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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, structură 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 a nediscriminării. 

I.  DINAMICA EFECTIVULUI  

În perioada  01 ianuarie – 31 decembrie 2019 Poliţia Locală Turda, a funcţionat conform 

organigramei aprobate HCL nr. 315/2017: 92 de posturi aprobate dintre care 9 funcţii de conducere şi 

82 de execuţie structurată, astfel: (vezi DIAGRAMA privind organigrama Serviciului Public Poliția Locală Turda, este prezentată alăturat) 

-1. Serviciul Siguranţă şi Ordine Publică: 4 

BIROURI: Siguranța Circulației, Intervenție, Petiții 

Mandate și Biroul Ordine Publică și Misiuni; 

-2. Serviciul Disciplina în Construcţii, Protecţia 

Mediului şi Control Comercial; 

- 3. Serviciul  Financiar Contabil, Resurse Umane 

şi Juridic; 

- 4.Serviciul Bază de Date, Dispecerat şi Relații 

Publice; 

SBDDR

SFCAJ SSOP 

SDCPMCC 
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În 2019 s-au organizat: 

-  2 examene de promovare în grad profesional:1 pentru funcția de consilier și 1 pentru funcția de 

consilier juridic; 

-  1 concurs pentru ocuparea unui post de polițist local, post care s-a vacantat în anul tot în 2019, 

astfel că la 31 decembrie 2019, din cele 92 de posturi aprobate: 77 posturi sunt ocupate iar 15 posturi 

sunt vacante.  

Statul de funcţii a Serviciului Public Poliţia Locală, la finele anului 2019, este ocupat în 

proporție de 83,70%, respectiv cei 77 salariaţi pe categorii se prezintă astfel: 29,87 % (23) femei şi 

70,13 % (54) bărbaţi.  

 

 

 

II. ACTIVITATE 

 

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;  



 

POLITIA LOCALA TURDA  -  Bilanț  2019 P. 4 

 

g) alte domenii stabilite prin lege.  

În perioada de referinţă, Poliţia Locală Turda, a desfăşurat activități pe cele două paliere, 

respectiv: pe linie de prevenire şi pe linia combaterii fenomenelor antisociale. 

 

II. A.  ACTIVITATI  PREVENTIVE 

� Acțiuni organizate: 977 (+565); 

� Intervenții în apropierea unităților școlare: 262 din care 135 

dirijare ”treceri pietoni” de 2 ori pe zi în cele 12 locații, în scopul 

asigurării fluenței traficului rutier din imediata vecinătate a unităților de 

învățământ, zilnic între orele 07.40 – 08.10 și 11.50 -12.20. 

� Dirijarea circulației la accidente rutiere :  7 

� Aplanări de conflicte 58 (+2) și  activități de educație rutieră: 10 

(+2)   

� Persoane legitimate : 8139 (+4845) 

� Verificări în baza de date M A I : 2114 

� Măsuri de ordine la evenimente :59 

o  Evenimente sportive: 39 (+5) 

o  Evenimente culturale :17 (+10) 

o Evenimente religioase : 4  

o In perioada analizată s-au desfășurat și activități de supraveghere, 

menținere a ordinii și liniștii publice precum și pază în parcurile din 

municipiul Turda și zona pietonală, acționându-se în 3 schimburi cu efectiv de cca. 10 polițiști/zi.  

o Cu ocazia târgurilor sau a evenimentelor cuturale desfășurate în perioada analizată, s-a acționat 

în scopul supraveghererii zonelor pentru prevenirea faptelor de vandalism / distrugerii mobilierului 

urban, pentru prevenirea faptelor de distrugere sau sustragerea instalațiilor electrice, ornamentelor și 

mobilierului specific evenimentului, amplasat pe domeniul public, în zonele alese de organizatorii 

evenimentelor  fie Parcul Tineretului - Patinuar, zona Casei de Cultură, Zona pietonală centrală, Parcul 

Teilor, Parcul Micro I, Parcul Grup statuar ”Horia Cloșca și Crișan” dar și zonele de agrement Salina - 

Băi Sărate Turda acționându-se totodată și în  scopul combaterii cerşetoriei, a consumului băuturilor 

alcoolice consum de semințe, acces cu animale de companie și orice alte fapte sau acte de încălcare a a 

acestor normelor de conviețiure socială. 
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o In perioada supusă analizei s-au asigurat și luat măsuri de ordine publică cu ocazia 

spectacolelor organizate în 24 ianuarie-Unirea Principatelor Romane, Crosul «alergăm pentru cei care 

nu pot alerga ! », Serbărilor Câmpenești, Festivalul Internațional de Teatru,  Ziua Eroilor,  Ziua 

Internațională a Copiilor, Ziua Drapelului,  Festivalul Toleranței și a Incluziunii sociale, etc. 

