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I. PREZENTARE GENERAL� 
 

 
 

Poli�ia Local� Ploie�ti este constituit� �i func�ioneaz� în baza prevederilor 
Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Poli�iei 
Locale  �i ale Hot�rârii de Guvern nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare �i func�ionare a Poli�iei Locale. 
 

În data de 31 ianuarie 2011 a fost supus aprob�rii Consiliului Local Ploie�ti, 
proiectul de hot�râre privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea, începând cu data 
de 01 februarie 2011, a Poli�iei Locale a Municipiului Ploie�ti, institu�ie public� de 
interes local, cu personalitate juridic�, în subordinea Consiliului Local Ploie�ti. 
  
 În conformitate cu prevederile legale, organigrama institu�iei prevede un num�r 
total de 240 posturi (228 provenite de la Poli�ia Comunitar� �i 12 posturi preluate din 
aparatul de specialitate al primarului), din care : 
 
- 177 de func�ii publice specifice de poli�ist local 
- 23 de func�ii publice cu încadrare general� 
- 40 personal contractual  
  
 În structura Serviciului Public Poli�ia Local� a Municipiului Ploie�ti  sunt 3 
servicii, 7 birouri �i 6 compartimente, dup� cum urmeaz� : 
 
În subordinea directorului general 
- Biroul Rela�ii cu Publicul, Comunicare �i Managementul Calit��ii  
- Biroul Contracte, Achizi�ii Publice, Juridic-Proceduri  
- Serviciul Financiar-Contabilitate  
- Compartimentul Resurse Umane  
- Serviciul Disciplin� în Constructii-Afi�aj Stradal, Protec�ia Mediului �i Control 

Comercial  
- Compartimentul Eviden�a Persoanelor  
- Biroul Asigurare Tehnico-Material� �i Deservire Auto  
 
În subordinea directorului general adjunct 
- Serviciul Paz� �i Ordine Public�, ce are în subordine 3 birouri ordine public� 
(Biroul Ordine Public� I,  Biroul Ordine Public� II, Biroul Ordine Public� III  �i 3 
compartimente (Compartimentul Ordine Public� IV, Compartimentul Interven�ie 

Rapid� �i Grupa Ecvestr� �i Compartimentul Paz�) 
- Compartimentul Circula�ie pe Drumurile Publice 
- Biroul Dispecerat  
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În temeiul Legii nr. 155/2010, Poli�ia Local� se înfiin�eazã în scopul exercit�rii 
atribu�iilor privind ap�rarea drepturilor �i libert��ilor fundamentale ale persoanei, a 

propriet��ii private �i publice, prevenirea �i descoperirea infrac�iunilor, în 

urm�toarele domenii : 
 

a) ordinea �i lini�tea public�, precum �i paza bunurilor 

b) circula�ia pe drumurile publice 

c) disciplina în construc�ii �i afi�ajul stradal 

d)  protec�ia mediului 

e) activitatea comercial� 
f) eviden�a persoanelor 

g) alte domenii stabilite prin lege 

 
Poli�ia local� î�i desf��oar� activitatea: 
 

- în interesul comunit��ii locale, exclusiv pe baza �i în executarea legii, precum �i a 
actelor autorit��ii deliberative �i ale celei executive ale administra�iei publice locale; 
- în conformitate cu reglement�rile specifice fiec�rui domeniu de activitate, stabilite 
prin acte administrative ale autorit��ilor administra�iei publice centrale �i locale. 
 
 

 

 

 

 

II. BILAN�UL ACTIVIT��II DESF��URATE 
 
 

Rapoartele de activitate ale structurilor institu�iei vor fi prezentate în 
continuare, în ordinea în care acestea sunt men�ionate în Hot�rârea Consiliului Local 
nr. 7/31 ianuarie 2011 privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Poli�iei Locale 
a municipiului Ploie�ti. 

 
 

 

 

Biroul Rela�ii cu Publicul, Comunicare �i Managementul Calit��ii 
  
 

Personalul din cadrul acestui birou a asigurat în mod permanent leg�tura cu 
cet��enii �i cu institu�iile de interes public sau privat, atât direct, cât �i telefonic sau 
prin intermediul po�tei electronice. 



 

 

- 4 - 

 
Din cele 247 de sesiz�ri scrise, adresate Poli�iei Loclale Ploie�ti de c�tre 

cet��eni sau diverse institu�ii publice sau private, au fost repartizate Biroului Rela�ii 
cu Publicul, Comunicare, Managementul Calit��ii un num�r de 57 de peti�ii, pentru 
care r�spunsul s-a întocmit �i transmis în termen mai mic de 10 zile, fiind îndeplinit 
astfel indicatorul de performan�� stabilit cu privire la timpul de solu�ionare a 
peti�iilor. 
 

Leg�tura cu reprezentan�ii mijloacelor de comunicare în mas� a fost asigurat� 
prin documentarea, întocmirea �i transmiterea în termenul legal a r�spunsurilor la 
solicit�rile de informa�ii publice formulate în baza Legii 544/2001, prin 
documentarea �i acordarea de sincroane posturilor de televiziune locale sau na�ionale, 
prin intermediul purt�torului de cuvânt, fiind exprimat punctul de vedere al institu�iei 
cu privire la fiecare situa�ie dat�, sau prezentate informa�ii, situa�ii statistice 
referitoare la anumite activit��i desf��urate. 
 

Diferitele ac�iuni întreprinse de serviciile de specialitate din cadrul institu�iei, 
precum �i orice alte informa�ii de interes public, au fost documentate �i f�cute publice 
prin intermediul inform�rilor de pres� afi�ate pe site-ul www.polcomploiesti.ro, 
acesta înregistrând un num�r de 16.722 de vizitatori unici în perioda ianuarie-
noiembrie 2011. 
 

Informa�iile ap�rute în pres� cu privire la activitatea Poli�iei Locale Ploie�ti, ca 
urmare a comunicatelor furnizate de institu�ia noastr� sau a r�spunsurilor transmise, 
ori prezentate din oficiu de c�tre mijloacele de comunicare în mas�, au fost 
monitorizate �i evaluate din punct de vedere cantitativ, al acurate�ii prezent�rii �i al 
obiectivit��ii, situa�ia general� fiind urm�toarea :  
 
 

RATING NUM�R APARI�II   
(pres� scris�) 

 
POZITIV NEGATIV NEUTRU 

135 79 43 13 
 

De asemenea, la nivelul Biroului de Rela�ii cu Publicul au fost centralizate 
rapoartele de activitate lunare �i trimestriale, primite din partea serviciilor/birourilor/ 
compartimentelor Poli�iei Locale Ploie�ti. Totodat�, au fost realizate situa�iile 
centralizate ale sanc�iunilor aplicate lunar de Poli�ia Local�.  
 

În fiecare zi de vineri conducerea institu�iei a sus�inut audien�e, pe parcursul 
anului 2011, fiind înregistrate un num�r de 64 cereri în acest sens. De organizarea 
audien�elor s-au ocupat consilierii din cadrul biroului, prin transmiterea de invita�ii 
scrise sau telefonice c�tre cet��enii care au solicitat înscrierea în audien�� �i, ulterior 
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urm�rind modul �i termenul de solu�ionare a problemelor care au f�cut obiectul 
audien�elor.  

 
Indicatorul de performan�� stabilit pe aceast� linie, �i anume num�r de audien�e 

solu�ionate/num�r cereri de audien�e primite, a fost îndeplinit, problemele pentru care 
s-a solicitat audien�� fiind solu�ionate în termen legal �i conform competen�elor 
conferite de actele normative în vigoare. 
 

Consilierii de specialitate au asigurat, de asemenea, secretariatul Comisiei de 
Avizare a Cererilor de Organizare a Adun�rilor Publice, au organizat întâlnirea 
membrilor comisiei, au redactat �i transmis r�spunsul c�tre solicitant, fiind emise în 
cursul anului trecut un num�r total de 387 avize. 
 

Totodat�, s-a realizat documentarea, s-au întocmit �i s-au transmis r�spunsurile 
la interpel�rile formulate în �edin�ele Consiliului Local Ploie�ti cu privire la probleme 
care au inciden�� cu domeniile de activitate ale Poli�iei Locale Ploie�ti �i, de 
asemenea, s-a r�spuns adreselor Direc�iei Administra�ie Public�, Juridic-Contencios, 
Achizi�ii Publice, Contracte din cadrul Prim�riei Municipiului Ploie�ti, prin care s-a 
solicitat întocmirea de inform�ri privind modul de aducere la îndeplinire a unor 
hot�râri emise de Consiliul Local Ploie�ti în cursul anului 2011. 
 

O activitate conex� a constat în documentarea �i participarea la �edin�ele 
Comisiei de Disciplin� �i ale Comisiei privind standardele de management / control 
intern pentru dezvoltarea sistemului de control managerial «Managementul 
riscurilor» din cadrul Poli�iei Locale Ploie�ti, acordându-se sprijin departamentelor 
responsabile în elaborarea de proceduri opera�ionale conform Ordinului Ministrului 
Finan�elor Publice nr. 946/2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

 
În scopul permanentei îmbun�t��iri a activit��ii institu�iei, coroborate cu 

necesitatea de a demonstra acest lucru în fa�a cet��enilor, s-a decis implementarea la 
nivelul institu�iei a sistemului de management al calit��ii, în conformitate cu 
Standardul de calitate ISO 9001: 2008 ”Sisteme de management al calit��ii.Cerin�e”. 
Necesitatea implement�rii sistemului de management al calit��ii rezid� în faptul c� 
acesta ofer� atât cadrul structural pentru metodele �i activit��ile pe care institu�ia le 
desf��oar�, cât �i instrumente necesare îmbun�t��irii continue, pentru a putea spori 
astfel posibilit��ile de a ob�ine performan�a m�rit� a serviciilor oferite. 
 
 Pe aceast� linie au fost elaborate �i implementate documentele specifice 
sistemului de management al calit��ii : 
 

� Manualul Calit��ii  
� Procedurile de sistem : 

- Control documente  (PS–01) 
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- Control înregistr�ri  ( PS–02) 
- Audituri interne (PS–03) 
- Control serviciu neconform (PS–04) 
- Ac�iuni corective �i preventive (PS–05) 

 
� Procedurile de proces : 

- Elaborarea documentelor (PP–01) 
- Stabilirea �i monitorizarea obiectivelor calit��ii (PP–02) 
- Analiza efectuat� de management (PP–03) 
- Instruire, con�tientizare, competen�� (PP–04) 
- Identificare �i acces la prevederi legale (PP–05) 
- Evaluare satisfac�ie beneficiari (PP–06) 

 
� Proceduri opera�ionale : 

- Rela�ii cu publicul (PO–01) 
- Comunicare (PO–02) 
- Avizare adun�ri publice (PO–03) 
- Dispecerat (PO–04) 
- Resurse umane (PO–05) 
- Arhivare (PO–06) 
- Protec�ia informa�iilor (PO–07) 
- Ordine public� (PO–08) 
- Paz� obiective (PO–09) 
- Executarea mandatelor de aducere (PO–10) 
- Circuitul documentelor interne (PO–11) 

 
 A fost realizat, împreun� cu organismul de consultan�� auditul cu privire la 
stadiul implement�rii sistemului �i ulterior, a fost efectuat� analiza de management �i 
întocmit� documenta�ia aferent�. 
 

În urma efectu�rii analizei trimestriale a programelor de monitorizare a 
obiectivelor pentru calitate (PMO 01 - 11), la data de 31 decembrie 2011, a rezultat 
c� procentul realiz�rii obiectivelor este de 100%. 
 

Totodat�, au fost desf��urate activit��i specifice în cadrul Comisiei centrale de 
inventariere a patrimoniului institu�iei, prin emiterea normelor de desf��urare a 
inventarierii generale a patrimoniului, adaptate la specificul Poli�iei Locale Ploie�ti �i 
centralizarea datelor în urma inventarierii obiectelor de activ �i pasiv. 
  

