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Poliția Locală este structura specializată care asigură un climat de ordine și 

siguranță publică, care își îndeplinește misiunile în mod transparent, calitativ și cu 

responsabilitate, sensibil la nevoile comunității în vederea apărării drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice private, care urmărește 

interesul public și satisfacerea nevoilor comunității turdene. 

Poliţia Locală Turda în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile 

Legii 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, HGR 1332/2010/2004 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, Regulamentul 

propriu de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Turda, în baza HCL ului privind  

reorganizarea Serviciului Public - Poliţia Locală Turda, cu personalitate juridică, în 

subordinea Primarului municipiului Turda.  

Activitatea se desfăşoară în baza principiilor: legalităţii, încrederii, a 

previzibilităţii, a proximităţii şi proporţionalităţii, a deschiderii şi transparenţei, 

eficienţei şi eficacităţii, a răspunderii şi responsabilităţii, imparțialităţii şi 

nediscriminării. 

Programul de dezvoltare managerială al Poliției Locale Turda creeză o viziune 

asupra imaginii interne şi externe a instituției, și repezinzintă aspiraţiile colectivului de 

conducere prin:  

• Recunoaşterea Serviciului Public Poliția Locală Turda, la nivel local ca o 

instituţie autentică în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de 

siguranţă al cetăţeanului; 

• Crearea imaginii de instituţie în slujba comunităţii prin servicii, consultanţă şi 

programe de formare continuă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii 

publice. 

• Evidenţierea preocupărilor direcţionate spre profesionalizarea efectivelor sub 

aspectul cunoaşterii actelor normative dar şi a măsurilor de intervenţie și acţiune; 

• Existenţa unui climat de muncă care asigură dezvoltarea unei culturi 

organizaţionale care să promoveze satisfacţia de a fi membru activ al Poliției Locale. 
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OBIECTIVE STRATEGICE, OBIECTIVE SPECIFICE, ACȚIUNI 

 

OBIECTIV STRATEGIC:  

1. Asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a 

cetățeanului: 

Obiective Specifice:  

� Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică; 

� Creşterea eficienţei acţiunilor pe linie de circulație; 

� Creşterea siguranţei în perimetrul și împrejurul unităţilor de învăţământ; 

� Reducerea faptelor antisociale; 

�  Protejarea cetățenului împotriva unor activități comerciale ilicite. 

2. Dezvoltarea urbană a  municipalității turdene 

Obiective Specifice:  

� Stoparea executării construcţiilor realizate ilegal; 

� Stoparea amplasării în regim neautorizat a panourilor publicitare și a firmelor 

luminoase; 

� Ecologizarea zonelor verzi şi monitorizarea gestionării deşeurilor. 

 

3. Management instituțional performant 

Obiective Specifice:  

� Implementarea sistemului de control managerial la nivelul Poliției Locale 

Turda în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

� Gestionarea adecvată și eficientă a resuselor umane, materiale și finaciare. 

Poliția Locală Turda, a implementat măsurile dispuse la nivelul intituției precum 

și activitățile și acțiunile specifice pentru atingerea obiectivelor prevăzute în “Planul 

Strategic“; 
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La sfârșitul anului 2018,structura organizatorică a Serviciului Public Poliţia 

Locală cuprinde  78 de posturi ocupate și 14 vacante structurate în 4 servicii, astfel: 

-Serviciul Siguranţă şi Ordine Publică 

- Serviciul Disciplina în Construcţii, Protecţia Mediului şi Control 

Comercial 

- Serviciul  Financiar Contabil, Resurse Umane şi Juridic 

- Serviciul Bază de Date, Dispecerat  şi Relații Publice 

 

DIAGRAMA privind organigrama Serviciului Public Poliția Locală Turda 
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Efectivele Serviciului Public Poliţia Locală Turda au acţionat în conformitate cu 

prevederile legii nr.155/2010 a poliţiei locale, a HG1332/2010 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Locale, a dispoziţiilor primarului municipiului Turda şi a Planului 

Managerial al directorului Poliţiei Locale Turda, în următoarele domenii de activitate:  

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

b) circulaţia pe drumurile publice;  

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;   

d) protecţia mediului;  

e) activitatea comercială;  

f) evidenţa persoanelor;  

g) alte domenii stabilite prin lege.  

În perioada de referinţă, Poliţia Locală Turda, şi-a desfăşurat activitățile pe cele 

două paliere, respectiv pe linie de prevenire şi pe linia combaterii fenomenelor 

antisociale 

Pe linia de prevenire: 

 Au fost organizate activităţi zilnice, în zilele lucrătoare la trecerile pentru 

pietoni din zona şcolilor şi a grădiniţelor cu scopul prevenirii accidentelor de circulaţie 

în care sunt implicaţi elevii şi preşcolarii cu patrulări în zona şcolilor pentru a se 

asigura ordinea şi liniştea publică. 

De asemenea, s-a pus accent pe dirijarea traficului rutier în zona centrală şi în 

punctele sensibile ce privesc fluidizarea circulaţiei auto şi pietonală. 

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

responsabilitate în trei schimburi - patrule comune în domeniul rutier tot cu Poliţia 

Municipiului – Biroul Rutier și soluţionarea unor sesizări prin “apel 112”. 

Totodată în perioada analizată s-a procedat în mod susținut prezentarea unor 

activități activ-participative  pe teme de educație rutieră și prevenirea violenței în școli, 

în rândul școlarilor și preșcolarilor. 
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Tot în acest context polițiștii locali au acționat în zonele aglomerate și cele de 

recreere (zone comerciale, parcuri, zona Salina Turda- Băi în scopul asigurării ordinii 

publice și păstrării integrității mobilierului urban. 

