
BILANȚUL ACTIVITATII  – Semestrul I - 2018 

În data de 05.07.2018 Poliția Locala Turda a prezentat bilanțul activităților pe semestrul I, 
astfel: 

În perioada analizată, efectivele serviciului au acționat în conformitate cu prevederile legii 

nr.155/2010, a dispozițiilor primarului municipiului Turda și planului managerial al directorului 

Serviciului Public Poliția Locală Turda, respectând principiile care guvernează conduita profesională 

a funcționarilor publici, în următoarele domenii: 

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;  

b) circulaţia pe drumurile publice;  

e) activitatea comercială;  

g) alte domenii stabilite prin lege.  

Pentru atingerea țintelor și obiectivelor stabilite s-au avut în atenție indicatorii de performanță 

stabiliți la nivelul serviciului pentru fiecare, acționându-se atât pe linie de prevenire cât și şi pe linia 

combaterii fenomenelor antisociale. 

Pe linie de prevenire au fost organizate activităţi zilnice, la trecerile pentru pietoni din zona 

şcolilor şi a grădiniţelor cu scopul prevenirii accidentelor de circulaţie în care sunt implicaţi elevii şi 

preşcolarii și activităţi de dirijarea traficului rutier în zona centrală şi în punctele sensibile ce privesc 

fluidizarea circulaţiei auto şi pietonală, precum și prevenirea depozitării deșeurilor în locuri 

nepremise. 

S-a acordat sprijin Poliţiei Municipiului Turda prin patrulări în zonele de responsabilitate în 

trei schimburi, soluţionarea unor solicitări prin “apel 112” şi patrule comune în domeniul rutier tot 

cu Poliţia Municipiului – Biroul Rutier. 

Pe linia combaterii infracţionale şi contravenţionale, Poliţia Locală Turda, a desfăşurat 

activităţi ţinând cont de principalii indicatori de performanţă. 

Au fost organizate și executate un număr de  152 acțiuni cu efective mărite, fiind constatate 

11 infracţiuni (1 conducere cu permis suspendat, 1 lovire, 1 distrugere, 2 furturi: dale + produse din 

magazin, 6 tulburări a liniștii și ordinii publice - injurii, amenințări și acte de violență) și au ridicat în 

vederea confiscării bunuri constând în produse alimentare, nealimentare și țigarete în valoare de 5.100 

lei. 

În scopul prevenirii unor fapte şi acte antisociale s-au aplicat 286 somaţii cu măsuri punctuale, 

2117 note de constatare, 156 de invitații pentru lămurirea unor situații nesoluționate în teren, și au 

întocmit 340 solicitări de comunicare a datelor conducătorilor auto. 



Au fost puse în executare un număr de 4 mandate de aducere și au afișat la domiciliile 

contravenienților 293 procese verbale de contravenție din care 179 afișări, ca sprijin pentru instituții 

omoloage din țară. 

Au fost înmanate 86 citații și s-au însoțit în 18 cazuri repezentanți din aparatul de specialitate 

al primarului pentru buna desfășurare a activității acestora iar în 53 de acțiuni s-a acordat sprijin în 

capuratea a 119 câini fără stăpân. 

Au fost soluționate 205 de petiții și scrisori ale cetățenilor din care  4  sesizări s-au soluționat 

în colaborare cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Turda. 

 S-au emis 92 acorduri și 101 avize pentru orarul de funcționare în baza OG99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață. 

Au fost întocmite situaţiile solicitate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram 

Iancu“Cluj,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj – Inspecţia Muncii privind operatorii economici 

care desfăşoară activitate de alimentaţie publică și  de Primăria municipiului Turda  - privind cele 

140 de panouri publicitare amplasate pe domeniul public în Turda. 

S-au organizat și executat măsuri de ordine cu ocazia tuturor manifestărilor cultural artistice și 

religioase organizate pe raza municipiului Turda: sărbători de iarna - în parcul central, 24 Ianuarie 

(Unirea Principatelor Romane), Eurovision 2018 - Salina Turda, Sărbătorirea Zilei de 1 Mai, Ziua, 

Europei,  Ziua Internațională a Copilului (trei zile consecutive), Ziua IEI, etc. 

� Activități sportive : Cros   

� Meciuri de handbal cu 10 polițiști / misiune  = 5 misiuni + meciurile de juniori (4 în Liga 

Natională, 1 în cupa Chalange) 

� Măsuri de ordine la meciurile de fotbal= 6 

� Executărilor silite = 2; 

� Inaugurarea Parcului  Tricolorului din centru orașului; 

În perioada analizată acțiunile și controalele au avut ca scop: 

o combaterea cerșetoriei în zona bisericilor (în fiecare duminică + sărbatorile religioase) prin 

depistarea cerțetorilor, persoanelor fără adăpost, a celor care consumă diverse substanțe halucinogene 

și cooperare cu alte instituții; 

o fluidizarea a circulației rutiere în zona centrală, Materna, Kaufland (spălătoria auto automată) 