Pentru realizarea noului site al institu�iei, pe domeniul www.polocploiesti.ro, 
au fost furnizate p�r�ii contractante toate materialele informative necesare 
(comunicate de pres�, rapoarte de activitate, fotografii, chestionare, dic�ionar de 
termeni juridici, întreb�ri frecvente, formulare etc.), s-a asigurat colaborarea �i s-a 



 

 

- 7 - 

urm�rit punctual efectuarea lucr�rii. Astfel, începând cu data de 1 decembrie 2012, 
site-ul Poli�iei Locale a devenit func�ional, cet��enii având posibilitatea de a urm�ri în 
timp util informa�iile de interes public. În perioada 1-31 decembrie 2011, noul site a 
înregistrat un num�r de 1457 vizitatori unici. 

 
De asemenea, la festivit��ile prijeluite de Ziua Na�ional� a României, personal 

din cadrul Biroului Rela�ii cu Publicul, Comunicare, Managementul Calit��ii a 
organizat standul de prezentare al institu�iei �i a oferit cet��enilor informa�ii  
referitoare la domeniile de activitate, competen�ele �i ac�iunile desf��urate de Poli�ia 
Locale Ploie�ti.  
 

 

 

 

Biroul Contracte, Achizi�ii Publice, Juridic-Proceduri  
 
          Activitatea desf��urat� de Biroul Contracte, Achizi�ii Publice, Juridic, 
Proceduri pe parcursul anului 2011, a constat, în principal, în urm�toarele : 
 
� reprezentarea Poli�iei Locale Ploie�ti în fa�a instan�elor judec�tore�ti, primirea, 

analizarea �i solu�ionarea coresponden�ei specifice ; 
� asigurarea consultan�ei juridice serviciilor func�ionale ale Poli�iei Locale 

Ploie�ti ; 
� întocmirea documenta�iei necesare în vederea promov�rii ac�iunilor în instan��; 
� formularea c�ilor de atac în urma comunic�rii sentin�elor, pentru  ap�rarea 

drepturilor �i obliga�iilor cu caracter patrimonial, precum �i a altor drepturi �i 
obliga�ii stabilite de lege ; 

� înregistratrea proceselor verbale de contraven�ie ; 
� întocmirea  documenta�iei în vederea execut�rii proceselor verbale ; 
� întocmirea de adrese �i r�spunsuri la cererile �i peti�iile adresate biroului; 
� întocmirea de referate pentru încheierea de asigur�ri tip RCA �i CASCO pentru 

buna func�ioanare a autoturismelor din cadrul Poli�iei Locale Ploie�ti ; 
� încheierea a 41 contracte de achizi�ii, 8 contracte de prest�ri servicii, 6 contracte 

de prest�ri servicii paz� �i ordine public�, 2 contracte de comodat, 2 contracte de 
asisten�� juridic�, 4 protocoale �i 4 acte adi�ionale ; 

� întocmirea unui num�r de 278 referate de necesitate pentru a acoperi nevoile 
departamentelor din cadrul institu�iei ; 

� inventarierea patrimoniului Poli�iei Locale. 
 
        În perioada  01.01.2011-31.12.2011 s-au  înregistrat un numar de 7116 procese 
verbale de constatare a contraven�iei  în valoare de 1.585.954,5 lei dintre care 1596 

avertismente.    
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Serviciul Financiar-Contabilitate 
 
  Bugetul ini�ial al Poli�iei Locale Ploie�ti, aprobat conform Hot�rârii 
Consiliului Local nr. 42/11.02.2011, a fost în sum� de 7.796,40 lei, în luna decembrie 
2011, �i a fost rectificat conform H.C.L. nr.517/21.12.2011, între articole �i alineate.  
            

Totalul veniturilor  realizate de Poli�ia Local� a municipiului Ploie�ti  în  cursul 
anului 2011 este în sum� de 6.692,26  mii lei, din care venituri proprii 317,27 mii lei, 
rezultate ca urmare a contractelor de prest�ri servicii încheiate cu ter�i �i subven�ii în 
sum� de 6.374,99 mii lei, primite de la bugetul local. 
            

În totalul pl��ilor în sum� de 6.692,26 mii lei, 3.241,09 mii lei reprezint� pl��i 
cheltuieli de personal aferente  anului 2011, 2.307,18 mii lei reprezint� cheltuieli 
materiale, iar suma de 1.143,99 mii lei reprezint� cheltuieli de capital. 

 
Structura cheltuielilor de personal este urm�toarea: 
 

• Cheltuieli  salariale în bani: 2.521,59 mii lei, detaliate astfel :  
 
� salarii de baz� în sum� de 2.271,94 mii lei 
� alte sporuri (spor anten�) în sum� de 137,29 mii lei 
� indemniza�ii pl�tite unor persoane din afara institu�iei în sum� de 0,75 mii lei 
� indemniza�ii de delegare în sum� de 0,60 mii lei 
� alte drepturi salariale în bani (spor de noapte) în sum� de 111,68 mii lei 
 
• Contribu�ii la bugetul fondurilor speciale 719,49 mii lei. 
  
         Procentul de realizare al cheltuielilor de personal pentru sec�iunea de 
func�ionare este  de 48,43 %, în total execu�ie bugetar� anual�, deoarece specificul 
activit��ii institu�iei necesit� un normativ de personal capabil s� asigure �i s� acopere 
obiectivele de paz�, climatul de ordine �i lini�te public� în municipiul Ploie�ti, 
precum �i celelalte activit��i prev�zute de legisla�ia în vigoare. 
   

Cheltuielile cu bunuri �i servicii sunt în sum� de 2.307,18 mii lei, iar în 
structur� se prezint� astfel : 

 
� furnituri de birou în sum� de 75,91 mii lei 
� materiale pentru cura�enie în sum� de 8,98 mii lei 
� înc�lzit, iluminat �i fort� motric� în sum� de 65,22 mii lei 
� ap�, canal �i salubritate în sum� de 12,04 mii lei 
� carburan�i �i lubrifian�i în sum� de 124,98 mii lei 
� piese de schimb în sum� de 134,92 mii lei 
� posta, telecomunica�ii, radio tv �i internet în sum� de 124,56 mii lei 
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� materiale �i prest�ri de servicii cu caracter func�ional în sum� de 95,96 mii lei 
� alte bunuri �i servicii pentru între�inere �i func�ionare în sum� de 421,36 mii lei 
� repara�ii curente în sum� de 329,03 mii lei 
� uniforme �i echipament în sum� de 470,76 mii lei 
� alte obiecte de inventar în sum� de 269,98mii lei 
� deplas�ri interne, deta��ri, transfer�ri în sum� de 9,20 mii lei 
� c�r�i �i publica�ii în sum� de 2,78 mii lei 
� consultan�� �i expertiz� în sum� de 37 mii lei 
� preg�tire profesional� în sum� de 0,90 mii lei 
� protec�ia muncii în sum� de 68,49 mii lei 
� muni�ie, furnituri �i armament în sum� de 26,56 mii lei 
� protocol �i reprezentare în sum� de 39 mii lei 
� prime de asigurare non viat� în sum� de 28,14 mii lei 
 
         Procentul de realizare al cheltuielior materiale pentru sec�iunea de func�ionare 
este  de 34,48 %, în total execu�ie bugetar� anual�. 
 

Principalele cheltuieli de capital efectuate în cursul anului 2011 sunt: 
a) Ma�ini, echipamente �i mijloace de transport în total de 392,34 mii lei 
b) Alte active fixe (inclusiv repara�ii de capital) în total de 753,62 mii lei 
 
         Procentul de realizare a cheltuielior pentru sec�iunea de dezvoltare în total 
execu�ie bugetar� aferent� anului 2011  este de  17,09 %. 
 
 Serviciul financiar contabilitate î�i desf�soar� activitatea în conformitate cu 
Legea 82/24 decembrie 1991 – Legea contabilit��ii, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i legisla�ia specific� acestui domeniu. 
 
 Eviden�a contabil� a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar (în magazie �i în 
folosin��), a materialelor, a consumului de combustibili, a salariilor, a furnizorilor �i 
clien�ilor, este �inut� în concordan�� cu prevederile legale în vigoare �i se desf��oar� 
în termenele stabilite prin fi�a postului fiec�rui salariat din cadrul serviciului. 
 

Opera�iunile de pl��i c�tre furnizori �i eviden�a încas�rilor de la clien�i se 
efectueaz� zilnic în conformitate cu Bugetul de venituri �i cheltuieli aprobat ini�ial  
prin H.C.L. nr. 42/2011, acesta fiind rectificat prin H.C.L. nr. 94/2011, H.C.L.             
nr. 127/2011, H.C.L. nr. 427/2011, H.C.L. nr. 517/2011. 

 
Eviden�a  angajamentelor  bugetare �i legale se �ine în conformitate cu creditele 

bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor �i a legisla�iei în vigoare. 
Contabilitatea analitic� a creditelor aprobate se �ine pe titluri, articole �i aliniate în 
cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. 
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Compartimentul Resurse Umane  
 
 În cursul anului 2011, Compartimentul Resurse Umane, a desf��urat activit��i 
specifice în domeniu, respectiv : 
 
� întocmirea de acte adi�ionale pentru personalul contractual al Poli�iei Locale      

Ploie�ti; 
� încheierea de  carnete de munc� în urma abrog�rii Decretului nr. 92/1976 

privind carnetul de munc�; 
� întocmirea proceselor verbale de predare–primire pentru eliberarea carnetelor de 

munc� ale salaria�ilor; 
� introducerea noii organigrame a Poli�iei Locale Ploie�ti în programul Asesoft; 
� întocmirea de decizii de încetare raport serviciu, suspendare raport serviciu 

pentru  cre�tere copil pâna la vârsta de 2 ani, suspendare raport serviciu din 
motive personale, de revenire din suspendare raport serviciu, numire temporar� 
în func�ii publice de conducere, decizii de sanc�ionare disciplinar�, decizii de 
promovare în gradul profesional �i în clas� a func�ionarilor publici �i raportarea 
c�tre Agen�ia Na�ional� a Func�ionarilor Publici; 

� întocmirea de decizii de acordare a grada�iei; 
� eliberarea de adeverin�e sau alte documente solicitate de angaja�i institu�iei; 
� �inerea eviden�ei concediilor de odihn�, medicale, de studii, f�r� plat�, 

evenimente deosebite �i operarea lor în programul Asesoft; 
� întocmirea de legitima�ii de serviciu pentru to�i angaja�ii institu�iei; 
� întocmirea de situa�ii statistice trimestriale; 
� raportarea c�tre Agen�ia Na�ional� a Func�ionarilor Publici, a situa�iilor de 

consiliere etic� la nivel de institu�ie; 
� raportarea c�tre Agen�ia Na�ional� a Func�ionarilor Publici, a formatului 

standard de raportare privind eviden�a func�iilor publice a func�ionarilor publici 
încet�ri de raport serviciu, reluare activitate dup� suspendarea raportului de 
serviciu pentru cre�tere copil; 

� întocmirea de situa�ii cu eviden�a salaria�ilor care îndeplinesc condi�iile de 
promovare în clas� �i în grad profesional superior; 

� organizarea concursurilor  pentru ocuparea postului de �ef Serviciu Disciplin� în 
Construc�ii-Afisaj Stradal, Protec�ia Mediului �i Control Comercial  �i de 
Director General Adjunct; 

� întocmirea de adeverin�e de curs, reconstituiri vechime �i întocmire dosar de 
pensie pentru fo�tii angaja�i ai Corpului Gardienilor Publici Prahova,  date luate 
din  arhiva institu�iei; 

� desemnarea personalului din cadrul compartimentului Resurse Umane în diferite 
comisii constituite la nivelul institu�iei, respectiv: Comisia Paritar�, Comisia de 
Disciplin�,  Comisia de Licita�ie, Comisie de Inventariere, Comisia de Examen, 
Comisia de Concurs; 

� verificarea pontajelor lunare întocmite la nivelul fiec�rui serviciu / birou / 
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compartiment din cadrul institu�iei ; 
� întocmirea de r�spunsuri c�tre diferite institu�ii, în urma adreselor primite 

precum �i a peti�iilor adresate compartimentului; 
� operarea �i actualizarea datelor  personale ale salaria�ilor  în programul Asesoft; 
� �inerea eviden�ei fi�elor de post �i a rapoartelor de evaluare a performan�elor 

individuale ale salaria�iilor; 
� întocmirea de adrese c�tre Agen�ia Na�ional� a Func�ionarilor Publici, privind  

sus�inerea test�rii profesionale pentru ocuparea func�iei de execu�ie temporar 
vacante de poli�ist local, grad profesional superior, Biroul Ordine Public� I; 

� gestionarea �i transmiterea c�tre Agentia Na�ional� de Integritate a declara�iilor  
de avere �i de interese; 

� întocmirea �i transmiterea de situa�ii c�tre Direc�ia General� a Finan�elor  
Publice privind num�rul de personal �i fondul de salarii; 

� întocmirea de situa�ii  pentru Direc�ia Jude�ean� de Statistic� Prahova; 
� introducerea de date în noul program Revisal �i transmiterea c�tre Inspectoratul 

Teritorial de Munc�  Prahova a modific�rilor intervenite în contractul individual 
de munc� a personalului contractual din cadrul institutiei. 