 

Pe linia combaterii fenomenului infracţional, 

Poliţia Locală Turda, a desfăşurat activităţi ţinând cont de principalii indicatori 

de performanţă, după cum urmează a fi expuse în următoarele capitole. 

Au fost organizate şi executate un număr de 412(+26) acţiuni cu efective mărite 

iar zilnic activități de asigurare a ordinii publice în funcție de evoluția situației 

operative. 

Pe timpul activității polițiștii locali au constatat un număr de 30 (+13) 

infracţiuni după cum  urmează: 13 cazuri de  lovire și alte violențe, 2 la regimul 

circulației, 2 port fără drept arma albe-cutit, 4 furt, 3distrugere, 1 amenințare, 1 

consum ilegal de substanțe halucinogene, 4  infracțiuni la Legea 50/1990 privind 

disciplina în construcții  și  1contrabandă cu țigări.  

Infracțiunile la regim deținere și consum de substanțe halucinogene au fost 

înaintate Brigăzii  de Combatere a Crimei Organizate  și Antidrog Cluj  în vederea 

cercetărilor specifice.  

De asemena au fost constate infracțiuni  pe  linie de comerț cu țigări de 

contrabandă, în urma căroa s-au ridicat în vederea confiscării 6.220 bucăți țigarete în 

valoare de 5.534 lei.De asemena s-au întocmit primele documente care au fost 

înaintate Poliției Municipiului Turda în vederea cercetării penale. 
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Tot pe linia comerțului ilegal au mai fost confiscate produse alimentare și 

tehnice în valoare de 7.000 lei care au fost predate Finanțelor Publice Cluj în vederea 

valorificării. 

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

punctuale: 3494 (+473) note de constatare, 832(+162) somații și invitații pentru 

respectarea normelor de conviețuire socială, reguli generale de comerţ, a obligațiilor 

privind circulația pe drumurile publice dar și a celor privind disciplina în construcții.  

Tot pe linia combaterii, poliţiştii locali, au constatat şi aplicat 7714 (+136) sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 2.302.833 (+271.808) lei, din care 29,5 % reprezintă 

avertismentele scrise. 

Comparativ cu anul 2017 în tabelul și graficul  următor arătăm numărul de 

sancțiuni principale aplicate de polițiștii locali în anul 2018, astfel: 

An 

P.V 

2017 2018 
+/- 

P.V 
% /- 

lei 

 

% 

 
P.V 

Valoare 

LEI 
P.V 

Valoare 

LEI 

TOTAL 7577 2.031.025 7714 2.302.833 +136 
+271.808  

LEI +1.7 

AMENDA 5419 2.031.025 5435 2.302.833 +16 +0.29 

A.V.S 2158 0 2279 0 +121 + 5.6  

 

 

 

n
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Grafic privind sanctiunile aplicate în anul 2018,

comparativ cu anul 2017

     2017 2018 
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De asemenea, situația sancțiunilor aplicate de polițiștii locali în anul 2018 pe tipuri de acte 

normative sunt prezentate, de asemenea comparativ cu 2017 în tabelul și graficul de mai jos: 

Act 

NORMATIV 

 

2017 

 

2018 
 

+/- 

% 

PVCC 

+/-  

LEI 
 

NR. 

PVCC 

 

VAL. 

LEI 

 

NR. 

PVCC 

 

VAL. 

LEI 

HG. 348/2004 0 0 0 0  0 0 0  

HCL  212/2005 2354 508850 2559 623700 +205 +8.01 +114850 

HCL   131/2010 0 0 5 1250 +5 +100 +1250 

HCL 93/2013 1 0 0 0 -1 0 0 

HCL 250/2015 1 500 1 0 0 0 -500 

HCL 338/2016 188 142500 385 293800 +197 +51.16 +151300 

LEGEA 12/1990 84 48000 111 81500 +27 +24.32 +33500 

LEGEA 45/2014 46 15000 11 15700 -35 -318.18 +700 

LEGEA 15/2016 0 0 4 6500 +4 +100 +6500 

LEGEA 49/2002 3 5250 1 100 -2 -200 -5150 

LEGEA  4/2006 0 0 1 300 +1 +100 +300 

LEGEA 48/2008 1 200 7 1700 +6 +85.71 +1500 

LEGEA 50/1991 108 176200 112 283500 +4 +3.57 +107300 

LEGEA 61/1991 842 225050 927 205550 +85 +9.16 -19500 

LEGEA 92/2007 15 1150 2 200 -13 -650 -950 

OG. 99/2000 67 25900 45 16400 -22 -48.88 -9500 

OUG 195/2002 3865 831925 3543 772632.5 -322 -9.08 -59292.5 

OUG  195/2005 1 50000 0 0 0 0 0 

OUG 55/2002 1 500 0 0 0 0 0 
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Din grafic se observă că și în anul 2108, poliţiştii locali au continuat aplicarea 

prevederilor legale în domeniile de activitate amintite, acționând și sancționând cu 

precăderea faptele de încălcare a prevederilor Hotărârii Consilului Localnr.212/2005 

cu modificarile ulterioare, pentru buna gospodărire a municipiului. Precizăm că 

sancțiunile s-au aplicat cu precădere pentru încălcarea prevederilor privind curățenia 

orașului, acestea fiind 38,2% din totalul sancțiunilor aplicate (971 sancțiuni în valoare 

de 195.200 lei). 