 

                  

De asemena s-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia următoarelor competiții 

sportive, astfel :  

� 18 meciuri de handbal din cadrul ,,Ligii Naționale” cu 10 polițiști locali/misiune ; 

� a 16 meciuri de fotbal din cadrul ,,Ligii a III-a’’; 

� a Turneului de Handbal – Juniori (3 zile în perioada 22-24 februarie 2019) ; 

� a Turneului Final - Campionat Național de Juniori Handbal feminin (5 zile în perioada 01-

05 mai 2019) ; 

� Campionatul național de juniori 4 - Masculin (2 zile în perioada 18-19 mai 2019) ; 

� Meciul Internațional Handbal Masculin Tineret (26 octombrie 2019) ; 

�  16 meciuri de fotbal Campionat Liga a III-a. 

 S-au participat la acțiuni comune cu reprezentanții SC Prival Ecologic Servic S.A în scopul 

verificării valabilității contractelor de salubritate a asociațiilor de proprietari și societăților comerciale 
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existente pe de pe str. Calea Victoriei nr.102 - 104 și str. Zambilelor nr.4 precum și la punctele 

gospodărești de pe str. Barbu Lăutaru.       

Duminică și în zilele de sărbătoare pe timpul slujbelor religioase, pentru prevenirea cerșetoriei și 

respectarea normelor de conviețuire socială, poliţiştii locali au intensificat patrulările în perimetrul 

bisericilor. Tot în acest context, polițiștii locali au acționat în zonele comerciale aglomerate și cele de 

recreere Salina Turda – Băi Sărate  

S-au organizat acțiuni pentru aplicarea prevederilor Legii 421 /2002 - identificarea 

autovehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităților administrativ-teritoriale, astfel în perioada analizată au fost identificate 28 

autovehicule abandonate pe domeniul public fie în zona parcărilor blocurilor, pe străzi sau pe spații 

verzi. 

Începând cu luna iulie 2019, plecând de la idea că toţii putem contribui la îmbunătățirea vieții 

sociale a oraşului adoptând gesturi simple: de la o simplă traversare regulamentară, o staționare sau 

parcare regulamentară sau depozitarea deșeurilor în locurile speciale, de la gestul de a purta centura de 

siguranţă, a respecta limitele de viteză până la a nu conduce sub influenţa alcoolului sau a conduce fără 

permis, Poliția Locală Turda a organizat și executat 4 campanii preventive pentru promovarea unui 

comportament civilizat, campanii de conștientizare a repectării de către populație atât a normelor de 

conduită rutieră cât și a normelor pe linia salubrizării, a întreținerii și ecologizării zonelor verzi. 

totodată și de conștientizare a turdenilor cu privire la importanței respectării : 

�  1. a normelor privind protejarea mediului înconjurător privind colectarea selectivă, depozitarea 

deșeurilor în locurile special amenajate, 

�  2. a normelor rutiere  ca pieton și conducător auto (3), 

�  4. a normelor de circulație a atelajelor pe arterele municipiului Turda și  

Pe linia campaniei de prevenție ruiteră s-au aplicat 2217 flyere de 

atenționare a conducătorilor auto pentru 

nerspectarea normelor rutiere de parcare, 

staționare și a pietonilor pentru traversare 

neregulamentară, iar deținătorii de atelaje 

cu tracține animală au fost informați cu 

privire la străzile pe care pot circula. 

Pe linia salubrizării, a întreținerii și ecologizării zonelor verzi, 

populația a fost și informată cu privire la existența pubelelor și containerelor de colectare selective iar 

pentru nerespectarea normelor pe linia curățeniei sau aplicat și 244 sancțiuni contravenționale în 

valoare de  93.900 lei; 
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Tot pe linia prevenției, în perioada analizată, s-a procedat în mod susținut prezentarea unor 

activități activ-patricipative de educație rutieră, teme desfășutate în cadrul programului ”Strada prieten 

sau dușman?” și teme pe linia prevenirii violenței în școli, promovarea unui comportament civic și 

prevenirea  comporatamentelor  ostile, a violenței psihologice în rândul școlarilor și preșcolarilor.  

