2008, prin Dispecerat au fost preluate peste 1900 de 
sesizari ale cetatenilor, ce s-au referit in principal la: tulburarea linistii publice de catre 
vecini prin ascultarea de muzica la volum mare, conflicte intre persoane aflate in stare de 
ebrietate, depozitarea gunoiului si a materialelor de constructii pe domeniul public de 
catre vecini, amenajarea ilegala a unor parcari pe domeniul public – mai ales in zona 
blocurilor, blocarea accesului la rampele de colectare a gunoiului menajer a masinilor 
apartinand societatii de salubritate, amenajarea unor adaposturi pe casa scarilor sau in 
spatele blocurilor de catre persoane fara adapost etc.  
 De asemenea, a deservit sistemul GPS de localizare a echipajelor auto, in acest fel 
reusindu-se dirijarea lor cu usurinta in zonele de unde au fost inregistrate sesizari. 
 La solicitarea agentilor comunitari, s-au realizat peste 16.000 de identificari ale 
persoanelor care nu au prezentat documentele de identitate in momentul in care erau 
suspecte de savarsirea unei contraventii.  
 Membrii biroului au deservit centrala telefonica si statia de emisie-receptie din 
dotarea institutiei, tinandu-se legatura cu patrulele pedestre, mobile sau agentii 
comunitari aflati in serviciu. Totodata, s-au efectuat activitati de predare-primire a 
armamentului, munitiei si materialelor de interventie in vederea desfasurarii in bune 
conditii a activitatii agentilor comunitari.  
 Tot prin intermediul Dispeceratului, s-a luat legatura cu Inspectoratul de Politie al 
Municipiului Ploiesti, cu reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, cei 
ai Protectiei Civile, ai Serviciului de Ambulanta Prahova, pentru a le aduce la cunostinta 
evenimentele ce erau de competenta lor spre a fi solutionate. 
 

Serviciul Financiar Contabilitate 

 Bugetul initial aprobat al Politiei Comunitare Ploiesti  conform Hotararii  
nr.23/12.02.2008 a Consiliului local Ploiesti a fost in suma de  12.103.400 lei, iar in luna 
octombrie 2008, a fost rectificat conform Hotararii  nr.287/30.10.2008  la suma de 
12.703.400 lei. 

           Totalul veniturilor realizate de Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti in  
perioada 01.01-30.11.2008  este in suma de 10.852.000,01 lei, din care venituri proprii 
2.402.000,01 lei, rezultate in urma contractelor de prestari servicii  si subventii in suma 
de 8.450.000 lei , primite de la bugetul local. 
           In totalul platilor in suma de 10.150.419,63 lei, 7.815.605,48 lei reprezinta plati 
cheltuieli de personal aferente perioadei 01.01-30.11.2008,  2.329.905,97 lei reprezinta 
cheltuieli materiale, 4.908,18 lei reprezinta cheltuieli cu dobanzile si comisioanele la 
operatiunile de leasing, iar suma de 98.394,73 lei reprezinta cheltuieli de capital. 
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          In totalul cheltuielilor de personal  6.109.122,78 lei  reprezinta cheltuieli  salariale 
in bani, iar diferenta de 1.706.482,70 lei  reprezinta contributii la bugetul fondurilor 
speciale.Cheltuielile de personal reprezinta  76,26% din totalul executiei bugetare 
deoarece specificul activitatii institutiei necesita un normativ de personal capabil sa 
asigure si sa acopere obiectivele de paza, climatul de ordine si liniste publica in 
municipiul Ploiesti. 
 
         In totalul cheltuielilor materiale, ponderea cea mai importanta o reprezinta plati 
pentru “Uniforme si echipament “ in suma de 226.260,79 lei, ”Hrana pentru oameni“ in 
suma de 655.461,73 lei si “Alte  cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” in suma de 
733.107,95 lei. Procentul de realizare al cheltuielior materiale in total cheltuieli este de 
22,73 %. 
        In perioada ianuarie - noiembrie 2008, institutia noastra a achitat suma de 4.908,18 
lei pentru contactele de leasing financiar aflate in derulare la aceasta data.  
        Principalele cheltuieli de capital efectuate in perioada ianuarie –noiembrie 2008 
sunt: 

 Cort militar (2bucati) in suma de 11.794 lei; 
 Aspirator in suma de 2.766,43 lei; 
 Aparat alcooltest in suma de 3.094 lei; 
 Licente software in suma de 30.642,50 lei; 
 Licenta site Politia Comunitara Ploiesti in suma de 18.500 lei; 
 Avize sistem de monitorizare video a zonelor cu infractionalitate ridicata din 

municipiul Ploiesti in suma de 1.224,82 lei; 
 Centrala telefonica in suma de 14.961,40 lei; 
 Dacia Logan (4 bucati ) in suma de 23.574 lei; 
 Renault Trafic in suma de 19.000,08 lei. 