Polițiștii Locali, au sancționat și nerespectarea prevederilor OUG195/2002 șia  

HCL 338/2016 privind încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice, adică 

opririle, staționările și parcările neregulamentare, circulația pe drumurile publice fără 

achitarea taxeide tonaj precum  și încălcarea normelor de conviețuire socială (Legea 

61/91), activitățile de comet ilicite (Legea 12/1990) și cele ale disciplinei în construcții 

(Legea 50/1990).  

Tot în această perioadă s-au concretizat și alte activități prin: 

- punerea în executare un numar de 6 mandate de aducere, 

- 701 afișări la domiciliile contravenienţilor a proceselor verbale de contravenţie ş

i înştiințării de plată  precum și a  226 de comunicări; 

- s-au emis 212 acorduri de funcţionare  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

HCL  212/2005 HCL 338/2016 LEGEA 12/1990 LEGEA 50/1991 LEGEA 61/1991 OUG 195/2002

Grafic comparativ privind principalele acte normative penrtu care s-au 

aplicat sanctiuni contravenționale  

2017 NR. PVCC 2018 NR. PVCC



 

POLITIA LOCALA TURDA  -  Evaluarea activităţii - 2018 P. 10 

 

- 232 avize pentru orarul de funcționare pentru agenții economici din Turda. 

La nivelul instituției, au fost soluţionate un număr 483 (+37) de petiţii 

ale cetăţenilor și au fost soluţionate un număr de 2.756  (+78) sesizări telefonice, 

154 (-40) prin dispeceratul SNUAU 112, cu 5 însoţiri la Spitalul de Psihiatrie Cluj-

Napoca. 

Au fost asigurate măsuri de ordine, cu ocazia tuturor manifestărilor publice 

desfăşurate în spaţiul public pe raza municipiului Turda, cu ocazia adunărilor publice 

și a manifestărilor cultural-artistice organizate la nivel local, după cum urmează: 24 

Ianuarie (Unirea Principatelor Romane), EUROVISION 2018, Produs de Cluj, 1 Iunie 

– Ziua Copilului, 9 august (comemorarea marelui Voievod Mihai Viteazul), Ziua 

Mondială a Sănătăţii,  Zilele Municipiului Turda,  “Agro Fest”, 25 Octombrie - Ziua 

Armatei, 1 Decembrie-Ziua Naţională a României, 22 Decembrie 1989 - Ziua Eroilor 

Revoluţiei din Decembrie 1989 şi alte activităţăţi organizate cu ocazia Sărbătorilor de 

Iarna 2017/2018, respective 2018/2019. 

De menționat este faptul că în perioada Zilelor Municipiului Turda, au acționat 

toate efectivele în trei schimburi, pentru buna desfășurare a ativităților  șiprevenirea 

tulburării ordinii publice sau a comerțului illicit, rușindu-se împreună cu Jandarmeria 

și Poliția Municipiului Turda păstrarea unui climat de siguranță pe raza municipiului. 

De asemena s-au luat măsuri de ordine pe timpul desfăşurării meciurilor de 

handbal masculin, rganizate de către AHC Potaissa Turda și a meciurilor de fotbal 

organizate de către FC Sticla Arieșul Turda, cu o medie de 10-12 politişti locali/ 

misiune.  

Zilnic, în sezonul estival, s-au luat măsuri de ordine publică şi fluidizare a 

circulaţiei în zona turistică - Salina Turda şi Băi Sărate Turda, cu 3 poliţişti/zi. 

Au fost desfăşurate și activităţi preventive: la trecerile pentru pietoni din zona 

unităţilor şcolare şi activităţi de fluidizare a circulaţiei rutiere în zona centrală, a 

zonelor comerciale Materna, Kaufland, Lid L (+ spălătoriile automate). 
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Pentru respectarea normelor de conviețuire socială poliţiştii locali au patrulat în 

perimetrul bisericilor pe timpul slujbelor religioase, în fiecare duminică şi cu ocazia 

sărbătorilor religioase, în scopul combaterii cerşetoriei și în parcuri pentru prevenirea 

distrugerii mobilierului urban, a consumului băuturilor alcoolice consum de semințe, 

acces cu animale de companie și orice alte fapte sau acte de încălcare a normelor de 

conviețuire socială. 

Polițiștii locali au participat la 103 acțiuni concrete acordând sprijin 

reprezentanților Ecarisaj Bogata pentru capturarea a 455 câini fără stăpân. 

De asemenea polițiștii locali, au însoțit reprezenanții diverselor societăți care 

aveau ca scop deratizarea parcurilor-zonelor verzi de pe raza muncipiului Turda, 

asfaltarea sau fasonarea arborilor precum și la majoritatea întervențiilor de săpături în 

carosabil; 

În perioada analizată, toate activitățile și acțiunile desfășurate au avut ca scop 

îmbunătățirea și promovarea imaginii Poliției Locale Turda dar și a creșterii încrederii 

cetățeanului în serviciile Poliției Locale. Elementele de construire a imaginii instituției 

au constat și în informări ale cetățeanului prin postarea unor articole în mass media 

locală . 

S-au desfășurat acțiuni caritabile de donație de produse alimentare și jucării 

familiilor nevoiașe cu ocazia sărbătorilor Pascale și de iarnă, iar în parteneriat cu 

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, Poliția locală Turda a răspuns pozitiv 

mesajului ”Donează! Salvează o Viață!” 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLITIA LOCALA TURDA  -  Evaluarea activităţii - 2018 P. 12 

 

De asemenea pentru o bună desfășurare a activității s-a cooperarat cu instituțiile publice 

locale conform protocoalelor încheiate cu toate unitățile școlare, Poliția Municipiului Turda, 

Judecătoria Turda și Jandarmeria. 