Pentru cei 180 de elevi, principalele teme dezbătute au fost cele de educaţie specifică deplasării 

în trafic, de conștientizare a rolului lor ca pieton și biciclist, iar pe linia prevenirii violenței s-a promvat  

comportamentul civilizat în școală, în societate și  mijloacele de transport în comun.  
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o Tot preventiv s-au organizat și efectuat 265 controale pe linie 

de control comercial care au constat în acțiuni tematice privind 

verificări la punctele de alimentație publică : existența orarelor de 

funcționare, termenele de valabilitate ale produselor expuse spre 

vânzare, prețuri afișare la raft, verificarea metrologică aparatelor de 

masură, verificarea ateliere de întreținere și reparații auto. S-a 

acționat și în scopul combaterii 

comerțului stradal ambulant, iar la 

începutul deschiderii anului școlar, s-au 

accentuat verificările în punctele de alimentație publică din interiorul și 

apropierea unităților de învățământ.  

o In zona piețelor agroalimentare s-au organizat controale și acțiuni 

de prevenție a producătorilor agricoli pentru respectarea prevederilor  Legii 

145/2014.  

o Pe linia disciplina în construcții s-au verificat șantierele de pe raza municipiului Turda: 

existența rampelor de spălare, plase de protecție, panou de identificare, împrejmuiri iar pentru unele 

construcții în stare incipientă unde s-au identificat și neconformități:ex.nerespectarea A.C, lipsa A.C, 

nerspectarea regulilor privind publicitatea stradală, etc. s-au luat măsurile legale. 

o În perioada analizată, polițiștii locali au efectuat acțiuni de verificare a stării de deteriorare a 

fațadelor imobilelor aflate pe raza municipiului Turda, aplicând 112  somații cu termene și cu măsuri 

punctuale - luarea măsurilor de reparații și/sau intrarea în 

legalitate, în cazul imobilelor cu fațade deteriorate și care pun 

în pericol circulația pietonală.  

o Au fost identificate construcții provizorii/improvizate 

sau dezafectate, care pot deveni loc de refugiu pentru oamenii 

străzii sau grupuri infracționale și de asemenea s-au avut în 

vedere zona de garajelor și a  parcărilor dintre blocuri pentru 

identificarea eventualelor  nereguli ale stării acestora pentru 

siguranța pietonală și nu numai, iar conform dispozițiilor de 

primar s-a dispus demolarea a două construcții pe str. 

Margaretelor. 

o Au fost verificate lucrările de spargere a carosabilului cu ocazia  executării  lucrărilor efectuate  

de către C.A.A, E-On Gaz, Electrogrup și Electrica și totodată s-au emis somații de readucere a 

terenului (carosabilului) la starea inițială, penrtu neconformare aplicându-se sancțiuni. 
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o Pe linia protecției mediului s-a acționat în scopul 

sancționării persoanelor care depozitează deșeuri de orice fel pe 

domeniul public sau în locuri neautorizate sau poluează aerul prin 

incendirerea a diverse deșeuri. S-au efectuat verificări privind 

activitatea firmelor de salubritate menajeră și stradală, verificându-

se existența contractelor  de salubrizare, la punctele gospodărești  și 

asociații de proprietari, precum și verificarea modului de efectuare 

a curățenei de către asociațiile de proprietari, existența  contractelor 

de dezinsecție și deratizare la asociații și societăti comerciale. 

 

II.B  ACTIVITĂTI DE CONSTATARE A INFRACTIUNILOR SI CONTRAVENTIILOR: 

 

INFRACȚIUNI CONSTATATE = 48 (+21) după cum urmează :  

• 26 infractiuni de contrabandă cu tigări  

• 8 infractiuni de furt (piata centrala furt din poseta, furt din poseta in mijloc de transport în 

comun, cablu, și 2 furturi de bicicletă),  

• 6 loviri și alte violențe 

• 1 nerespectarea prevederilor legii 33/2017 privind organizarea și desfășurarea alegerilor. 