și zilnic la trecerile de pietoni din zona școlilor, în intervalul orar 07,30 – 08,10; 11,50 - 12,20; 



o fluidizarea traficului pe str. Războieni pe timpul funcționării patinuarului din Parcul 

Tineretului ; centre comerciale și spalătoriile automate dar și cu ocazia accidentelor grave de 

circulație ; 

o depistarea și sancționarea persoanelor care aruncă în locuri nepermise gunoi menajer, 

moloz,etc. la care se adaugă activitățile zilnice pe această linie; 

o combaterea tăierilor ilegale de arbori șă arbuști în zona Petru Maior/Hărcana, Băi Sărate ; 

o monitorizarea zilnică a parcurilor  și alte zone în care accesul  căinilor de companie, consumul 

de bauturi alcoolice, aruncare pe jos resturi de orice fel, este interzis; 

o menținerea ordinii și liniștii publice în incinta și proximitatea parcurilor, școlilor, blocurilor 

Electroceramica, Sticla, Cimentul, și alte zone cu risc criminogen 

o disciplinizarea pietonilor; 

o combaterea comerțului stradal ilicit și contrabandă cu țigarete; 

o menținerea ordinii publice și controlul accesului în sediul Primăriei Municipiului Turda. 

S-au efectuat controalele pe linie comercială în vederea protejării populaţiei împotriva unor 

activităţi comerciale ilicite: comercializare de produse cu termen de valabilitate expirat sau improprii 

consumului uman, utilizarea aparatelor de măsură şi control fără a deţine verificare metrologică sau 

cu verificare metrologică expirată, ocuparea domeniului public fără  a deţine contract de închiriere 

dar și desfăşurarea de exerciţiu comercial fără acord de funcţionare / aviz de orar emis de autorităţile 

administraţiei  publice locale. 

În domeniul disciplinei în construcţii s-au efectuat verificări tematice şi inopinate, precum verificări în 

scopul soluţionării reclamaţiilor referitoare la respectarea Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 

construcţii. Au fost verificate  lucrări de construcţii în execuție persoane fizice și juridice și, de 

asemenea s-au urmărit lucrările executate de către Compania de Apa, Electrica, E-on Gaz pe 

domeniul public (alee pietonală, porţiuni din carosabil, parcuri, spaţii verzi, etc.). 

În acest sens au fost aplicate 87 somaţii cu termene şi măsuri privind efectuarea de lucrări de reparaţii 

faţade, opriri de lucrări pentru intrarea în legalitate, 165 note de constatare și 89 invitații. Pentru 

nerespectarea prevederilor legii 50/1991 privind autorizarea execuării lucrărilor de construcții, s-au 

aplicat 47 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 159.500 lei. S-au întocmit 3 procese verbale de 

constatre a infracțiunii  în baza Legii 50/1991 care au fost înaintate organelor judiciare în vederea 

cercetării. 

În perioada analizată, pe timpul activității, polițiștii locali au constatat şi aplicat 4448 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 1.379732,5 lei, din care 3317 amendă contravențională și 1.131 



avertismente scrise , adică 25,42% din totalul sancțiunilor aplicate. Datele sunt prezentate în tabelul 

și graficele următoare, comparativ, cu aceași perioadă a anului trecut, astfel: 

 

Semestrul  I 
2017 2018 

PV Lei PV Lei 

AMENDA 3199 1.100.525 3317 1379732,5 

Avertismente 

Scrise  
1450 0 1131 0 

Total sancțiuni  4649 1.100.525 4448 1379732,5 
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Grafic comparativ privind procesele verbale întocmite de polițiștii locali 
în semestrul I 2018 și 2017

2017 PV 2018 PV



 

 

ACT 

NORMATIV/an 

Nr. PV/ semestrul  - I -  
+ / - 

% 

2017 2018 

HCL250/2015 1 1 0 / 

HCL 212/2005 1544 1257 -287 -18,58 

HCL 338/2016 0 222 +222 +100 

HCL  93/2013 1 0 -1 -100 

LEGEA12/1990 45 53 +8 +17,77 

LEGEA 15/2016 0 4 +4 +100 

LEGEA 50/1991 55 47 -8 -14,54 

LEGEA 61/1991 486 583 +97 +19,95 

LEGEA 92/2007 14 2 -12 -85,71 

LEGEA 145/2014 26  3 -23 -88,46 

LEGEA 349/2002 2  0 -2 -100 

LEGEA 448/2006 0 3 +3 +100 

OG.99/2000 31 15 -16 -51,6 

OUG195/2002 1285 1299 +14 +1,08 

OUG 195/2005 2444 2258 -186 -7,6 

 

Din analiza graficului rezultă că în semestrul I al anului, polițistii locali au sancționat cu 

preponderență  faptele de încălcarea a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 

dar și fatelor de încălcarea prevederilor privin circulația pe drumurile publice. S-au aplicat sancțiuni 

și persoanelor care nu au respectat prevederilor HCL212/2005 modificată pentru buna gospodărire a 

municipiului Turda cu precădere au fost vizate persoanele care au depozitat deșeuri în alte locuri 

decât cele amenajate, care au consumat alcool sau seminte în parcuri spații publice. (aprox. 6% din 

totalul amenzilor)  

Sesizările telefonice s-au preluat prin dispecerat, astfel ca în perioada analizată numărul 

apelurilor a crescut cu 27,08%, fiind înregistrate 1267 sesizări telefonice, astfel: 

� 69 au fost cele de tip ”112”  cu 7 însoțiri la Spitalul de Psihiatrie Cluj  

�  61 apeluri prin O.S – M.A.I. 