Defalcat pe servicii situația activităților pe servicii stă astfel : 

 

SERVICIUL SIGURANŢA ŞI ORDINE PUBLICĂ 

 

Având în vedere obiectivele strategice şi specifice ale Poliţiei Locale Turda, 

pentru anul 2018 şi măsurile dispuse de către directorul executiv al insitutiei, 

efectivele serviciului dispuse în cele 4 birouri  Biroul Siguranța Circulației, Birou 

Petiții Mandate, Birou Intervenție și Birou Ordine Publică, Misiuni, au avut ca scop 

atingerea tuturor obiectivelor specifice . 

În perioada de referință și-au desfășurat activitatea în scopul asigurării ordinii şi 

liniştii publice, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice și activitatea 

comercială stradală, ilicită. 

Au fost organizate și executate un număr de   372  (+16) acțiuni cu efective 

mărite în baza unor de planuri de acțiune, iar zilnic s-au desfășurat activități în scopul 

asigurării ordinii publice în funcție de evoluția situației operative. 

Au fost constatate un numar de  25 infractiuni din care: 

� Regimul circulatiei rutiere = 2 

� Loviri si alte violente =13, 

� Furt = 4 

� Port fără drept cutit =2 

� Tulburarea ordinii publice = 1 

� Distrugere = 1, 

� Amenintare = 1, 

� Consum ilegal de subsatanțe halucinogene =1 
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Pe linie contraventională, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și 

Ordine Publică, au constatat și aplicat un număr de 7.277 sancțiuni contravenționale în 

valoare de 1.830.922,5 lei, pentru nerspecatrea prevederilor: 

HCL 212/ 2005  = 2378 sancțiuni contravenționale  în valoare de  543.200  lei; 

OUG 195/2002  = 3543 sancțiuni contravenționale  în valoare de  772632,5  lei; 

HCL 131/2010   = 5 sancțiuni contravenționale  în valoare de  1250 lei; 

HCL 338/2016 = 385 sancțiuni contravenționale  în valoare de  293.800lei 

Legea nr. 61/1991 = 915 sancțiuni contravenționale  în valoare de   202650 lei 
Legea nr. 12/1990 =  28 sancțiuni contravenționale  în valoare de  14.500   lei 
Legea nr. 92/2007 =  2 sancțiuni contravenționale  în valoare de  200 lei 
Legea nr. 349/2014 = 1 sancțiuni contravenționale  în valoare de  100 lei 
Legea nr. 4/2008 = 1 sancțiuni contravenționale în valoare de 300 lei 
Legea 448/2006 = 7 sancțiuni contravenționale  în valoare de  1700 lei 

Au fost întocmite un număr de  2529  note de constatare persoanelor care au încălcat 

prevederi legale pe linie de circulație. 

Au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 5000 lei, inclusiv 

5620 bucăți țigarete de contrabandă. 

� Pe linie de ordine publică : 

Poliţiştii locali ai Serviciului Siguranță și Ordine Publică au desfăşurat activităţi 

de patrulare, zilnic, în trei schimburi pe itinerarul de patrulare stabilit, pentru 

prevenirea, combaterea şi sancţionarea faptelor antisociale, pentru asigurarea unui 

climat de ordine şi linişte publică, o bună gospodărire a comunităţii prin promovarea 

unei relaţii civilizate în viaţa cotidiană. Au acționat și în scopul combaterii cerşetoriei, 

prin  identificarea și sancționarea persoanelor care apelează la mila publicului, 

identificarea copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a 

reprezentantilor legali, a persoanelor fără adăpost pentru 

încredinţarea acestora Direcției de Asistenţă Socială în 

vederea rezolvării legale a problemelor acestora. 

În sensul combaterii și prevenirii cerșetorieiPoliția 

Locală Turda a organizat și desfășurat proiectul “Spune 
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NU cerşetoriei!”, prin distribuirea de pliante, acționândîn zona lăcașurilor de cult, a 

centrelor comerciale, unități de învățământ pentru conștientizare cetățenilor prin 

mesaje concise că doar prin muncă se pot promova relațiile civilizate în viața 

cotidiană. Este de menționat că indirect activitățile de combatere a cerșetoriei în cadrul 

proiectului au avut ca scop și combaterea absenteismului și abandonului școlar. 

Au fost puse în executare un număr de 6  mandate de aducere și au fost afișate 

la domiciliile contravenienților un număr de 701 procese verbale ( 435 de la Turda si 

266 din alte localități) precum și 117 comunicări. 

Au fost solutionate un numaăr  223 de petitii si scrisori ale cetatenilor. 

Au fost solutionate un număr de 2546 sesizări telefonice din care 154 solicitări 

prin dispeceratul SNUAU 112, cu 3   însotiri la Spitalul de Psihiatrie Cluj. 

Au fost depistați 27 cerșetori, 32 minori lipsiți de supraveghere, 11 persoane 

fără adăpost, pentru care  s-au luat masuri legale. 

Au fost asigurate măsuri de ordine, cu ocazia tuturor manifestărilor publice amintite 

anterior. 

De asemenea s-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia executărilor silite în 8 cazuri 

și 11 cazuri de însoțire a  reprezentanților din aparatul de specialitate al primarului; 

Activitățile zilnice s-au concentrat în organizarea de : 

- acțiuni, controale și monitorizare a stării tuturor parcurilor: str.Tineretului, 

str.Războieni, Piața Basarabiei, dar  și alte zone de recreere. 