 
 Pe linie disciplinar�, în cursul anului 2011 au fost aplicate 16 sanc�iuni, dup� 
cum urmeaz� : 
� 1 sanc�iune de retrogradare din func�ia public� de conducere în func�ie public� 

de execu�ie, pe o perioad� de 1 an; 
� 2 sanc�iuni de diminuare a drepturilor salariale cu 20%, pe o perioad� de 3 luni; 
� 1 sanc�iune de diminuare a drepturilor salariale cu 10%, pe o perioad� de 1 lun�; 
� 3 sanc�iuni de diminuare a drepturilor salariale cu 5%, pe o perioad� de 1 lun�; 
� 9 sanc�iuni de mustrare scris�. 
 
 
 
 
 
Serviciul Disciplin� în Constructii-Afi�aj Stradal, Protec�ia Mediului �i 
Control Comercial  
 
 
  În  anul 2011, consilierii din cadrul Serviciului Disciplin� în Construc�ii, Afi�aj 
Stradal, Protec�ia Mediului �i Control Comercial, au desf��urat activit��i de asigurare 
a disciplinei în construc�ii, afi�ajului stradal �i protec�iei mediului, pe domeniul 
public �i privat al municipiului Ploie�ti, conform atribu�iilor de serviciu. 
 
         Obiectivele principale au fost urm�toarele : 
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� Amplasarea de construc�ii provizorii �i depozitarea de materiale f�r� achitarea 
taxelor legale ; montarea de schele de construc�ii – art. 6.1 pct. 10 �i 15 �i art. 
8.1. pct. 1 din Hot�rârea Consiliului Local nr. 228/2006. S-au aplicat 12 amenzi 
contraven�ionale în valoare de  21.500 lei �i 5 avertismente scrise. 

� Publicitatea pe domeniul public (montarea de panouri publicitare sau banere), 
lipirea afi�elor, posterelor, anun�urilor publicitare f�r� autoriz�rile legale) ; 
expunerea pentru reclam� publicitar� a unor m�rfuri pe domeniul public f�r� 
autoriz�rile legale – art. 11.1. pct. 1, 2 �i 3 �i art. 6.1. pct. 12 din H.C.L. 
228/2006. S-au aplicat 14 amenzi contraven�ionale în valoare de 31.500 lei �i 4 
avertismente scrise. 

� Începerea sau executarea lucr�rilor de interven�ie f�r� autoriza�ia de începere a 
lucr�rilor edilitare sau avizul SC Servicii de Gospod�rire Urban� Ploie�ti SRL, 
precum �i nerespectarea termenelor, avizelor �i a procedurii de  executare a 
lucr�rilor de repara�ii pe domeniul public al municipiului Ploie�ti de c�tre 
de�in�torii de re�ele – art. 6.1 pct. 25 din H.C.L. 228/2006 �i  art. 4 din H.C.L. 
nr. 337/2008. S-au aplicat 12 amenzi contraven�ionale în valoare de 30.000 lei �i 
5 avertismente scrise. 

� Abandonarea sau depozitarea de�eurilor menajere �i stradale, a molozurilor �i 
ambalajelor pe spa�iile verzi, c�ile de comunica�ii, în locurile publice sau alte 
locuri decât cele special amenajate, neîncheierea contractelor pentru evacuarea 
de�eurilor menajere �i asimilabile acestora cu operatorul autorizat – art. 14.1 pct. 
1 �i 2 din H.C.L. 228/2006. S-au aplicat 20 amenzi contraven�ionale în valoare 
19.000 de lei. 

� Efectuarea t�ierilor de corec�ii, defri��ri, scoaterea din r�d�cini a arborilor, 
arbu�tilor, puie�ilor sau a l�starilor f�r� autoriz�rile legale; – art. 16.2 pct. 2 din 
H.C.L. 228/2006. S-au aplicat 5 amenzi contraven�ionale în valoare 6.300 de  lei 
�i 1 avertisment scris. 

� Neluarea m�surilor de împrejmuire a terenurilor neocupate din intravilan de 
c�tre proprietari; împrejmuirea sau rezervarea unor suprafe�e apar�inând 
domeniului public f�r� autoriz�ri legale – art. 3.1 pct. 3 �i 5 din H.C.L. 
228/2006. S-a aplicat o amend� contraven�ional� în valoare de 1.500 lei �i 1 
avertisment scris. 

� Neîmprejmuirea incintelor �antierelor de construc�ii sau punctelor de lucru; 
neinstalarea panourilor de avertizare �i identificare – denumirea obiectivului, 
identificarea constructorului �i durata lucr�rii; nesemnalizarea corespunz�toare a 
punctelor de lucru pe timp de zi cât �i pe timp de noapte, pentru evitarea 
accidentelor; neasigurarea cur��eniei exterioare a autovehiculelor sau 
vehiculelor, la ie�irea din �antiere, sta�ii de betoane precum �i alte asemenea 
locuri; nemen�inerea ordinii �i cur��eniei �antierelor – art. 5.1 pct. 2, 3,5 �i 6 din 
H.C.L. 228/2006. S-au aplicat 7 amenzi contraven�ionale în valoare de 16.000 
lei �i 3 avertismente scrise. 

� Deteriorarea îmbr�c�min�ii p�r�ii carosabile, a trotuarelor �i marcajelor rutiere 
prin circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate – art. 13.1 pct. 1 
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din H.C.L. 228/2006. S-au aplicat 3 amenzi contraven�ionale în valoare de 6.000 
lei �i 1 avertisment scris. 

� Cre�terea p�s�rilor �i animalelor în alte condi�ii decât cele prev�zute de H.C.L. 
126 �i 135/2006 – art. 15.1 pct. 1 din H.C.L. 228/2006. S-a aplicat 1 amend� 
contraven�ional� în valoare de 1.500 lei. 

 
 
        Pentru abaterile constatate au fost aplicate un num�r de 95 sanc�iuni 

constând în  76 de amenzi  în valoare total� de 127.300 lei �i 19 avertismente scrise. 
 
 

Pe linie de disciplin� în construc�ii �i afi�aj stradal s-a dat curs unui num�r de 
270 reclama�ii primite din partea cet��enilor (dintre care 181 scrise, 89 telefonice). 
Dintre acestea, exemplific�m urm�toarele : 
 
� Str. Rafinorilor, nr. 16 - sesizare privind scurgerea de petrol din conductele care 

tranziteaz� zona. În urma controlului comun din data de 25.03 cu reprezentan�ii 
G�rzii de Mediu, s-a constatat c� cele semnalate se confirm�, dar scurgerile nu 
sunt produse de vreo avarie la sistemul de transport, ci au fost semnalate la 
conductele dezafectate, care nu mai sunt folosite în prezent. S-a dispus m�sura 
ecologiz�rii zonei afectate ( circa 4 mp) de c�tre operatorul economic care î�i 
desf��oar� activitatea în zona respectiv�. 

� Str. Mihai Bravu, bl. 40 - sesizare privind amplasarea neautorizat� a 4 copertine 
pe domeniul public. În urma controlului au fost identifica�i locatarii care au 
amplasat copertine în spatele blocului �i s-a transmis adres� c�tre Direc�ia 
General� de Dezvoltare Urban� din cadrul Prim�riei Ploie�ti, pentru emiterea 
dispozi�iilor de desfiin�are pe cale administrativ� a construc�iilor executate ilegal 
pe domeniul public. 

� B-dul Petrolului, nr. 16 - sesizare privind amplasarea neautorizat� unei bar�ci 
metalice pe domeniul public. În urma controlului s-a constatat c� baraca este 
abandonat�  �i s-a transmis adres� c�tre Direc�ia General� de Dezvoltare Urban� 
din cadrul Prim�riei Ploie�ti pentru emiterea dispozi�iei de desfiin�are pe cale 
administrativ� a construc�iei executate ilegal pe domeniul public. 

� Str. Sondelor, bl. 9 E - sesizare privind împrejmuirea neautorizat� a domeniului 
public. În urma controlului a fost identificat locatarul, acesta a fost somat s� 
desfiin�eze gardul de lemn din spatele blocului, în caz contrar va fi transmis� 
adres� c�tre Direc�ia General� de Dezvoltare Urban� din cadrul Prim�riei 
Ploie�ti pentru emiterea dispozi�iei de desfiin�are pe cale administrativ� a 
construc�iei executat�  ilegal  pe  domeniul public; la un control ulterior s-a 
constatat c�, în urma notific�rii primite, locatarul s-a conformat prevederilor 
legale �i a desfiin�at împrejmuirea. 

� Reclama�ie Direc�ia Gestiune de Patrimoniu privind existen�a a 26 de panouri 
publicitare, amplasate pe raza municipiului Ploie�ti f�r� autoriz�rile legale în 
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vederea identific�rii acestora. Ca urmare a verific�rilor din teren, au fost 
identificate �i s-a trimis adres� la Direc�ia General� de Dezvoltare Urban� din 
cadrul Prim�riei Ploie�ti pentru luarea m�surilor legale care se impun. 

� Bulevardul Republicii, bl.32 B, 32 C – sesizare privind  rezervarea neautorizat� 
a domeniului public. În urma controlului s-a constatat c� se montaser� stâlpi 
metalici de c�tre S.C. Servicii de Gospod�rire Urban� Ploie�ti S.R.L. 

� Strada Mihail Kog�lniceanu – sesizare privind executarea lucr�rilor de repara�ii 
în incinta fostei cl�diri a Teatrului Ciufulici. S-a efectuat control comun cu 
Direc�ia General� de Dezvoltare Urban�. S-a constatat c� se reface vechea 
tâmpl�rie, f�r� a fi afectat� valoarea de patrimoniu a cl�dirii sau necesar� 
ob�inerea autoriza�iei de construire. 

� Str. Rodica nr. 2 – sesizare privind ocuparea domeniului public, în zon� fiind 
construite 18 garaje. În urma controalelor s-a constatat c� proprietarii garajelor 
de�in autoriza�ii de construire �i conven�ii de folosin�� a terenului pe care sunt 
amplasate garajele,  încheiate cu Prim�ria Municipiului Ploie�ti. 