�  1198 apeluri telefon fix sau număr dispecerat 0731300903  (+33,55%) 

 

 TOTAL TEL. 112 

SEM I 2018 1267 1198 69 

SEM I 2017 997 897 100 

 

 

Poliţiştii locali „dispeceri”, au înregistrat sesizările preluate prin apel, în ”Registrul de Apeluri 

Telefonice” iar evenimetele  deosebite au fost comunicate directorului Executiv și șefilor ierarhic 

superiori respectiv, persoanei desemnată ”la permanență”. Au asigurat coordonarea activităţilor 

specifice desfăşurate în teren viteza de reacție a polițiștilot locali fiind în medie de 98% până în 5 

minute, după cum urmează a fi prezentate în graficele și tabelele următoare / comparativ lunile din 

perioada analizată și scopul apelurilor preluate de la cetățeni.  

 

Intervale de 

timp/ 

intervenție 

  0 - 4 

min 

5 

min 

6 - 9 

min 

10 

min 

11 - 14 

min 

15 

min 

16  - 19 

min 

20 

min 

S1 - 2018 482 526 124 113 11 28 2 11 

S1 -  2017 286 388 126 93 54 24 14 12 

+/- +196 +138 -2 +20 -43 +4 -12 -1 
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Pentru creşterea imaginii instituţiei şi informarea comunității cu privire la activitatea Poliției 

Locale Turda, s-au redactat și transmis către mass-media locală 28 articole cu activitatea Poliției 

Locale Turda iar cu ocazia Zilei de 8 Martie s-au oferit flori conducătoarilor auto de sex femenin. 

Pe linia prevenirii în special în ceea ce priveşte rolul pietonilor şi al bicicliştilor, a educaţiei 

specifice deplasării în trafic – pe stradă s-au desfășurat activități educative în colaborare cu unitățile 

școlare la care au participat 280 elevi + 9 învatatori/educatori -  Școala Profesională Poiana, Școala 

”Horea Cloșca si Crisan”, Gradinița cu Castani  iar pe linia prevenirii violenței în școala s-a participat 

la 2 lecții la Școala ”Teodor Murășanu”. 

Totodată s-a răspuns pozitiv proiectelor initiate de Primăria municipiului Turda: în martie a.c 

“Donăm sânge pentru o viaţă” –şi în aprilie - Proiectului de caritate cu ocazia căruia s-au cumparat 

produse alimentare pentru familiile nevoiaşe. 

De asemenea tot pentru promovarea imaginii Poliției Locale s-au întocmit 3 proiecte regimul 

finanţărilor nerambursabile prin Asociația Polițiștilor Locali, astfel: 

1. STRADA, PRIETEN SAU DUȘMAN? - cofinanțare - Fond Tineret -pe linia preveniției 

rutiere  - Consilul Judetean Cluj  

2. SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI !– în cadrul proiectului - Proiectului ”4/4 pentru Prieteni”, 

proiect demarat de Ambasada Statelor Unite în România și American Councils for International 

Education – pe linia promovării unui stil de viață sănătos! Stop Fumatului! 

3. SPUNE NU CERȘETORIEI !- cofinanțare - Fond Tineret pe linia preveniției 

abandonului școlar și a apelării la mila public -Primăria Municipiului Turda. 

Pregătirea profesională şi evaluarea poliţiştilor locali, s-a desfășurat  în conformitate cu planul 

de pregătire profesională pentru anul 2018. 

 

 

Probleme preluate din  apeluri % din total înregistrat  

Tulburarea liniştii publice: conflicte în 

familie/vecini 
26,3 

Blocarea intrării/ieşirii din garaj/parcare, curte 41,3 

Depozitare de deşeuri în locuri nepermise 20,8 

Pericolul câinilor fără stăpîn 7,2 

altele 4,4 



  OBIECTIVE : 

� Îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc; 

� Transparenţa întregii activităţii; 

� Promovarea imaginii Poliţiei Locale prin îmbunătăţirea rolului poliţistului local în 

comunitate; 

� Întărirea disciplinei poliţiştilor locali şi instruirea continuă pe linia pregătirii profesionale şi 

modul de adresare către cetăţeni. 

� Reconsiderarea atitudinii tuturor polițiștilor locali privind munca și responsabilitatea față de 

comunitarea pe care o servesc și a instituției din care facem parte.                    

 

Director executiv, 

MOLDOVAN VALER 