- acțiuni pentru combaterea comerțului stradal ilicit și contrabandă cu țigarete ; 

-  acțiuni de combaterea cerșetoriei atât în zona cultelor religioase (în fiecare 

duminică + sărbătorile religioase) cât și  zona  centrelor comerciale: Carreffour, 

Materna, Kaufland (+spălătoriile ă automate), str. Calea Victoriei, str.Tineretului 

� Pe linie de circulație 

  Activitățile de prevenire și sancționare a faptelor și actelor pe linie de circulație 

s-au concretizat în organizarea de acțiuni pentru disciplinizarea pietonilor și a 

conducătorilor auto, aplicându-se totodată și sancțiuni contravenționale atât pietonilor 
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care traversează neregulamentar cât și conducătorilor auto care încalcă normele de 

circulație rutieră ; 

Zilnic, s-au executat acțiuni pe linia implementării HCL 338/2016 modificată 

prin HCL 258/2017, privind instituirea taxelor de acces tonaj pe raza Municipiului 

Turda. Pentru nerespectarea acestor prevederi s-au aplicat 385 de sancțiuni 

contravenționale în valoare de 293.800 lei. 

Pe perioada sezonului estival s-a participat zilnic, în zona SC Salina Durgău SA, 

pentru fluidizarea circuației rutiere în două schimburi, precum și cu ocazia Târgurilor 

de Crăciun, sărbători Pascale sau alte ocazii. 

Pe timpul executărilor de modernizare/asfalatre a străzilor/parcărilor (micro I-

IV, Podul de peste Râul Arieș) polițiștii au dirijat traficul rutier. 

În perioada analizată s-a acționat în scopul identificării proprietarilor de 

autovehicole abandonate pe domeniul public al Municipiului Turda, fiind determinați 

să le predea la centrele de colectare fier vechi sau să le parcheze în alte locuri private, 

eliberându-se în acest fel spațiul public. 

Polițiștii Locali au participat la alte 432 (+34) acțiuni de fluidizare a traficului 

rutier, 240 (+9) dirijări trafic și 560(+30) de acțiuni de disciplinizare a pietonilor la 

treceri pentru pietoni.  

In 19 cazuri s-a acordat sprijin Biroului Poliției Rutiere Turda în cazul 

accidentelor grave de circulație. 

S-au efectuat, constant, verificări în teren privind semnalizarea rutieră pentru 

care s-au facut propuneri de remedierea deficientelor.              

De asemenea Servciul Siguranță și ordine Publică cu ocazia desfășurării 

acticităților zilnice au transmis numeroase propuneri Comisiei de Sistematizare prin 

care să se asigure o mai bună fluidizare a traficului rutier și pietonal.  
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PREGATIREA PROFESIONALĂ  

 

Pentru a obține rezultatele scontate s-a procedat la desfășurarea pregătirii 

profesionale continue și anume: 

-S-au parcurs cele 42 teme de pregătire prevăzute în planul de pregătire  atât din 

punct de vedere teoretic cât și practic. 

-Au fost susținute actrivitati de pregetire fizica în care polițiștii locali au învatat 

o parte din tehnicile de autoapărare, folosindu se în acest scop un profesor de 

specialitate. 

De asemenea s-au afectuat cele 2 sedințe de tragere în poligolul de la Bogata, 

unde am  fost sprijiniți de către cei 2 comandanți ai Unității militare 01515 și 01381 

carora țin să le mulțumesc pe acestă cale. 

In continuare pentru ca Poliția Locală să obțină rezutate cât mai bune reflectate 

în slujba cetățeanului si-a propus să continue cu pregătirea profesională concretizată pe 

aceealși module de pregătire cu teme noi și atractive, astfel încât exerctarea atribuțiilor  

zilnice să fie cât mai concretă, coerentă și elasticăîn funcție de problemtaica operativă, 

toate acestea pentru a face față schimbărilor precedate de dezvoltarea economico-

socială și culturală. 
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SERVICIULUI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII,  

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CONTROL COMERCIAL 

Misiunea serviciului constă în asigurarea disciplinei în construcţii, a protecţiei 

mediului şi a unui comerţ civilizat, pentru cetăţenii comunităţii, prin prevenirea şi 

descoperirea contravenţiilor sau infracţiunilor, din domeniile respective. Activitățile au 

vizat: 

� legalitatea construcțiilor aflate în execuție, 

�  respectarea legalității privind afișajul stradal, 

�  siguranța imobilelor și renovarea fațadelor, 

� verificări la organizările de șantier (existență rampă de spălare, plasă de 

protecție,afișaj cu datele executantului lucrării, starea de curățenie în șantiere)  

� verificarea punctelor gospodărești de pe raza municipiului Turda cu referire 

colectarea deșeurilor și curățenia punctelor gospodărești și identificarea rampelor 

clandestine de deșeuri. 

� verificarea efectuării lucrărilor de deratizare și dezinsecției la agenți economici, 

persoane fizice și juridice   

� verificarea cursurilor de ape pentru prevenirea deversării de ape uzate, 

� verificarea legalității funcționării agenților economici, 

� verificări privind respectarea termenelor de valabilitate al produselor 

comercializate, buna practică a actelor de comerț, a vânzărilor cu preț redus, 

� verificarea legalității activității de comerț stradal desfășurată la chioșcuri, 

gherete, tonete. 

� verificarea agenților economici care au solicitat acord de funcționare și aprobare 

de orar. 