� Strada Râfov, nr. 25 – verificarea sesiz�rii privind depozitarea de materiale de 
construc�ie (pietri�) de c�tre un agent economic, pe domeniul public, în fa�a 
imobilului de la adresa mai sus men�ionat� �i a angajamentului luat de 
reprezentan�ii firmei respective pentru refacerea a 3 panouri de gard afectate de 
lucr�rile din zon�. În cadrul controlului, s-a constatat c� pietri�ul a fost ridicat �i 
por�iunea de gard afectat� a fost ref�cut�. 

� Bulevardul Republicii intersec�ie cu strada Ion Maiorescu – reclama�ie privind 
panourile culcate la p�mânt de vijelia din seara de 20.07.2011, la �antierul 
apar�inând S.C. Primavera Tower S.R.L. În urma verific�rilor efectuate, firma a 
ref�cut împrejmuirea. 

� B-dul Republicii nr. 2 – verificare privind executarea unor lucr�ri edilitare 
(înlocuire conduct� agent termic magistrala  IV ) de c�tre S.C. Dalkia Termo 
Prahova S.R.L. S-a constatat c� antreprenorul lucr�rii este S.C. Tincob 
Construct S.A. �i se respect� prevederile legale privind semnalizarea, iar 
lucrarea este autorizat� �i în termenul de execu�ie avizat de Prim�ria Ploie�ti. 

� Str. Veniamin Costache, nr. 37 – sesizare privind executarea unor lucr�ri de 
construc�ii, depozitarea molozului pe gardul dintre imobilul respectiv �i cel al 
proprieta�ii de la nr. 35, disconfort fonic �i executarea lucr�rilor de construc�ii 
dup� orele 22:00. S-a efectuat control comun cu Direc�ia General� de Dezvoltare 
Urban�. S-au stabilit m�surile legale de c�tre D.G.D.U.  Persoana care a f�cut 
sesizarea a fost în�tiin�at� s� anun�e telefonic dispeceratul institu�iei atunci când 
se mai perturb� lini�tea public�, pentru interven�ia operativ� la fa�a locului a 
poli�i�tilor locali. 
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În cursul anului 2011, consilierii din cadrul serviciului - cu atribu�ii pe linie de 
control comercial, au verificat activitatea agen�ilor economici care î�i au punctele 
lucru de raza municipiului Ploie�ti. 
  

Tematica controalelor efectuate a constat în verificarea : 
- Documentelor de constituire a societ��ii; 
- Autoriza�iilor legale de func�ionare; 
- Documentelor de provenien�� pentru produsele aflate la vânzare; 
- Certificatelor de produc�tor; 
- Condi�iilor igienico-sanitare de comercializare �i depozitare a produselor. 
 
 

Deficien�e constatate : 

 

� Comercializarea produselor pe alte amplasamente decât cele aprobate de  
Consiliul Local 
- Mihai Nicolae, Anghel Atena, Gorosciuc Ion, persoane fizice,  P.F.A. Gheorghe 

Cornelia, P.F.A. Stoica Filofteia, P.F.A. Motoiu Aurora, au fost sanc�iona�i cu 
amend� contraven�ional� în valoare de 4.500 lei, conform H.C.L. 228/2006 
privind stabilirea unor m�suri pentru gospod�rirea municipiului Ploie�ti. 

- Grigorescu Florica, persoan� fizic�, a fost sanctionat� cu amend� 
contraven�ional� în valoare de 1.500 lei, conform Legii nr. 12/1990 privind 
protejarea popula�iei împotriva unor activit��i ilicite. 

- Burtea Lizica, P.F.A. Moldoveanu Ana Mariana, Negoi�� Ioana �i Dumitru 
Daniela au fost sanc�ionate cu amend� contraven�ional� în valoare de 6.000 lei, 
conform H.C.L. 228/2006 privind stabilirea unor m�suri pentru gospod�rirea 
municipiului Ploie�ti. 

- Fieraru Valentin �i Popa Drago�, persoane fizice, au fost sanc�ionate cu amend� 
contraven�ional� în valoare de 1.500 lei fiecare, potrivit H.C.L. nr. 228/2006, iar 
Florea Cristian a fost sanc�ionat cu avertisment. 
 

� Lipsa documentelor justificative privind provenien�a �i calitatea produselor 
- S.C. Crinolidi S.R.L., S.C. Chiril� Com, I.F. Nenciu Viorel, P.F.A. Dodoc 

Matilda, P.F.A. Niculescu Mariana au fost sanc�ionate cu amend� în valoare de 
8.000 lei, conform H.C.L. nr. 228/2006 privind stabilirea unor m�suri pentru 
gospod�rirea municipiului Ploie�ti. 

- Popescu Georgeta Carmen, Hiju Violeta Ionela, Rujoiu Adelina Georgiana, 
persoane fizice, au fost sanc�ionate cu amend� în valoare de 15.000 lei, conform 
Legii nr. 12/1990 privind protejarea popula�iei împotriva unor activit��i ilicite, 
alte dou� persoane fizice fiind sanc�ionate cu avertisment, conform Ordonan�ei 
Guvernului nr. 2/2001. S-au confiscat cca. 6.000 fire flori �i produse 
agroalimentare în valoare de 258.17 lei. 
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- P.F.A. Sandu Cristian, I. I. �erban Anamaria Liliana, I. I. Petro�el Ileana au fost 
sanc�ionate cu amend� contraven�ional� în valoare de 6.000 lei, conform H.C.L. 
nr. 228/2006 privind stabilirea unor m�suri pentru gospod�rirea municipiului 
Ploie�ti. S-au confiscat 205 kg fructe, în valoare de 675 lei, ce au fost predate 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Prahova spre valorificare, conform O.G. 
nr.14/2007 pentru reglementarea modului �i condi�iilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privat� a statului. 

- I.F. �erban Vasilica �i Gheorghe Dumitru au fost sanctiona�i conform Legii nr. 
12/1990 cu amend� contraven�ional� în valoare de 21.500 lei, confiscându-se 
marf� în valoare de 1.000 lei.  

- �erban Vasile �i Rin�i Com S.R.L. au fost sanc�iona�i cu  avertisment, conform 
Legii nr. 12/1990. 

 
� Lipsa ecusonului de identificare 
- S.C. Stafloris Impex S.R.L., P.F.A. Popescu Constan�a, P.F.A. Raducanu 

Camelia, P.F.A. Nicolae Georgiana, P.F.A. Tudorache Marilena, P.F.A. Pilica 
Maria au fost sanc�ionate cu amend� în valoare de 4.000 lei, conform 
prevederilor Hot�rârii Consiliului Local nr. 228/2006 privind stabilirea unor 
m�suri pentru gospod�rirea municipiului Ploie�ti. 
De asemenea, alte 7 persoane fizice autorizate au primit avertisment verbal 
pentru neplata taxelor stabilite de S.C. Hale �i Pie�e S.A. 

- P.F.A. T�nase Aurora, P.F.A. Matei Angela, P.F.A. Ioan Constan�a au fost 
sanc�ionate cu amend� în valoare de 3.000 lei, conform H. C. L. nr. 228/2006 
privind stabilirea unor m�suri pentru gospod�rirea municipiului Ploie�ti. 

- I.F.Simion C. Ramona Alexandra, P.F.Teodor Stela, I.F.Stoica Constantin, 
I.I.Stoica Mihaela, I.I.Simion Cristian, I.F.Ionescu Luiza, P.F.Arabagiu Viorica 
au fost sanc�ionate cu amend� în valoare de 7.000 lei, conform H.C.L. nr. 
228/2006 privind stabilirea unor m�suri pentru gospod�rirea municipiului 
Ploie�ti. De asemenea, s-au aplicat 5 amenzi contraven�ionale - conform H.C.L. 
nr. 228/2006,  în valoare total� de 3.000 lei.  
 

� Neafi�area programului de func�ionare 
- S.C.”Angy Cucinotto-Food” S.R.L. �i S.C. ”Plus Car Wash” S.R.L. au fost 

sanc�ionate cu amend� în valoare de 8.000 lei,  conform O.G. nr. 99/2000, 
privind comercializarea produselor �i serviciilor de pia��.  

- S.C.Only Puma S.R.L., S.C. Lorentz Games S.R.L., S.C. Internicos Caffe 
S.R.L., S.C.Lemar S.R.L., S.C.Pacos Construct S.R.L., S.C. Tedulus Consult 
S.R.L., S.C. Cleo Car S.R.L. a fost sanc�ionate cu amend� în valoare de 28.000 
lei, conform Ordonan�ei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea 
produselor �i serviciilor de pia��. 

- S.C. Catercarm S.R.L. �i S.C. Gatiline Shop S.R.L. au fost sanc�ionate cu 
amend� în valoare de 8.000 lei, conform O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor �i serviciilor de pia��. 
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- S.C. ”Florentina Impex” S.R.L, S.C.”Danibia Interprest” S.R.L., S.C.”Jeghi 
Prest S.R.L., P.F.A. Apietroaiei Norica au fost sanc�ionate cu amend� în valoare 
de 16.000 lei, conform O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor �i 
serviciilor de pia��. 

- S.C. Aida S.R.L. a fost sanc�ionat� cu amend� în valoare de 4.000 lei,  conform 
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor �i serviciilor de pia��. 
Totodat�, S.C. Rim�i Com S.R.L., P.F.A. Luca Constantin, P.F.A. R�ducanu Ion 
au fost sanc�ionate cu avertisment potrivit aceluia�i act normativ. 

 
� Comercializarea de produse cu termen de valabilitate dep��it sau f�r� 

elemente de identificare  
- I.I. St�nescu Dumitru a fost sanc�ionat cu amend� în valoare de 1.000 lei �i i s-a 

confiscat marf� în valoare de 88 lei, conform Legii nr. 12/1990 privind 
protejarea popula�iei împotriva unor activit��i ilicite. 

- S.C. Dagreliv Impex SRL, S.C. Total Food Production S.R.L., S.C. Cofet�ria 
Narcisa  au fost sanc�ionate cu amend� contraven�ional� în valoare de 45.000 lei 
�i  s-a confiscat marf� în valoare de 1.255 lei, conform Legii nr. 12/1990 privind 
protejarea popula�iei împotriva unor activit��i ilicite. 

- S.C. Gatiline Shop S.R.L. a fost sanc�ionat� cu avertisment �i i s-a confiscat 
marf� în valoare de 100 lei, conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea 
popula�iei împotriva unor activit��i ilicite. 

- S.C. ”Danibia Interprest” S.R.L. a fost sanc�ionat� cu avertisment �i i s-a 
confiscat marf� în valoare de 12 lei, conform Legii nr.12/1990 privind protejarea 
popula�iei împotriva unor activitati ilicite. 

 

� Comercializarea produselor cu pre�uri mai mari decât cele înscrise în 

documentele legale                                       
- P.F. Lefter P. Marilena a fost sanc�ionat� cu amend� contraventional� în valoare 

de 2.000 lei, conform H.C.L. 228/2006 privind stabilirea unor m�suri pentru 
gospod�rirea municipiului Ploie�ti, iar Busuiocescu Corneliu a fost sanc�ionat cu 
amend� în valoare de 1000 lei – potrivit  H.C.L. 228/2006. 

 
� Lipsa autoriza�iei de func�ionare  
- S.C. Lidl Discount S.R.L. a fost sanc�ionat� conform O.G. nr. 99/2000 cu 

amend� contraven�ional�  în valoare de 2.000 lei. 
- P.F. Nica Nicoleta a fost sanc�ionat� cu amend� în valoare de 1.000 lei, conform 

O.G.nr. 99/2000, privind comercializarea produselor �i serviciilor de pia��. 
- I.I. Stoica Nicolae a fost sanc�ionat� cu amend� contraventional� în valoare de 

1.000 lei, conform O.G. 99/2000, privind comercializarea produselor �i 
serviciilor de pia��. 