• 1 conducerea unui vehicul cu permisul suspendat  

• 1 conducerea unui vehicul neînmatriculat  

• 1 conducerea unui vehicul fără permis  

• 1 încredințare de conducere a unui vehicul fără permis  

• 1 distrugere  

• 1 port ilegal de cuțit 

• 1 pe linie de disciplina în construcții –continuarea lucrărilor de construcții după sistarea lucrărilor;   
 

            

2018 

2019 
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 CONTRAVENȚII CONSTATATE : 
În perioada analizată, polițiștii locali au constatat şi aplicat 5231 (-2563) sancțiuni 

contravenționale în valoare de 1.315.290 lei (-988.542,5 lei), din care 2197 avertismente scrise (41,9 

%) și 64 anulate (-15) pe care le prezentăm comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent în 

tabelul și graficul următor: 

 

An 

P.V 

2018 2019 
+/- 

P.V 
% /- 

lei 

      

     % 

 P.V 
Valoare 

LEI 
P.V 

Valoare 

LEI 

TOTAL 7794 2.303.832,5 5231 1.315.290 - 2.563 -988.542,5 -33,02 

AMENDA 5436 2.303.832,5 2970 1.315.290 -2.466 -45,36 

  A.V.S 2279 0 2197 0 -82 -3,59 

Anulate  79 0 64 0 -15  

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                 Amenda                        Avertisment scris 

     2018 

2019 

2019 

2018 
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Act NORMATIV 

               2018 
2019 

 

+/- 

% 

PVCC 

     +/-  

    LEI NR. 

PVCC 

VAL. 

LEI 

NR. 

PVCC 

VAL. 

LEI 

HCL 199/2019 0 0 
364 52800 

+364 0 +52800 

HCL  212/2005 2559 623700 
1823 357900 

-736 -28,76 -265800 

HCL   131/2010 5 1250 
3 0 

-2 -40 -1250 

HCL 250/2015 1 0 
2 500 

+1 +100 +500 

HCL 338/2016 385 293800 
120 90000 

-265 -68,83 -203800 

HCL 54/2019 0 0 
18 500 

+18 0 +500 

LEGEA 12/1990 111 81500 
91 69250 

-20 -18,01 -12250 

LEGEA 145/2014 11 15700 
12 800 

+1 +9,09 -14900 

LEGEA 15/2016 4 6500 
5 6000 

+1 +25,00 -500 

LEGEA 349/2002 1 100 
9 1700 

+8 +800 +1600 

LEGEA  4/2006 1 300 
1 500 

0 0 +200 

LEGEA 448/2008 7 1700 
6 3900 

-1 -14,28 +2200 

LEGEA 50/1991 112 283500 
148 234500 

+36 +32,14 -49000 

LEGEA 61/1991 927 205550 
686 157950 

-241 -25,99 -47600 

LEGEA 92/2007 2 200 
0 0 

-2 -100 -200 

OG. 99/2000 46 17400 
54 24000 

+8 +17,39 +6600 

OUG 195/2002 3543 772632.5 
1824 313490 

-1719 -48,51 +459145,5 
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De asemenea, situația comparativă a sancțiunilor aplicate de polițiștii locali în anul 2019 pe 

tipuri de acte normative sunt prezentate graficul de mai jos: 

 

 

In diagrama de mai jos arătăm faptul că în anul 2019, poliţiştii locali au continuat aplicarea 

prevederilor legale în domeniile de competență, astfel: 
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CONFISCĂRI :  

In urma aplicării celor 91 sancțiuni contravenționale (69.250 lei) pentru nerespectarea  

prevederilor  Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite,  s-

au ridicat în vederea confiscării bunuri alimentare 2928 lei și nealimentare în valoare de 6851 lei (ex. 

cravate, seturi cutite,  pahare din sticlă, CD-uri, articole de 

îmbrăcăminte, carpete, etc) cele din urmă au fost predate 

Finanțelor Publice Cluj în vederea valorificării. 

Ca urmare a comiterii infracțiunii ”contrabandă de tigări” 

s-au ridicat 6220 bucăți țigarete în valoare de 5.565 lei. 

Tot în perioada analizată au fost ridicate 146 de pachete 

țigări (2920 țigatere) abandonate în valoare de 1.460 lei.   