� verificarea legalității activității de comerț a agenților comerciali din perimetrul 

și apropierea unităților școlare;  

În urma verificărilor au fost aplicate:425 (+88) somaţii, 965(-30) note de constatare 

şi 437 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 464.700 lei, după cum urmează: 

HCL 212/2005 = 181 sancțiuni contravenționale în valoare de 80.500 lei 
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HCL 250/2015 =1 sancțiuni contravenționale -avertisment 

LEGEA 12/1990 =83 sancțiuni contravenționale în valoare de 67.000 lei 

LEGEA 145/2014 = 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 15.700 lei 

Legea 50/1991=105 sancțiuni contravenționale în valoare de 276.500 lei 

Legea 61/1991 = 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.900 lei 

OG99/2000 = 40 sancțiuni contravenționale în valoare de 15.600 lei 

In urma controalelor efectuate, au fost confiscate 886 produse alimentare cu 

termen de valabilitate expirat care au fost distruse. 

Au fost soluţionate 260 sesizări ale cetățenilor. 

Pe timpul activității polițiștii serviciului au constat 5 infractiuni din care 4 pe 

linia disciplinei în construcții și 1 contrabandă cu țigări. 

Pe linia controlului comercial, în urma verificării documentaţiei depuse şi a 

structurii de vânzare, s-au emis 212 acorduri de funcţionare şi 232 avize pentru orarul 

de funcţionare, în baza O.G. 99/2000 şi a H.C.L. nr. 259/2013 privind aprobarea 

Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare şi a avizului pentru orarul 

de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi 

servicii de piaţă, în municipiul Turda.  

Din analiza indicatorilor de performanță se observă un trend ascendent 

substanțial. 

COMPARATIVutilizând aceiași indicatori de performanță, arătăm prin tabele și 

grafice activitatea Poliției Locale Turda, începând cu anul 2015 când acesta funcționa 

sub comanda vechii conduceri a administrației locale, iar din 2016 sub comanda noi 

conduceri a administrației locale.  

I. INFRACTIUNI CONSTATATE: 

Astfel : 

2015 – nu s-au constatat nici o infracțiune; 
2016  - s-au constatat 6   infracțiuni  
2017  -s-au constatat 17 infracțiuni 
2018 – s-au constatat 30 infracțiuni 
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Pentru nerespectarea prevederilor legale s-au aplicat sancțiuni contravenționale, 

astfel: 

II. SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE: 

În anul 2015– s-au aplicat 2004 sancțiuni contravenționale în valoare de 429.702,5 le 

În anul 2016– s-au aplicat 3110 sancțiuni contravenționale în valoare de 753.075 lei 

În anul 2017 – s-au aplicat 7578 sancțiuni contravenționale în valoare de 

2.031.025 lei 

În anul 2018  – s-au aplicat 7714  sancțiuni contravenționale în valoare de 2.302832,5 lei; 

TIP   

SANCTIUNE 

2015 2016 2017 2018 

P.V 
Valoare P.V Valoare 

P.V 
Valoare 

LEI 
P.V 

Valoare 

LEI 
 

LEI LEI 

Total 

P.V.C.C 
2004 429.702,5 3110  753.075  7578  2.031.025  7714  2.302832,5  

Amenda  
1921 429.702,5 2671  753.075  5420  2.031.025  5435  2.302832,5  

Av. s. 73   439  0  2158  0  2279  0  
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 III. PETIȚII SOLUȚIONATE : 

 

Se poate observa o tot mai mare solicitare din partea cetățenilor pentru ca Poliția 

Locală să le rezolve doleanțele. 

AN 
Total 

PETIȚII 

2015 168 

2016 221 

2017 446 

2018 483 

 

 

 

Din analiza indicatorilor se poate observa trendul ascendent din ultimii ani a 

activității Poliției Locale Turda în ceea ce privește aplicarea legislației în vigoare.  
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SERVICIUL BAZA DE DATE, DISPECERAT și RELAȚII PUBLICE  

 

Activitatea serviciul în perioada analizată a constat în centralizarea proceselor 

verbale în sistemul de evidenţă, asigurând colaborarea operativă prin dispecerat cu 

celelate servicii/ birouri şi compartimente precum și cu cetățenii. 

În anul 2018 s-au impelemntat elementele a 7714 procese verbale de 

contravenție. 

 La cele 5435 procese verbale de contravenţie -amendă contravențională, s-au verificat 

termenele de prescriere a documentelor în scopul prevenirii clasării sau a depăşirii 

termenului de soluţionare, întocmindu-se adrese către executorii bugetari, în scopul 

aplicării art. 39 din Ordonaţa 2/2001 privind executarea sancţiunilor contravenţionale. 

S-au mai implementat date conexe la procesul verbal: termene, chitanțe, contestaţii, 

confirmările de primire a debitelor, citații la procesul verbal. 

Prelucrarea și stocarea în sistemul de evidentă, s-a realizat cu respectarea 

prevederilor legale, respectiv ale Legii 677/2001 și a prevederilor Regulamentului 

General de Prelucrare a Datelor (U.E)  679/2018, datele fiind prelucrete și stocate 

pentru executarea atribuțiilor de serviciu exclusiv. 

Conform protocolului cu I.P.J Cluj - Serviciul Rutier, pentru  cele 2804 procese 

verbale s-au transmis punctele de penalizare pentru implementare în sistemul 

informatic național. 

Dispecerii, au preluat 2.556 sesizări telefonice din care 154 apeluri ”112” . 

Sesizările primite au fost transmise polițiștilor locali în teren pentru competentă 

soluționare și luare a măsurilor legale. Evenimentele specialeau fost comunicate 

directorului executiv și șefilor ierarhic superiori respectiv, persoanei desemnată ”la 

permanență”. 