- S.C. Florida SRL a fost sanc�ionat� cu amend� în valoare de 1.000 lei, conform 
O. G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor �i serviciilor de pia��, iar 
S.C. Usco Prod a fost sanc�ionat� cu 1000 lei - potrivt O.G. nr. 99/2000. 
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� Neafi�area pre�urilor 
- A.F. Gheorghe Ion, I.f. Dinu Petre, P.F.A. Simion Valentina au fost sanc�iona�i   
cu câte 1000 lei fiecare – conform H.C.L. nr. 228/2006. 
 
� Notific�ri reducere pre� – soldare 

În cursul  lunii martie, un num�r de 2 agen�i economici au f�cut notific�ri c�tre 
Prim�ria Municipiului Ploie�ti, care au fost retransmise pentru verificare Poli�iei 
Locale, cu privire la reducerile de pre�uri practicate în perioada 15 ianuarie - 15 
aprilie 2011. 

Controalele au vizat  modul în care agen�ii economici respect� prevederile legale 
referitoare la reducerile de pre�, f�r� a se constata deficien�e. 
 
� Programe de func�ionare 

În anul 2011 s-au verificat condi�iile în care î�i desf��oar� activitatea un num�r 
de  708  societ��i comerciale. Toate societ��ile au primit aviz de favorabil. 
 

� Sesiz�ri 
În anul 2011 au fost primite  un num�r de 57 sesiz�ri ale cet��enilor.  Aspectele 

reclamate de ace�tia au vizat în principal urm�toarele : 
- starea de disconfort creat� de activitatea societ��ilor comerciale amplasate în 
apropierea imobilelor de locuin�e ori la parterul unor blocuri; 
- anumite aspecte privind modul în care î�i desf��oar� activitatea diver�i agen�i 
economici, situa�ii în care s-a verificat legalitatea func�ion�rii acestora �i autoriza�iile 
de func�ionare; 
- comercializarea altor produse  decât cele înscrise în certificatul de produc�tor; 
- desf��urarea comer�ului stradal pe alte amplasamente decât cele aprobate de 
Consiliul Local; 
- activitatea de control �i confiscare a produselor de c�tre politi�tii locali. 
  

Toate sesiz�rile au fost solu�ionate în termnul legal, r�spunsul fiind transmis cu 
respectarea prevederilor legale.                                                        

 
 

 Situa�ie statistic� : 
- num�r controale efectuate : 1292 

-  valoare amenzi aplicate :  208.500 lei  
-  valoare marf� confiscat� : 3388                
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Compartimentul Eviden�a Persoanelor  
  

Pe parcursul anului 2011, activitatea desf��urat� la nivelul acestui 
compartiment, a constat, în principal, în : 

 
� documentarea pentru încheierea Protocolului de Cooperare între Poli�ia Local� 

Ploie�ti �i Serviciul Local Comunitar de Eviden�� a Persoanelor; 
� întocmirea listei cu prevederile legale �i alte cerin�e aplicabile pentru asigurarea 

implement�rii, certific�rii, men�inerii �i îmbun�t��irii continue a sistemului de 
management al calita�ii în cadrul compartimentului Eviden�a Persoanelor; 

� asigurarea secretariatului pentru desf��urarea licita�iei privind vânzarea 
autoturismelor : Dacia Solenza nr. PH -10-PCP, Dacia Berlin� 1310 nr. PH-12-
PCP; 

� deplasarea în  teren pentru  evaluarea pagubelor pricinuite de furtun�, în data de 
20.07.2011; 

� deta�area la Biroul Rela�ii cu Publicul �i la Secretariatul institu�iei, în perioada 
concediilor de odihn�; 

� participarea la inventarierea patrimoniului Poli�iei Locale Ploie�ti, conform 
Deciziei nr.755/26.07.2011; 

� întocmirea notei de fundamentare pentru rectificarea bugetar� pe anul 2011; 
� întocmirea notei de fundamentare privind estimarea bugetar� pe anul 2012; 
� întocmirea registrului de riscuri pe anul 2011; 
� participarea la inventarierea patrimoniului municipiului Ploie�ti, conform 

Dispozi�iei nr. 4215/27.10.2011; 
� afi�area proceselor verbale de contraven�ie la adresa de domiciliu a 

contravenientului, conform legii; 
� identificarea  factorilor de risc de pe domeniul public �i anun�area la dispecerat a 

constat�rilor f�cute în teren; 
� aplicarea de sanc�iuni contraventionale pentru încalcarea prevederilor 

regulamentului de gospod�rire a municipiului, aprobat prin H.C.L. 228/2006; 
� aplicarea de sanc�iuni persoanelor care nu respect� prevederile  H.C.L. nr 

444/31.10.2011 – privind aprobarea unor reglement�ri cu privire la accesul �i 
deplasarea vehiculelor cu trac�iune animal� �i a vehiculelor folosite, trase sau 
împinse, în Municipiul Ploie�ti; 

� înso�irea inspectorilor din cadrul Prim�riei Ploie�ti la asocia�iile de proprietari, 
în vederea verific�rii documentelor; 

� luarea de m�suri, potrivit competen�elor legale, cu privire la persoanele care 
apelau la mila public�, pe str�zile municipiului Ploie�ti; 

� în urma ac�iunilor întreprinse  cu  agen�ii Poli�iei Na�ionale �i ai Jandarmeriei, au 
fost depistate dou� persoane care de�ineau asupra lor arme albe (cu�ite). 
Patrulele mixte au condus persoanele în cauz� la sec�ia de Poli�ie, urmând s� li 
se întocmeasc� dosar penal pentru înc�lcarea prevederilor  art. 2 din Legea nr. 
61/1991, privind sanc�ionarea faptelor de înc�lcare a unor norme de convie�uire 
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social�, a ordinii �i lini�tii publice; 
� participarea la ac�iuni, împreun� cu  agen�i ai Poli�iei Na�ionale, în vederea 

identific�rii ho�ilor de buzunare care ac�ionau în mijloacele de transport în 
comun din municipiul Ploie�ti; 

� efectuarea procedurilor necesare în vederea execut�rii  a 2 mandate de aducere; 
� asigurarea activit��ii de secretariat a Comisiei de Disciplin� �i participarea la 

�edin�ele acestei comisii. 
 

 

 

 

Biroul Asigurare Tehnico-Material� �i Deservire Auto  
                             

 
În cadrul acestui birou au fost  desf��urate, pe parcursul anului 2011, o gam� 

larg� de activit��i dinstincte cum ar fi : 
 

� arhivarea documentelor institu�iei, centralizarea �i îndosarierea acestora; 
� întocmirea fi�elor de activit��i zilnice ale autovehiculelor institu�iei, concretizat� 

lunar prin întocmirea centralizatorului de consum carburan�i; 
� alimentarea zilnic� a autovehiculelor cu combustibil; 
� întocmirea notelor de intrare �i recep�ie a materialelor de inventar, 

echipamentelor, mijloacelor de inventar �i a obiectelor fixe, precum �i 
înregistrarea �i eliberarea de bunuri echipament �i materiale din magazia 
unit��ii ; 

� confec�ionarea de c�tre tipograf, a caietelor de organizare zilnic�, carnetelor de 
predare-primire, precum �i alte tipizate necesare desf��ur�rii bunei func�ion�ri a 
institu�iei ; 

� recep�ionarea armamentului �i muni�iei, depozitarea,verificarea �i între�inerea 
acestora, conform legilor �i reglement�rilor în vigoare, precum �i organizarea �i 
distribuirea armamentului �i muni�iei ; 

� între�inerea din punct de vedere igienico-sanitar, a întregii incinte a institu�iei, 
men�inerea permanent� în bun� stare de func�ionare, a instala�iilor sanitare �i a  
centralei termice �i efectuarea repara�iilor curente necesare; 

� asigurarea transportului personalului de conducere în vederea realiz�rii 
sarcinilor de serviciu, precum �i participarea la efectuarea controalelor, pentru 
asigurarea bunei activit��i a personalului din subordine; 

� urm�rirea bunei desf��ur�ri a contractelor încheiate de c�tre compartimentul 
achizitii ; 

� verificarea materialelor de stingere �i prim� interven�ie în domeniul situa�iilor de 
urgen��, verificarea bunei func�ion�ri �i a perioadei de garan�ie a sting�toarelor 
din dotarea institu�iei, planificarea �i instruirea salaria�iilor, în domeniul 
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situa�iilor de urgen��, având ca scop însu�irea cuno�tiin�elor �i formarea 
deprinderilor necesare, în vederea prevenirii �i reducerii dezastrelor la locul de 
munc� �i în incinta institu�iei; 

� efectuarea instruirii lucr�torilor pe linie de securitate �i s�n�tate în munc� �i în 
domeniul situa�iilor de urgen��, la angajare, la locul de munc�, iar periodic   
verificarea acestora conforn legii ; 

� asigurarea securit��ii lucr�torilor, prevenirea  riscurilor profesionale, informarea 
�i instruirea lucr�torilor, asigurarea cadrului organizatoric �i a mijloacelor 
necesare asigur�rii securit��ii �i s�n�ta�ii în munc�, colaborarea în vederea 
planului de prevenire �i protec�ie �i a lucr�rii de evaluare a riscurilor pentru 
securitatea �i s�n�tatea lucr�torilor ; 

� ob�inerea autoriza�iei de func�ionare din punct de vedere al securit��ii �i san�t��ii 
în munc�, elaborarea de instruc�iuni proprii conform legii; 

� organizarea �i luarea m�surilor necesare în vederea efectu�rii examenului 
medical �i a test�rii psihologice; 

� asigurarea �i realizarea m�surilor impuse de inspectorii de munc� cu prilejul 
efectu�rii vizitelor de control, prezentarea documentelor necesare în timpul 
controalelor efectuate pe linie de securitate �i s�n�tate în munc� �i a situa�iilor de 
urgent�; 

� asigurarea echipamentului individual de protec�ie �i a echipamentelor de munc�; 
� elaborarea planului tematic anual de securitate �i s�n�tate în munc� �i asigurarea 

instruirii angaja�ilor, conform acestuia, întocmirea planului de prevenire �i 
protectie, precum �i a riscurilor profesionale identificate conform lucr�rii de 
evaluare ; 

� urm�rirea contractelor pe care le avem în desf��urare cu diferite societ��i, 
precum : Meccaplast, C.M. Mediurg, spalatorie auto, etc. 

 
 
 
 
Serviciul Paz� �i Ordine Public�  
 
 

În anul 2011poli�i�tii locali din cadrul Serviciului Paz� �i Ordine Public� au 
ac�ionat în vederea prevenirii �i combaterii criminalit��ii stradale, precum �i în 
vederea asigur�rii lini�tii �i ordinii publice, conform planului  de ordine �i siguran�� 
al municipiului Ploie�ti, în urm�toarele posturi : Pia�a Hale Centrale; Sala Sporturilor  
”Olimpia”; Parc ”Aurora” �i Pia�a Aurora Vest; Parc Statuia Mihai Viteazul; Pasajul 
pietonal ”Nichita St�nescu”; Parc Prefectur�; Catedrala ”Sfântul Ioan Botez�torul”; 
Pia�a Nord; Parc C�tinei; Stadion ”Ilie Oan�”; Parc ”Constantin Stere” - în zilele de 
sâmb�t� �i duminic�; Poart� principal� acces sediul institu�iei; Teleajen; Rafinori; 
Interex – cu prilejul organiz�rii temporare a unor locuri de joac� pentru copii. 
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Activitatea  acestui  serviciu  s-a desf��urat pe 3 schimburi, într-un interval orar 

de 24 de ore, fiind concentrat� pe zonele de responsabilitate stabilite de comun acord 
cu celelalte institu�ii care au atribu�ii în asigurarea �i men�inerea ordinii �i lini�tii 
publice, respectiv Poli�ia Municipiului Ploie�ti, Inspectoratul Jude�ean de Jandarmi 
Prahova �i Gruparea Mobil� de Jandarmi ”Matei Basarab” Ploie�ti, intervenindu-se 
ori de câte ori au existat sesiz�ri sau solicit�ri ale cet��enilor afla�i pe raza 
administrativ� a municipiului. 