 

BILANȚ JURIDIC  

 

I. Plângeri contravenționale și Apeluri față de Sentințele Civile comunicate către Serviciul Public 

Poliția Locală Turda – 100 dosare noi. 

II. Total Hotărâri Judecătorești comunicate în intervalul analizat dar pentru procese verbale 

încheiate anterior perioadei analizate : 

� Favorabile ( respinge plângerea și  menține procesul verbal ) = 58 

� Nefavorabile - anulează procesul verbal  = 12 

� reindividualizare Amenzii cu AVERTISMENT  = 16 
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Consilierul juridic a formulat răspuns față de plângerile prealabile formulate de către SC 

Xavis Service S.R.L., s-a îngrijit de demersurile în vederea bunei desfășurări a activității cu 

Judecătoria Turda și a Protocolului de colaborare derulat în acest sens, dar și în privința comunicării 

actelor de procedură interinstituționale cu Tribunalul Cluj și cu diferitele servicii din cadrul 

Primăriilor sens în care a redactat adrese pentru restituirea proceselor verbale din debit, cereri de  

legalizare a hotărârilor judecătorești, cereri de îndreptare a erorilor materiale, cereri de lămurire a 

dispozitivului conform Noului Cod de Procedură Civilă. 

Totodată a redactat materiale de lucru necesare distribuirii angajaților (ex. modificări 

legislative privind creșterea punctului amendă în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice urmată de plafonarea acestuia, modificări la Legea nr. 61/1991, 

unificarea celor 5 forme ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 212/2005 sub forma unei singure 

Hotărâri a Consiliului Local Turda, modificarea anexei 1 la HCL nr. 250/2015, Proiectul de Hotărâre 

privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Turda. 

 

III. PETIȚII  SOLUȚIONATE :   

- Au fost soluționate 563 de sesizări scrise ale petenților persoane fizice și juridice și 52 de 

sesizări înregistrate ca urmare a procesului verbal de constatare a dispecerului de serviciu. 
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IV. INTERVENTIE PRIN DISPECERAT 

În anul 2019, prin dispecerat s-au preluat 2932 (+376) sesizări telefonice din care 150 (-4)  

apeluri ”112”, și 118 prin Ofițerul de Serviciu - MAI și 2664 apeluri telefon fix sau mobil de la 

cetățeni.  

Apelurile au fost înregistrate în ”Registrul de Apeluri Telefonice”, sesizările special fiind 

communicate directorului Executiv și șefilor ierarhic superiori respectiv, persoanei desemnată ”la 

permanență”. 

Situația comparativă este prezentată în tebelul și graficul de mai jos:  

 

APELURI   2018 2019 +/- % 

TOTAL APEL 2556 2932 +376 +14,7 

DISPECERAT  2402 2664 +262 +10,90 

APEL 112 154 150 -4 -2,6 

Apel O.S – M.A.I            / 118 +118 100 

 

 

Pentru soluționarea sesizărilor s-au efectuat deplasari la evenimente iar din analiza timpilor de 

reacție, menționăm că acesta este în peste 89 % din cazuri intervenție la 5 minute. 
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    VI. ACTIVITATI  DE SPRIJIN IN FAVOAREA ALTOR STRUCTURI 

- RADP: 1202 (asfaltare) 

- CAA : 18 ; 

-Serviciu de ecarisaj: 101 acțiuni  fiind capturati 427 câini fără stăpân) 

- DAS :27 acțiuni și 1 în scopul soluționării sesizărilor d-nei P.E 

- Unități școlare :107 în scopul soluționării sesizărilor  pe linie de ordine publică și fluidizare  

- Mandate de aducere: 11 

- Prival : 21 (fasonari arbori) 

- Sistematizare : 8 rapoarte cu propuneri 

- Serviciul Public Comunitare de Evidenta Persoanelor : zilnic însotirea personalului cu registru 
de stare civilă: 

- Judecătoria Turda și Tribunalul Cluj  

- Poliția Municipiului Turda și  

- Structuri din cadrul ”aparat primar”:11 

 S-au inventariat 109 clădiri deteriorate definite conform HCL 375/2017 și s-au întocmit raport. 