Din analiza sesizărilor primite spre rezolvare în diagrama de mai jos prezentăm 

timpii de reacție, astfel: 

� intervenții sub 5 minute  -35%; 
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� intervenții în 5 minute - 41% 

� intervenții în interval de  5-10 minute -12% 

� intervenții peste 10 minute  -12%  

�  
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SERVICIULUI  FINACIAR CONTABIL, RESURSE UMANE ŞI 

JURIDIC  

  

Serviciul financiar-contabil, resurse umane şi juridic asigură îndeplinirea 

atribuţiilor ce revin Poliţie Locale Turda din actele normative în vigoare în domeniul 

elaborarii şi execuţiei bugetului, al controlului financiar preventiv propriu, al 

contabilităţii, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale personalului serviciului, 

precum şi a gestionării bunurilor instituţiei. 

 

Sinteza activităţii economice desfăşurată în anul 2018 

A. Analiza datelor de buget : 

I. Bugetul de cheltuieli (personal:contracte de muncă/bunuri şi servicii; 

cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii)  

Pentru anul 2018, în bugetul de cheltuieli al instituţiei au fost prevăzute sumele:  

 

Sumele prevăzute în buget includ toate cheltuielile legate de personal: salarii, 

indemnizaţii, sporuri, contribuţii la fondurile sociale şi toate cheltuielile legate de 

funcţionare - bunuri şi servicii, echipament, materiale consumabile, reparaţii, 

cheltuieli de întreţinere, carburanţi.  

Pentru anul 2018, în bugetul de cheltuieli pentru capital au fost prevăzute 4.000 

lei şi în trimestrul IV s-au achiziţionat 3 licenţe software Office Home&Business 

2019.  

Cheltuieli de 

personal 

Bunuri si 

servicii 

Active nefinaciare 

5.531.500 lei 353.870 lei 4.000 lei 
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II. Bugetul de venituri (subvenţii / alocaţii, surse atrase / venituri proprii)  

Bugetul de venituri aprobat pentru Poliţia Locală Turda provine integral din 

transferuri bugetare de la Municipiul Turda.                                                                   

 

B. Analiza datelor din contul de execuţie: 

 Execuţia bugetului, în detaliere economică a Serviciului Public Politia 

Locală Turda pentru anul 2018 se prezintă astfel: 

 TOTAL CHELTUIELI :               5.882.429 lei 

  Cheltuieli de personal                 5.530.826 lei 

  Cheltuieli materiale :                     350.202 lei  

 Cheltuieli de capital:                       3.770 lei 

 Plăţi efectuate în anii precedenţi     -2.369 lei 

Comparativ cu anul 2018, bugetul Poliţiei Locale Turda a înregistrat o creştere 

de 38,29% la secţiunea cheltuieli de personal şi o diminuare la secţiunea investiţii de 

98%. 
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Bugetul de cheltuieli  -2018

 2016 2017 2018 

Venituri totale 3.198.000 lei 4.546.775 lei 5.887.000 lei 

Transferuri 3.198.000 lei 4.535.000 lei 5.887.000 lei 
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În luna martie, a fost repartizat un autoturism nou Biroului intervenţie, 

autoturism care a fost inscripționat şi dotat cu stație emisie-recepţie şi rampă cu 

semnale sonore şi luminoase. În vederea încadrării în bugetul alocat, a fost stabilită 

valoarea maximă a consumului lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea 

Poliţia Locală Turda, cu îndeplinirea tuturor activităţilor. 

În primul semestru al anului 2018 s-au achiziționat cauciucuri și  uniforme 

pentru toți polițiștii locali  care își desfășoară activitatea în stradă. 

S-a achiziţionat soluţia E-SCIM, pentru o bună implementare a sistemului de 

control intern managerial,  la nivelul institituţiei noastre. 

Au fost actualizate şi completate procedurile operaţionale privind activităţile 

legate de buget, contabilitate, financiar, juridic, achiziţii, investiţii, SSM , PSI  şi 

situaţii de urgență. 

În trimestrul IV -2018 s-au achiziţionat 9 staţii mobile emisie-recepţie pentru 

poliţiştii locali şi s-a realizat dotarea cu cauciucuri de iarnă a autoturismului Dacia 

Dokker. 

În compartimentul finaciar contabil şi achiziţii s-au realizat următoarele activităţi: 

 

C. Analiza resurselor umane : 

În perioada  analizată, Poliţia Locala Turda, a funcţionat conform organigramei 

aprobate prin  Hotarârea Consiliului Local nr. 17 din 2011 şi din 01.09.2017 conform 

HCL nr. 315 din 31.08.2017: 92 de posturi aprobate dintre care 9 funcţii de conducere 

şi 82 de execuţie, iar la 31 decembrie 2018, din cele 92 de posturi aprobate 78 posturi 

sunt ocupate iar 14 posturi sunt vacante.  
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Astfel că la finele anului 2018, statul de funcţii a Poliţiei Locală este ocupat 

84,78%, cu 78 salariaţi din care 24 femei (30,77 % ) şi 54 bărbaţi (69,23 %). 

 

Pentru buna desfășurare a activității  în anul 2018, s-au organizat concurs pentru 

ocuparea a 3 posturi polițist local, 1 post de consilier şi un post ingrijitoare și de 

asemena s-a organizat un examen de promovare în grad pentru poliţisti locali. 