 
Serviciul Asigurare Tehnico-Materiala, Secretariat 
 

Obiectivul principal al Serviciului Asigurare Tehnico-Materiala, Secretariat l-a 
constituit in continuare asigurarea necesarelor de dotari privind angajatii Politiei 
Comunitare, in ceea ce priveste: 

 
 uniforma de serviciu in varianta vara – iarna; 
 armament letal si neletal, specific activitatii politienesti; 
 alte dotari specifice; 
 asigurarea cu carburanti a tuturor autovehiculelor din dotarea politiei; 
 orice alte materiale necesare bunei desfasurarari a activitatiiv specifice, 

atat serviciilor Ordine Publica si Paza Obiective cat si personalului TESA. 
 

S-a reusit pe parcursul anului 2008, acoperirea necesarelor de tinuta si dotari 
specifice, astfel incat se poate constata o apropiere destul de mare in raport de cerintele si 
asteptarile contribuabililor in ceea ce priveste imaginea si forta de interventie a 
angajatilor Politiei Comunitare Ploiesti. Alt aspect al activitatii serviciului, prin care 
acesta contribuie la armonizarea activitatii este tiparirea prin mijloace proprii la tipografia 
unitatii a tipizatelor utilizate de agentii Polititiei Comunitare. 
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Serviciul Asigurare Tehnico-Materiala, a contribuit prin intermediul armurierului 
unitatii, atat la pastrarea in conditii optime a armamentului si munitiei din dotare, cat si la 
organizarea si desfasurarea tragerilor efectuate in anul 2008, aceastea desfasurandu-se 
fara nici un fel de evenimente nedorite. 

In ceea ce priveste munca de secretariat, s-a desfasurat o activitate sustinuta, fara 
sincope, fiind inregistrate atat la intrarea cat si la iesirea din unitate toate documentele 
specifice; in raport cu cetatenii care s-au adresat conducerii unitatii cat si serviciilor din 
subordine, s-a practicat o atitudine corecta, principiala, neexistand nici un fel de 
nemultumiri sau sesizari la adresa desfasurarii activitatii secretariatului. 

La nivelul intregului serviciu, s-a implementat si este in stare de functionare 
programul ASESOFT, care va imbunatati activitatea serviciului  contribuind la o mai 
eficienta functionare a acestuia ca si serviciu aflat in stransa interdependenta cu toate 
celelalte servicii din cadrul Politiei Comunitare Ploiesti.  

Un rol deosebit l-a avut Politia Comunitara Ploiesti si in ceea ce priveste 
organizarea si desfasurarea alegerilor ce au avut loc in anul 2008,  atat a alegerilor locale 
din luna iunie, cat si a alegerilor generale din luna noiembrie. Astfel, printr-o dispozitie a 
Primarului Municipiului Ploiesti s-a constituit un grup tehnic de lucru, grup coordonat de 
Directorul General al Politiei Comunitare Ploiesti.  Acest grup s-a ocupat de  organizarea 
sectiilor de votare, de preluarea listelor electorale permanente de la Biroul de Evidenta 
Informatizata a Persoanei si distribuirea acestora catre presedintii sectiilor de votare, 
asigurarea masurilor pentru realizarea afisajului electoral, etc. De asemenea, Politia 
Comunitara Ploiesti a asigurat paza si ordinea la 16 sectii de votare organizate pe raza 
administrativa a Municipiului Ploiesti, atat cu ocazia laegerilor locale, cat si generale. 
  In luna mai a anului 2008, Politia  Comunitara Ploiesti a participat la cea de a treia 
editie a Salonului Serviciilor Publice, manifestare  intrata deja in traditie, prilej cu care  
institutia noastra si-a prezentat strategia de actiune in perioada urmatoare. Conducerea 
institutiei  a intrat in contact direct cu cetatenii, acordand audiente si preluand sesizari 
direct la standul special amenajat in cadrul manifestarii.  
 Tot pe parcursul anului 2008, activitatea Politiei Comunitare Ploiesti a fost extinsa 
la trei noi sedii, situate in cartiere marginase ale municipiului Ploiesti,  respectiv cartierul 
Bereasca, Cartierul Mimiu si Ploiesti Vest (strada Cosminelor). Acest lucru a avut in 
vedere imbunatatirea activitatii institutiei si eficientizarea relatiei cetatean – politie 
comunitara.  

O contributie importanta a avut Politia Comunitara Ploiesti si la elaborarea 
proiectului de lege privind infiintarea Politiei Locale. In acest sens, factorii de decizie din 
cadrul institutiei au participat la numeroase intalniri organizate de institutiile similare din 
Bucuresti,  Tirgoviste, Brasov si Targu Mures. Mentionam ca, potrivit proiectului de 
lege, Politia Locala urmeaza sa aiba o serie de noi activitati, in special pe latura rutiera si 
cea a ordinii publice. 

 