 GIS - verificarea teraselor sezoniere din centrul municipiului - zona pietonală, 6 tonete 

amplasate pe domeniul public, panourilor  publicitare și afișajul stradal. S-au emis somații, s-au aplicat 

sancțiuni și s-a dispus desființarea celor degradate sau montate ilegal. 

 SUAT - 33 verificări adeverințe emise iar în 8 cazuri acestea au fost returnate spre anulare. 

VII. ALTE ACTIVITĂȚI 

S-au procesat 10.353 documente (intrări/ieșiri) cu respectarea circuitului documentelelor; 

- Afișări: 513  precese verbale de contavenție emise de Poliția Locală Turda și alte  Poliții Locale  din 

țară. 

-  Debite transmise către Servicii de Executori Bugetari : 2101  

- Chitanțe înregistrate  pentru procese verbale  achitate: 1037  în 

valoare de 250.930 lei 

-  Adrese către IPJ Cluj - Serviciul Rutier  -  pentru informarea 

contravenienților (1091) sancționați cu măsura complementară 

puncte penalizare. 

-  Note de constatare aplicate :3503 

- Comunicări întocmite și transmise : 2285  
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- Somații aplicate :4578 

- Citații : 146 

- Invitații :712 

- Primire, verificare și eliberare orare de funcționare :189  

- Primire, verificare și eliberare acord de funcționare :169 

- Persoane depistate și măsuri :  

 Cersetori : 13 depistați de peste 500 de ori în teren 

 Persoane fără adăpost :7 depistati de 132ori   

 Minori nesupravegheati : 10 depistati zilnic in teren, din 

care toți 10 predați părinților fără a se solicita sprijinul DAS 

sau a  Centrulului de primiri minori Poiana  

 Prostituate sancționate : 14 îndepărtate 14 (87 sancțiuni contravenționale) 

 Auto abandonate și măsurile luate : 47 depistate și soluționate la prima somație ; 

 Parcări ocupate abuziv : 489 soluționate 100%.   

- Asigurare paza/supraveghere obiective publice : nr. zile, după cum urmează : 

� 60 zile Parcul Tineretului și Parcul Teilor - în 3 schimburi cu 16 polițiști locali/zi,  

� 10 zile rampa gunoi menajer zona centrală și zone din microcartiere   - 2 polițiști locali/zi 

� 45 (30+15) zile supravegherea celor 5 panouri electorale conform prevederilor legii electorale ; 

� 4 zile în 3 schimburi cu 4 polițiști locali/zi - Parcul 

Tineretului pentru activitățile organizate de Ziua Internațională a 

Copilului, Festivalul Toleranței și a Incluziunii Sociale. 

� 3 zile- Festivalul de folclor  festivalul de Teatru în zona 

Pietonală centrală,  

� Tot câte 3 zile: Agrofest, 3 zile Parcul Tineretului – o zi 

medievală la Turda, Spectacol Opera, Zile FIT. 

� De precizat și faptul că Poliţia Locală Turda la începutul 

anului 2019 în perioada 08 ianuarie - 08 februarie 2019, Poliția Locală Turda a fost audiată de către 

Curtea de Conturi prin Camera de Conturi Cluj care au efectuat verificări pe ultimii trei ani 2016 – 

2018 pe linia punerii în aplicare a Sistemului de Control Managerial, pe linia financiar - contabilă și 

evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de Poliția Locală, neconstatându-se nelegalități și 

neconfromități nici pe această linie.  

De asemena în luna mai 2019, s-a instituit misiunea de audit pe tema ”prevenirea corupției”. Nu s-

au stabilit neregularități. 
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� În data de 27 august a.c s-a participat la acțiunea de igienizare zonei Băi Sărate Turda, acțiune 

civică unde a participat doar persoanalul Poliției Locale Turda. 

 

VIII. PRACTICA DISCIPLINARĂ 

 

În anul 2019 angajații Poliției Locale Turda au participat la instruiri zilnice pe linia aplicării 

legislației în vigoare și pentru prevenirea actelor de corupție în rândul polițiștilor locali și de siguranța 

circulației, dar și cursuri practice și sportive.  

Astfel, polțiștii locali au dobândit noțiuni teoretice și practice în cadrul celor 2 sesiuni de tragere cu 

pistolul marca Glock și Steyer în  Poligonul de tragere M.Ap.N. Bogata al U.M. 01515,  iar pe linie 

autoaparare au participat la 2 ședințe de pregătire pe Stadionul Municipal Turda. 