 
       Poli�i�tii locali din cadrul acestui serviciu au asigurat ordinea �i lini�tea public� 
cu ocazia manifestarilor sportive organizate pe stadioanele ”Conpet” �i  ”Astra”, la 
Sala Sporturilor ”Olimpia” �i Hipodromul Ploie�ti, precum �i cu prilejul diferitelor 
activit��i desf��urate pe Bulevardul Independen�ei. S-au asigurat astfel m�suri de 
ordine �i lini�te public�  la meciurile de fotbal ale echipei FC Petrolul Ploie�ti �i ale 
echipei FC Astra Ploie�ti, la  meciurile echipei de baschet Asesoft Ploie�ti sau la 
meciurile disputate de echipa de handbal feminin Sport Club Municipal Ploie�ti, 
precum �i la memorialul Constantin Vagneti, la jocurile sportive organizate de 
Asocia�ia ”Noi �i Ceilal�i” sau Caravana Olimpic�. 
 
 De asemenea, poli�i�tii locali au asigurat lini�tea �i ordinea public� în cadrul 
târgurilor la care produc�torii agro-alimentari au expus produse de larg consum, 
având loc activit��i de deservire alimenta�ie public�. Locurile, unde afluxul de 
cet��eni a fost considerabil, au fost : Hipodromul Ploie�ti cu prilejul Târgului de 
Prim�var� �i Festivalului Toamnei; Halele Centrale cu ocazia Târgului de Toamn�; 
Parc ”Nichita St�nescu” �i Parc Prefectur�. 
  

Poli�i�tii locali din cadrul institu�iei au fost, de asemenea prezen�i �i cu prilejul 
unor manifest�ri comemorative, religioase, de s�rbatorire a na�terii unor personalit��i 
ori de s�rb�torire a unor evenimente precum :  
� Festivalul Ploie�ti, Te Iubesc!; Sfin�irea a�ez�mântului social din cadrul Bisericii 

”Sfin�ii Petru �i Pavel”; Ziua Europei; Ziua Eroilor; Ziua Drapelului; Ziua 
Imnului; 

� S�rb�torirea Zilei Na�ionale a României - 1 Decembrie, prilej cu care Poli�ia  
Local� a participat la defilare cu efective �i logistic�; 

� Revelion 2012. 
 
 Cu ocazia desf��ur�rii de ac�iuni de protest sau mitinguri, efective ale biroului 
au f�cut parte din sistemul integrat de men�inere �i asigurare a ordinii �i lini�tii 
publice, instituit la nivelul municipiului. 
 
 A fost acordat� o aten�ie deosebit� depist�rii, identific�rii �i sanc�ion�rii 
persoanelor ce apelau la mila cet��enilor, a vânz�torilor ambulan�i, a ”parbrizarilor” 
sau a conduc�torilor vehiculelor  cu trac�iune animal�  sau trase ori împinse cu mâna 
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ce transport� de�euri, în vederea diminu�rii sau eradic�rii acestor fenomene. 
 
 La exerci�iul organizat de Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen�� Prahova, la 
care au participat invita�i din toat� �ara, în care se simula un incediu pe platforma de 
rafinare petrolier� Luckoil Teleajen, au participat echipaje auto din cadrul institu�iei 
cu misiuni de cooperare cu celelalte for�e implicate în cazul unei situa�ii reale. 
  

Au fost asigurate m�surile legale cu ocazia înso�irii reprezentan�ilor Prim�riei 
în diverse ac�iuni cum ar fi : desfiin�area de construc�ii ilegale aflate pe domeniul 
public, colectarea taxelor �i impozitelor, verific�ri ale activit��ii desf��urate de 
Asocia�iile de Proprietari, precum �i înso�irea reprezentan�ilor Regiei Autonome de 
Servicii Publice Ploie�ti, ai Direc�iei de S�n�tate Public� Prahova, ai Direc�iei Sanitar 
Veterinare Prahova la diferite ac�iuni specifice. 
  

Poli�i�tii din cadrul biroului au efectuat împreun� cu serviciul specializat din 
cadrul institu�iei controale pe linia comer�ului în pie�ele Nord, Aurora Vest, Halele 
Centrale, concretizate prin sanc�ionarea contravenien�ilor �i confiscarea m�rfurilor. 

 
 În perioada efectu�rii Recens�mântului Popula�iei, persoanele împuternicite de 
c�tre Primarul municipiului au desf��urat activit��i specifice sau comune cu 
recenzorii r�spândi�i la nivelul întregului municipiu pentru buna desf��urare a 
ac�iunii. 
 
     În perioada men�ionat� au fost monitorizate diferite zone din municipiul 
Ploie�ti, urmare a sesiz�rilor cet��enilor sau datorit� faptului c� zonele respective au 
un grad de infrac�ionalitate ridicat. 
 
       A fost asigurat� înso�irea transportului valori al S.C. Servicii de Gospod�rire 
Urban� S.R.L. Ploie�ti. 
 
 De asemenea, au fost depistate fapte de natur� infrac�ional� precum furturi, 
distrugere, violare de domiciliu, ultraj, persoanele în cauz� fiind predate organelor de 
Poli�ie pentru continuarea cercet�rilor. 
  
 Poli�i�tii locali cu atribu�ii pe linie de paz� au asigurat serviciile de paz� �i 
ordine public� în cadrul obiectivelor de interes local, de pe raza administrativ-
teritorial� a municipiului Ploie�ti. 
 
 Compartimentul Paz� Obiective asigur� ordinea public� �i paza conform  
Planului de paz� �i a contractelor încheiate de Poli�ia Local� Ploie�ti cu un num�r de 
5 institu�ii publice : Administra�ia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie�ti, Serviciul 
Public Finan�e Locale Ploie�ti, Serviciul Public Local Comunitar de Eviden�� a 
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Persoanelor, Direc�ia General� de Dezvoltare Urban� �i Direc�ia de Gestiune 
Patrimoniu din cadrul Prim�riei Municipiului Ploie�ti. 
 
  Din punct de vedere profesional, au fost desf��urate urm�toarele activit��i : 
� efectuarea de controale periodice privind modul în care î�i îndeplinesc   
 atribu�iile de serviciu poli�i�tii locali; 
� instruirea poli�i�tilor locali cu privire la cunoa�terea prevederilor planurilor de    
 ordine public� �i paz� �i a modului de ac�iune în diferite situa�ii; 
� efectuarea de �edin�e practice de instruire cu privire la cunoa�terea modului de   
 folosire, montarea �i demontarea, predarea-primirea armamentului �i muni�iei,   
 a regulilor care trebuie respectate pe timpul execut�rii serviciului în posturile   
 înarmate. 
  
 Toate posturile de paz� au fost dotate cu documentele necesare bunei 
desf��ur�ri a activit��ii �i în func�ie de specificul obiectivului, poli�i�tii locali au fost 
dota�i cu armament, muni�ie, sta�ii de emisie-recep�ie, bastoane de cauciuc, spray-uri 
iritant lacrimogene c�tu�e, fluiere, etc. 
  
 Acolo unde situa�ia a impus, au fost întocmite inform�ri c�tre beneficiari, cu 
propuneri pentru îmbun�t��irea activit��ii, între�inerea mijloacelor tehnice de paz� �i 
alarmare, asigurarea condi�iilor optime de executare a serviciului în perimetrele 
posturilor. 
 

 

 

 

Compartimentul Interven�ie Rapid� �i Grupa Ecvestr�  
 

În cursul anului 2011, Grupa Ecvestr� (format� din 6 poli�i�ti locali), a 
desf��urat urm�toarele activit��i specifice : 

 
� Activit��i de patrulare pe raza municipiului Ploie�ti, avându-se în vedere  
combaterea �i sanc�ionarea faptelor ilicite, asigurându-se un climat de ordine �i lini�te 
public� în urm�toarele zone : 
 
Traseul I (Bariera Bucure�ti) 
� perimetrul este delimitat de urm�toarele str�zi : Ghighiului, 	intea, B�icoi, 
Azuga, P�cure�i, Bu�tenari, Moreni, Sc�ieni,V�ii, Ghighiului, Hipodrom. 
 
Traseul II (Mimiu) 
� perimetrul este delimitat de urm�toarele str�zi : Hipodrom, Bulevardul 
Bucure�ti, Bulevardul Petrolului, Br�detului, Fabricilor, Astrei, Beiu�, Mimiului, 
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Smârdan. 
 
Traseul III (Mimiu) 
� perimetrul este delimitat de urm�toarele str�zi : Hipodrom, B�rc�ne�ti, 
Industriei, Marin Mehedin�eanu, Rafinorilor, Mimiului, Petrolului, Bulevardul 
Bucure�ti, Hipodrom. 
 
Traseul IV (Bariera Bucuresti, Bariera Unirii) 
� perimetrul este delimitat de urm�toarele str�zi : Hipodrom,Vintileanca, Moreni, 
Bulevardul Petrolului, Râfov, Uzinei, Atelierului, Traian S�vulescu, Trenului, 
Târgului, Bulevardul Petrolului, Azuga, Ghighiului, Hipodrom. 
 
� S-au asigurat m�suri de ordine în incinta Hipodromului Ploie�ti, cu ocazia  
desf��ur�rii curselor de trap, avându-se în vedere combaterea �i sanc�ionarea 
comer�ului neautorizat, parcarea autoturismelor pe spa�iul verde, consumul de b�uturi 
alcoolice �i practicarea pariurilor neautorizate. 
 
� În zilele de sâmb�t� �i duminic�, Grupa Ecvestr� a efectuat patrulare în incinta  
Parcului Memorial "Constantin Stere" (cabalinele fiind transportate cu auto în zona 
men�ionat�) unde s-au avut în vedere combaterea �i sanc�ionarea urm�toarelor 
aspecte : comer�ul neautorizat, parcarea autoturismelor pe spa�iul verde, aprinsul 
focurilor pentru gr�tare în alte locuri decât cele special destinate, distrugerea arborilor 
�i a spa�iului verde, poluarea apei prin aruncarea diferitelor ambalaje, p�strarea 
cur��eniei �i folosirea în bune condi�ii a mobilierului aflat în parc. 
 
� Echipa ecvestr� a supravegheat zonele unde se depoziteaz� gunoaie de c�tre  
cet��enii de pe str�zile Furnalului, V�ii �i Sc�ieni, totodat� verificându-se �i 
contractele cu operatorul de salubritate. 

 
� În perioada 25.08.2011-28.08.2011, s-a efectuat patrulare în incinta S�lii  
Sporturilor Olimpia, în intervalul ora 13:00-21.00 unde s-a asigurat un climat de 
ordine �i lini�te public� cu ocazia „Zilelor Filmului”. 
 
� Patrulare în zona Stadionului „Ilie Oan�” cu ocazia desf��ur�rii meciului de  
fotbal dintre FC Petrolul Ploie�ti �i Dinamo Bucure�ti, în data de 25.09.2011. 
 
� În perioada 06.10.2011–16.10.2011 Grupa Ecvestr� s-a deplasat în municipiul  
Constan�a, pentru participarea la parada cailor cu ocazia evenimentului          
„S�rb�toarea recoltei �i vinului dobrogean”. 
 
� În perioada 21.10.2011–23.10.2011 s-au asigurat m�suri de ordine �i lini�te  
public� în incinta Hipodromului  Ploie�ti, în intervalul orar 10.00 - 22.00 cu ocazia 
„Festivalului Toamnei”. 
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� În data de 23.10.2011 – parada de premiere a câ�tig�torilor  „Premiului Zilelor  
Toamnei”. 

 
� În data de 30.10.2011 – patrulare în zona Stadionului Ilie Oan� cu ocazia  
meciului de fotbal dintre echipele Petrolul Ploie�ti �i Steaua Bucure�ti. 
 