S-au transmis Agenţiei Naţionale de Integritate declaraţiile de avere şi interese 

ale personalului Poliţiei Locale Turda fiind  publicate pe site-ul instituţiei, conform 

prevederilor legale. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

vacante ocupate postrui aprobate

Grafic privind  ocuparea posturilor în anul 2018 

31%

69%

DIAGRAMA   PRIVIND   OCUPAREA FUNCȚIILOR -2018 

femei barbati



 

POLITIA LOCALA TURDA  -  Evaluarea activităţii - 2018 P. 27 

 

Poliţia Locală Turda în perioada 19.11.2018-21.12.2018 a fost auditatăde 

comparrtimentul audit al primăriei pe linia activității finaciar contabile 

desfășurate în cadrul Poliției Locale pentru anul 2017. 

În urma controlului, auditorii  au apreciat că sunt respectatate prevederile 

legale și procedurile iar la nivelul instituției bunele practici existente au fost 

aprecitate la nivel ridicat. In ceea ce privește  organizarea registrelor contabile, 

conducerea contabilităţii şi conducerea activităţii financiare de asemenea s-a 

concluzionat că sunt implementate tehnici de control eficiente, procedurile sunt 

bine susţinute de documente conform Sistemului de control Intern managerial. 

De precizat și faptul că la începutul anului 2019, Poliția Locală Turda a fost 

audiată de către Curtea de Conturi prin Camera de Conturi Cluj, 

neconstatându-se nelegalități și neconfromități. 

În anul 2018 consilierului juridic i s-au repartizat 

140 plângeri contravenționalela procesele verbale din care: 

au fost soluționate 71 de dosare astfel:  

- 34 sentințe sunt favorabile Poliției Locale Turda, 

plângerile fiind respinse; 

- 12  procese verbale au fost anulate; 

- 25 sancțiuni au fost reindividualizate din amendă 

în avertisment. 

Iar alte 69 dosare se află încă în stare de judecată. 

 

DEFICIENŢE ȘI NEAJUNSURI  

o Sediul necorspunzător şi dispersat în trei puncte de lucru; 

o Pregătirea profesională modestă a unor polițiști locali; 

o Comportamentul neadecvat faţă de cetăţean, gestionarea defectuoasă a 

unor situaţii tensionate și lipsa de fermitate manifestată de unii polițiști locali; 

o Disciplina care se află în curs de cimentare. 
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OPTIMIZAREA RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

In perioada analizată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a 

poliţiei locale şi a colaborat cu instituţii locale şi judeţene după cum urmează: 

� Primăria Municipiul Turda prin punerea în executare ale dispoziţiilor primarului 

muncipiului Turda sau prin hotărâri ale Consiliului Local. 

� Judecătoria Turda  

� Poliţia Municipului Turda 

� I.P.J - Serviciul Rutier Cluj  

� Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Cluj –Napoca,  

� D.A.S. Turda prin: 

� Ambulanţa Cluj 

� Spitalul Municipiului Turda  şi Clinica de Psihiatrie Cluj Napoca   

� S.C API SRL  

� HC Potaissa  

� F.C Sticla Arieșul Turda  

� Centrul de Ecarisaj Bogata  

� Lăcaşuri de cult  

� Unitățile școlare de pe raza municipiului Turda  

 
RESPECTAREA NORMELOR DE ETICA SI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALĂ 

Pe aceasta direcţie au fost desfăşurate permanent instruiri şi activităţi de 

prevenire a actelor de corupție în rândul poliţiştilor locali și cu precădere cu ocazia 

evaluărilor trimestriale şi ședinţelor de instruire. 

Pentru ca prevenirea şi combaterea fenomenului de corupţie să fie eficientă, este 

necesară concentrarea pe înţelegerea cauzelor profunde ale diferitelor manifestări ale 

actelor de corupţie, precum şi pe găsirea unor metode de eliminare sau de diminuare a 

acestui fenomen.  
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La nivelul Poliției Locale Turda, măsurile de prevenire a corupţiei s-au luat pe 

multiple planuri de la modul de organizare, managementul acesteia, finanţarea sa până 

la calitatea resurselor umane. 

În vederea creșterii și constientizării personalului cu privire la principiile și 

valorile etice în anul 2918, au fost aplicate 6 ”atenționarile” iar pentru încălcarea 

dispoziţiilor şefilor şi neîndeplinirea corespunzătoare a  atribuţiilor de serviciu și s-au 

aplicat 5 sancțiuni disciplinare (1 diminuare de salar și 4 mustrări scrise).  

OBIECTIVE  ce urmează a fi îndeplinite în anul 2019 

� Asigurarea siguranţei cetăţenilor; 

� Îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc; 

� Transparenţa întregii activităţii; 

� Promovarea imaginii Poliţiei Locale prin îmbunătăţirea rolului poliţistului 

local în comunitate; 

� Promovarea comunicării între poliţiştii locali pe canale securizate - staţii 

emisie –recepţie (codificare); 

� Înaintarea evaluărilor trimestriale ale Poliţiei Locale Turda în scopul 

informării Primarului municipiului Turda şi a Consiliului Local asupra activităţii, spre 

ştiinţă şi observaţii. 

� Infomarea mass-media locală cu privire la activităţile importante prin 

articole postate pe site-ului instituţiei, a Primăriei municipiului Turda sau prin 

purtătorul de cuvânt al primăriei. 

� 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. 
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În încheiere, stimați colegi, personal apreciez activitatea Politiei Locale ca 

fiind una bunăși foarte bună, fapt pentru care vă mulțumesc pentru efeorturile 

depuseși  sunt sigur ca împreună vom realizaobiectivele propuse. 

Vă multumesc, 

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV, 

VALER   MOLDOVAN 

 

 

 