Nu s-au înregistrat cazuri de corupție însă au fost aplicate 7 atenționări și 4 abateri disciplinare 

cu ”mustrarea scrisă” pentru neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu și nepunerea în 

aplicare a dispozițiilor șefilor ierarhici. 
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IX. MĂSURI PENTRU ÎMBUNATĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR 

 Analiza evoluției situației operative pe raza municipiului conform competenței, sub aspectul 

cauzelor, condițiilor, efectelor asupra opiniei publice și imaginii Politiei Locale, rezultând concluzii 

privind amplasarea dispozitivelor rutiere;  

 Intărirea colaborării cu Poliția Municipiului Turda și Detașamentul 4 Jandarmi Turda în 

acțiunile  ce urmează a fi desfășurate pe linia asigurării ordnii și liniștii publice; 

 Imbunătățirea activităților de pregătire profesională continuă a polițiștilor locali la nivelul 

serviciului prin prelucrarea noutăților legislative de interes și noilor modificări aduse acestora,  

respectiv, asupra HCL 199/2019,  HCL 54/2019, HCL 16/2020 a Legii 421/2002, Legii 4/2008 și 

susținerea temelor specifice aprobate în  Programul de Pregătire Profesională pentru anul 2020. 

 Tot pe linie de pregătire profesională se vor continua, cu alte grupe, cursurile de limbă engleză care 

sunt  deja în curs de  desfășurare, cursuri susținute în scopul comunicării eficiente a polițiștilor locali 

cu turiștii dar și promovarea valorilor turistice a orașului. 

 În perioada imediat următoare conducerea Poliției Locale Turda își propune de asemenea să 

includă în Programele de pregătire profesională: 

o  Cursuri de utilizare a calculatorului în scopul dobândirii sau aprofundării cunoștiințelor 

și a deprinderilor de lucru, dat fiind faptul că azi, și scrisul pe calculator este o necesitate în 

activitatea polițistului local. 

o Cursuri de pregătire fizică săptămânală și 

o Tragerea cu armamentul semestrial 

 Consolidarea sistemului de control intern managerial prin asigurarea  procesului de elaborare a 

procedurilor documentate, respectiv a procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale, 

pentru procesele şi activităţile derulate; 

Alte măsuri pentru îmbunătățirea activității propuse pentru 2020 sunt: 

 Monitorizarea și impulsionarea polițiștilor locali pentru: 

o  menținerea la nivel profesionist a ordinii și liniștii publice în parcuri și zone de agrement, dar 

și intervenții în combaterea parcărilor ilegale și abandonarea autovehicolelor pe spatiul public, dar ;i 

activități clare pe linie de salubritate atât împotriva persoanelor care depozitează ilegal deșeuri de orice 

tip pe domeniul public, cât și a  firmei de salubritate care nu ridică deșeurile conform angajamentelor 

și graficelor prevăzute în contracte. 

o pentru fluidizarea corespunzatoare a traficului rutier și protecției elevilor ; 

 Imbunatățirea colaborării cu Direcția Asistență Socială pentru combaterea cerșetoriei; 

 Continuarea colaborării cu Asociația Profesională a Polițiștilor Locali și federația Națională a 

Polițiștilor locali din România pentru promovarea imaginii instituției. 
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 Asigurarea sprijinului aparatului de specialitate a primarului pe liniile de competență. 

 Combaterea activităților de comerț stradal ilegal prin colaborarea cu toți politiștii locali aflați în 

serviciu, cu țintă respectarea prevederilor O.G.21/1992 privind protecţia consumatorilor și ale H.G. nr. 

1022/ 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, 

securitatea muncii şi protecţia mediului; 

 Mediatizarea prin purtătorul de cuvânt din cadrul Primariei mun. Turda a cazurilor pozitive și 

deosebite înregistrate în activitatea instituției; 

 Imbunătățirea colaborării  interinstituționale cu alte poliții locale, pe liniile de competență; 

 Intărirea stării și practicii disciplinare în rândul efectivelor cu impact direct asupra imaginii 

instituției, adoptarea unui comportament profesionist, menit să asigure în condițiile legii, transparență 

administrativă cu scopul de a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea 

și eficacitatea politiștilor locali.  
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