Pentru o bun� desf��urare a activit��ilor specifice, Grupa Ecvestr� desf��oar� 
zilnic un program de antrenament al cabalinelor, urm�rindu-se totodat� starea de 
s�n�tate a acestora, hrana, cur��enia �i între�inerea harna�amentului din dotare. 

 
 

 

Grupa de Interven�ie Rapid� 
 

În cursul anului 2011, Interven�ia Rapid� - format� din 10 poli�i�tii locali - �i-a 
desf��urat activitatea în 2 grupe a câte 5 agen�i, în ture de 12 ore între orele 18:00 �i 
06:00, acest interval orar cuprinzând �i preg�tirea tactic� �i fizic�. 

 
Activitatea desf��urat� de grupa de interven�ie pe parcursul anului trecut, a 

constat, în principal, în urm�toarele : 
 
� Asigurarea unui climat de ordine �i lini�te public�, prin : 
- Efectuarea serviciului de patrulare �i monitorizare în zona central� �i în 

cartierele municipiului Ploie�ti 
- Efectuarea, periodic� a ac�iunilor de patrulare, legitimare, identificare �i 

aten�ionare a grupurilor de tineri care au fost depista�i în parcuri, în vecin�tatea 
�colilor �i a blocurilor sau în alte locuri unde s-ar fi putut deranja ordinea �i 
lini�tea public�. Acestora li s-au adus la cuno�tin�� prevederile Legii nr. 61/1991, 
ale Legii nr. 12/1990 �i ale Hot�rârii Consiliului Local nr. 228/2006, iar unde a 
fost cazul, au fost aplicate sanc�iunile contraven�ionale care s-au impus. 

 
� Înso�irea �i protec�ia reprezentan�ilor Prim�riei Municipiului Ploiesti sau ai altor 

institu�ii publice locale, cu ocazia diverselor ac�iuni organizate pe raza 
municipiului Ploie�ti. 

 
� Desf��urarea de ac�iuni comune cu Poli�ia Român�, în scopul depist�rii 

persoanelor care s�vâr�esc fapte antisociale, se sustrag urm�ririi penale sau 
execut�rii pedepselor.  

 
� Deplasarea la locurile unde au avut loc scandaluri manifestate cu acte de 

violen��, care au pus în pericol integritatea poli�i�tilor locali din cadrul  
Serviciului de Ordine Public�, a persoanelor �i a bunurilor. Aceste evenimente  
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s-au produs, cu prec�dere, în C�minul Social Rafinorilor, Liceul Teleajen �i 
Centrul Social Astra. În urma acestor ac�iuni, au fost legitimate, identificate �i 
conduse la sediile Poli�iei Române, un num�r de peste 10 persoane c�rora li s-au 
întocmit dosare penale pentru infrac�iuni de lovire, distrugere �i alte acte 
s�vâr�ite cu violen��. 

 
Cu titlul exemplificativ, men�ion�m : 

- cazul petrecut în zona G�rii de Sud, unde un taximetrist a fost agresat fizic de 
c�tre un client, dup� aplanarea st�rii conflictuale agresorul fiind condus la 
Sec�ia 4 de Poli�ie pentru cercet�ri ; 

- cazul copilului alungat de la domiciliu �i g�sit pe Bulevardul Independen�ei, 
dup� ce s-a luat leg�tura �i s-a discutat cu mama copilului, minorul fiindu-i 
încredin�at acesteia ;  

- cazul petrecut în Bariera Bucure�ti, unde 4 persoane au distrus jardinierele 
amplasate la trecerea de pietoni, aceste persoane fiind prinse �i conduse la 
Sec�ia 4 de Poli�ie pentru continuarea cercet�rilor ;  

- incidentul petrecut în data de 02 octombrie 2011, în jurul orelor 23:30, când 
echipa de interven�ie a fost solicitat� prin Dispeceratul institu�iei, s� se 
deplaseze pe strada Petuniei unde s-a declan�at un scandal în urma tampon�rii 
mai multor autovehicule, urmat de spargerea geamurilor de la u�a de acces a 
unui imobil din zon�. Ajun�i la fa�a locului, s-a încercat calmarea persoanei 
care se manifesta agresiv, aceasta încercând s� loveasc� un agent din cadrul 
echipei de interven�ie, fapt pentru care persoana în cauz� a fost imobilizat� prin 
înc�tu�are �i condus� la sediul Sec�iei nr. 2 de Poli�ie pentru continuarea 
cercet�rilor. 

 
� Ac�ionarea împreun� cu Jandarmeria �i Poli�ia Român� cu ocazia manifest�rilor 

cultural artistice �i sportive, adun�rilor publice sau cu prilejul altor evenimente, 
unde grupa de interven�ie a facut parte din dispozitivul de asigurare a ordinii �i 
lini�tii publice. 

 
� La festivit��ile prijeluite de Ziua Na�ional� a României, poli�i�tii locali din 

cadrul Grupei de Interven�ie Rapid� au participat la defilare �i au prezentat 
mijloacele din dotare, armamentul �i muni�ia, precum �i tactici specifice de 
interven�ie. 
 

� Pe parcursul anului 2011, poli�i�tii locali din cadrul grupei de interven�ie au 
efectuat preg�tirea specific� �i tactic� prin antrenamente desf��urate la Baza 
Sportiv� Vega Ploie�ti, Parcul Tineretului, precum �i la sediul Poli�iei Locale 
Ploie�ti. 

 
 

 



 

 

- 28 - 

 

Compartimentul Circula�ie pe Drumurile Publice 
 

Potrivit Legii Poli�iei Locale nr. 155/2010, institu�ia are inclusiv atribu�ii pe 
linie rutier�, care sunt duse la îndeplinire de c�tre Compartimentul Circula�ie pe 
Drumurile Publice, ce are în componen�� un num�r de 14 poli�i�ti locali. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, poli�i�tii locali au în folosin�� un num�r de patru 
autovehicule. 
  

Astfel, poli�istii locali asigur� fluen�a circula�iei pe drumurile publice, acolo 
unde carosabilul se afl� în repara�ii, particip�, împreun� cu unit��ile �i structurile 
teritoriale ale Poli�iei Române, la asigurarea m�surilor de circula�ie public�, aplic� 
sanc�iuni potrivit Hot�rârii Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea unor m�suri pentru gospod�rirea Municipiului 
Ploie�ti, constat� �i sanc�ioneaz� faptele ce constituie contraven�ii cu privire la 
accesul, oprirea �i sta�ionarea în parc�rile publice �i/sau în sta�iile Regiei Autonome 
de Transport Public Ploie�ti a vehiculelor persoanelor fizice sau juridice care 
efectueaz� transport de persoane în jude� �i în afara jude�ului; blocarea cu vehicule a 
accesului sau ie�irii din parcare sau din propriet��i, indiferent de titularul dreptului de 
proprietate; circula�ia autovehiculelor de mare tonaj pe raza municipiului; sta�ionarea 
autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi; 
rezervarea ilegal� a locurilor de parcare; circula�ia sau sta�ionarea autovehiculelor sau 
vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi, precum �i Hotarârii Consiliului Local 
nr.131/2011 privind reglementarea circula�iei în Municipiul Ploie�ti a autovehiculelor 
cu masa maxim� autorizat� de peste 3,5 tone.                                                                           
       

Poli�i�tii locali din cadrul Compartimentului Circula�ie pe Drumurile Publice  
au ac�ionat în schimburile 1 �i 2 pe perioada lunilor : mai, septembrie, octombrie, 
noiembrie , decembrie �i în trei schimburi, pe perioada lunilor iunie, iulie �i august, 
cu mentinerea în permanen�� a leg�turii cu lucr�torii Biroului Rutier Municipal, 
asigurând astfel zonele de responsabilitate stabilite de comun acord.                                          
      
 Ca principal� activitate a poli�i�tilor locali rutieri, s-a remanrcat aceea de 
asigurare a bunei fluen�e a traficului rutier �i pietonal cu ocazia desf��ur�rii lucr�rilor 
de asfaltare �i reabilitare a carosabilului �i trotuarelor de pe raza municipiului, 
activitate desf��urat� pe parcursul lunilor mai, iunie, iulie, august �i începutul lunii 
septembrie, în zone cum ar fi : Cartier Malu Ro�u, Cartier 9 Mai, Cartier Mihai 
Bravu, Cartier Nord, zona Enachi�� V�c�rescu, Domni�ori, Lupeni, Cosminele, dar �i 
zona central�, avându-se în vedere totodat� semnalizarea corespunz�toare a lucr�rilor.             
De asemenea, au fost luate m�suri de fluidizare a traficului rutier �i pietonal, sau de 
deviere a acestuia, în diferite zone ale municipiului Ploie�ti, cu ocazia desf��ur�rii 
multiplelor activit��i cultural-artistice �i sportive  organizate  de Prim�ria 
Municipiului Ploie�ti  în parteneriat cu alte societ��i, amintind  aici de ”Ziua 
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Europei”, ”Ziua Independen�ei de Stat”, ”Ziua Copilului”, ”Zilele Ora�ului Ploie�ti”, 
”Ziua Recoltei”, ”Târgul de Toamn�” �i, nu în ultimul rând, inaugurarea 
Stadionului ”Ilie Oan�”, când s-a creeat un dispozitiv special, format din for�e ale  
Jandarmeriei Române,  Poli�iei Române, Poli�iei Locale Ploie�ti �i  Inspectoratului  
pentru Situa�ii de Urgen�� Prahova, în vederea preîntâmpin�rii evenimentelor 
nedorite �i a asigur�rii disciplinei traficului rutier �i pietonal.   

                                                                                                   
Pe parcursul întregului an, au fost organizate  ac�iuni împreun� cu lucr�tori ai 

Serviciului Ridic�ri-Bloc�ri din cadrul  S.C. Servicii de Gospod�rire Urban� Ploie�ti 
SRL, pentru sanc�ionarea conduc�torilor auto care opresc/sta�ioneaz� în loc nepermis, 
dar �i cu agen�i din cadrul Biroului Rutier Municipal, privind  depistarea �i 
sanc�ionarea conduc�torilor  auto care nu respect� restric�iile de tonaj  prev�zute de 
Hot�rârea Consiliului Local nr.131/2011, a operatorilor de transport persoane în 
regim de taxi, care sta�ioneaz� în alte locuri decât cele special amenajate �i a 
operatorilor de transport persoane cu autobuze �i microbuze (altele decât cele 
apar�inând R.A.T.P.) care nu de�in documenta�ia necesar� pentru desf��urarea acestei 
activit��i, fapte prevazute de H.C.L. 228/2006. Ca urmare a acestui fapt, au fost 
aplicate un numar de  1329 de sanc�iuni  cu un cuantum aproximativ de 332.250 lei. 

                                                                                                      
     Poli�istii locali  din cadrul Compartimentului  Circula�ie pe Drumurile Publice  au 
fost prezen�i, oferind sprijin agen�ilor din cadrul Biroului Rutier Municipal,  prin 
luarea m�surilor de fluidizare a traficului rutier cu ocazia diverselor evenimente 
rutiere, fie ele soldate cu victime sau numai cu pagube materiale.                                               
 
 

 
                                                                                                                                                      

Biroul Dispecerat  
 

Biroul Dispecerat al Poli�iei Locale Ploie�ti �i-a desf��urat programul în 3 
schimburi, efectuând urm�toarele activit��i : 

 
� preluarea  sesiz�rilor f�cute de cet��eni, prin intermediul num�rului de telefon 

special alocat, 0244/954 �i transmiterea acestora  serviciilor sau institu�iilor 
abilitate sa le rezolve,  urm�rind totodat� rezolvarea acestora; 
 
În perioada de referin�� a acestui raport, personalul Biroului Dispecerat al  

Poli�iei Locale Ploie�ti a preluat 1269 sesizari din care 1043 au fost confirmate 
(reale), iar 226 au fost neconfirmate (false).  
 

Principalele categorii de sesiz�ri f�cute de cet��eni s-au încadrat în 

urm�toarele domenii : 
- Ordinea �i lini�tea public�; 
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- Administrarea domeniului public �i privat; 
- Conservarea �i protec�ia mediului; 
- Salubrizarea municipiului; 
- Respectarea normelor de convie�uire social�; 
- Infrac�iuni 

 
� deservirea aparaturii de supraveghere video a unit��ilor de înv���mânt 

preuniversitar situate pe raza administrativ-teritorial� a municipiului Ploie�ti, 
precum �i luarea m�surilor ce s-au  impus atunci când s-au constat nereguli sau 
evenimente care au pus în pericol ordinea, lini�tea public� �i securitatea elevilor 
�i/sau persoanelor aflate în perimetrul unit��ilor de înv���mânt : 253 de cazuri ; 

� preluarea comunic�rilor f�cute de agen�ii afla�i în serviciu, privind problemele 
constatate în teren �i transmiterea acestora persoanelor sau institu�iilor abilitate 
s� le rezolve : 1180 comunic�ri; 

� preluarea comunic�rilor privind situa�ia operativ�, f�cute, din or� în or�, de c�tre 
agentii afla�i în posturile de paz� �i înregistrarea acestora în registrul special 
alocat : 14480 prelu�ri; 

� preluarea comunic�rilor privind p�r�sirea postului de patrulare, f�cute de c�tre 
poli�i�tii locali din cadrul  Serviciului Paz� �i Ordine Public� afla�i în posturile 
mobile : 3162 prelu�ri; 

� preluarea comunic�rilor privind starea de func�ionare a semafoarelor, f�cute de 
poli�i�tii locali din cadrul  Serviciului  Paz� �i Ordine Public�, afla�i în posturile 
mobile de patrulare, transmiterea acestora dispecerilor R.A.S.P. :             
1122 prelu�ri;  

� accesarea bazei de date privind identitatea persoanelor, în scopul stabiliri 
identit��ii persoanelor care, la solicitarea poli�i�tilor locali afla�i în serviciu, nu 
au prezentat actele de identitate : cca. 9000 acces�ri din care 7110 identific�ri; 

� predarea �i primirea armamentului �i muni�iei : 28620 pred�ri/primiri; 
� distribuirea materialelor necesare asigur�rii unei bune activit��i a Serviciului 

Paz� �i Ordine Public� (veste reflectorizante,pelerine, etc.) : 246 

pred�ri/primiri; 
� înregistrarea  proceselor verbale de contraven�ie în Registrul Procese Verbale 

Ordine Public� : 5200 înregistr�ri; 
� primirea rapoartelor de activitate zilnic� �i a proceselor verbale de constatare a 

contraven�iilor întocmite de poli�i�tii locali din cadrul Serviciului Paz� �i ordine 
Public� : 1908 predari/primiri; 

� predarea/primirea cheilor ma�ini/birourilor : 3238 pred�ri/primiri; 
� centralizarea datelor �i a evenimentelor care au avut loc în municipiu �i 

întocmirea raportului zilnic în vederea prezent�rii acestuia d-lui Director 
General �i d-lui Primar al municipiului Ploie�ti :  aprox.1448 ore alocate; 

� �inerea leg�turii cu echipajele,  patrulele din teren, poli�i�tii locali afla�i în 
serviciu în posturile de paz� de pe teritoriul municipiului, precum �i cu �efii lor 
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ierarhici sau cu consilierii din celelalte servicii, comunicandu-le  problemele 
ivite; 

� �inerea leg�turii cu Dispeceratul Prim�riei Municipiului Ploie�ti, cu cele ale 
regiilor autonome, salv�rii, poli�iei, pompierilor, ap�r�rii civile sau jandarmilor 
�i comunicarea evenimentelor care sunt de competen�a lor pentru a le rezolva; 

� deservirea centralei telefonice �i a sta�iei de emisie-recep�ie aflate în dotare, 
�inând leg�tura cu patrulele pedestre �i mobile aflate în serviciu; 

� desf��urarea  activit��ilor de alarmare a personalului în situa�iile care au impus 
acest lucru; 

� completarea registrelor existente în dispecerat. 
 

În aceast� perioad�, în cadrul biroului Dispecerat, �i-au desf��urat activitatea în  
schimburi 12/24/48 un num�r de opt dispeceri.  

 
 
 
În Anexele 1, 2 �i 3 sunt prezentate situa�ia �i graficul sanc�iunilor 

contraven�ionale aplicate de institu�ia noastr� pe parcursul anului 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

POLI�IA LOCAL� PLOIE�TI 

Daniel T�nase 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul Rela�ii cu Publicul, Comunicare, Managementul Calit��ii 
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Cons. Lavinia Dumitrescu 



Anexa 1 
 
 

SITUAŢIA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE 
aplicate de 

POLIŢIA COMUNITARĂ/LOCALĂ PLOIEŞTI 
în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2011 

 
 
 

 
ACT NORMATIV 

 
 

LG. 
nr. 
61/ 

1991 

 
LG. 
nr. 
12/ 

1991 

 
O.G. 
nr. 
99/ 

2000 

 
H.C.J. 

nr. 
22/ 

2003 

 
H.C.L. 

nr. 
228/ 
2006 

 
H.C.L. 

nr. 
126/ 
2006 

 
H.C.L. 

nr. 
337/ 
2002 

 
H.C.L. 

nr. 
131/ 
2011 

 

 
H.C.L. 

nr. 
8/ 

2007 

 
H.G. 
nr. 

1502/ 
2009 

 
H.C.L. 

nr. 
7/ 

2009 

 
H.C.L. 

nr. 
444/ 
2011 

 
 

TOTAL 
(NR. ŞI VAL. 

SANCŢ. / 
LUNĂ) 

 
NUMĂR SANCŢIUNI 

(amenzi + avertismente) 

LUNA      

VALOARE SANCŢIUNI 
 

 

24 
(10 + 14) 

2 
(0 + 2) 

- - 27 
(8 + 19) 

- - - - - - - 53 
(18 + 35) 

IANUARIE 

1.600 
 lei 

- - - 2.550 
 lei 

- - - - - - - 4.150 
 lei 

72 
(51 + 21) 

4 
(1 + 3) 

- - 9 
(5 + 4) 

- - - - - - - 85 
(57 + 28)  

FEBRUARIE 
8.000 

 lei 
1.000 

 lei 
- - 500  

lei 
- - - - - - - 9.500 

 lei 

191 
(151 + 40) 

6 
(1 + 5) 

2 
(2 + 0) 

7 
(6 + 1) 

51 
(31 + 20) 

- - - - - - - 257 
(191 + 66)  

MARTIE 
17.800 

 lei 
1.000 

 lei 
8.000 

lei 
362,5 

 lei 
16.700 lei - - - - - - - 43.862,5 

 lei 

75 
(61 + 14) 

3 
(1 + 2) 

- 12 
(10 + 2) 

43 
(21 + 22) 

1 
(1 + 0) 

- - - - - - 134 
(94 + 40)  

APRILIE 13.350 
 lei 

1.500 
 lei 

- 125 
 lei 

19.700 lei 1.500 
 lei 

- - - - - -- 36.175 
 lei 



88 
(68 + 20) 

4 
(0 + 4) 

1 
(1 + 0) 

2 
(2 + 0) 

78 
(54 + 24) 

-  - - - - - 173 
(125 + 48)  

MAI 
 11.400 

 lei 
- 4.000 

lei 
50 
 lei 

28.700 lei - - - - - - - 44.150 
 lei 

259 
(211 + 48) 

37 
(8 + 29) 

3 
(3 + 0) 

3 
(2 + 1) 

687 
(525 + 162) 

- 3 
(3 + 0) 

99 
(86 + 13) 

- 
 

- 
 

- - 1091 
(838 + 253)  

IUNIE 
 38.100  

lei 
21.500 lei 12.000 

lei 
50 lei 127.417 lei - 7.500 

 lei 
21.500 

 lei 
- - - - 228.067 

 lei 

428 
(352 + 76) 

14 
(2 + 12) 

4 
(4 + 0) 

- 768 
(586 + 182) 

- 1 
(1 + 0) 

110 
(74 + 36) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1325 
(1019 + 306)  

IULIE 
51.050 

 lei 
2.000  

lei 
9.000 

lei 
- 249.750 lei  - 2.500  

lei 
18.500 

 lei 
- - - - 332.800  

lei 

481 
(408 + 73) 

53 
(12 + 41) 

1 
(1 + 0) 

4 
(1 + 3) 

532 
(409 + 123) 

- 1 
(0 + 1) 

218 
(168 + 50) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1290 
(999 + 291)  

AUGUST 
 51.900 

 lei 
13.500 lei 2.000 

lei 
12,5 lei 163.700 lei - - 42.000 

 lei 
- - - - 273.112,5 

 lei 
381 

(332 + 49) 
38 

(2 + 36) 
2 

(2 + 0) 
1 

(1 + 0) 
350 

(264 + 86) 
- - 165 

(146 + 19) 
1 

(0 + 1) 
- 
 

 
 

 
 

938 
(747 + 191)  

SEPTEMBRIE 
 45.450 

 lei 
3.000 

 lei 
8.000 

lei 
12,5 
 lei 

103.350 lei - - 36.500 
 lei 

- -   196.312,5 
 lei 

216 
(191 + 25) 

19 
(3 + 16) 

5 
(5 + 0) 

- 333 
(266 + 67) 

- 1 
(0 + 1) 

187 
(173 + 14) 

- 1 
(1 + 0) 

 
 

 
 

762 
(639 + 123)  

OCTOMBRIE 37.350  
lei 

3.000 
 lei 

13.000 
lei 

- 101.800 lei - - 42.750 
 lei 

- 1.500 
 lei 

 
 

 
 

199.400 
 lei 

240 
(208 + 32) 

14 
(1 + 13) 

6 
(4 + 2) 

- 213 
(145 + 68) 

- - 157 
(154 + 3) 

- - - 16 
(13 + 3) 

646 
(525 + 121) 

NOIEMBRIE 
27.700 

lei 
10.000 

lei 
13.000 

lei 
- 61.225 

lei 
- - 38.500 

lei 
- - - 11.000 

lei 
161.425 

lei 

214 
(177 + 37) 

10 
(1 + 9) 

- - 103 
(64 + 39) 

- - 31 
(25 + 6) 

- - 1 
(0 + 1) 

3 
(1 + 2) 

362 
(268 + 94) 

DECEMBRIE 
23.350 

lei 
1.000 

lei 
- - 25.400 

lei 
- - 6.250 

lei 
- - - 1.000 

lei 
57.000 

lei 
 

2669 
(2220 + 449) 

 
204 

(32 + 172) 

 
24 

(22 + 2) 

 
29 

(22 + 7) 

 
3194 

(2378 + 816) 

 
1 

(1 + 0) 

 
6 

(4 + 2) 

 
967 

(826 + 141) 

 
1 

(0 + 1) 

 
1 

(1 + 0) 

 
1 

(0 + 1) 

 
19 

(14 + 5) 

 
7116 

(5520 + 1596) 

 
TOTAL 

GENERAL 
(NR. ŞI VAL. 

SANCŢ. / 
ACT NORM. 

327.050 
lei 

57.500 
 lei 

69.000 
lei 

612,5 
 lei 

900.792 
 lei 

1.500 
 lei 

10.000 
lei 

206.000 
 lei 

- 1.500 
 lei 

- 12.000 
lei 

1.585.954,5  
lei 
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GRAFIC SANCȚIUNI  2011  
 

NUMĂR SANCȚIUNI /LUNĂ 
 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

 

 

 



 

ANEXA 3 

 
GRAFIC SANCȚIUNI  2011  
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