Un plus de siguranţă şi ordine
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Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legi i nr. 155 din 12
iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale şi ale Hotărârii de Guvern
nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a
Poliţiei Locale.
În baza prevederilor legale, organigrama instituţiei - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
62/26.02.2015 - cuprinde un număr total de 240 posturi, din care:
- 199 posturi funcţie publică (18 de conducere, 181 de execuţie)
- 41 posturi contract individual (3 de conducere, 38 de execuţie)
Din punct de vedere structural şi al gradului de subordonare, Poliţia Locală Ploieşti funcţionează
astfel:
În subordinea Directorului General:
• Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, cu 1 şef serviciu şi 18 funcţii specifice de execuţie
• Serviciul Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii
specifice de execuţie; Biroul Protecţia Mediului cu 1 şef birou şi 5 funcţii specifice de execuţie
• Serviciul Control Comercial cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii publ ice specifice de execuţie
• Biroul Evidenţa Persoanelor cu 1 şef birou şi 5 funcţii publice specifice de execuţie
• Biroul Financiar Contabilitate cu 1 şef birou, 5 funcţii publice de execuţie şi o funcţie de personal
contractual (casier)
În subordinea Directorului General Adjunct:
• Biroul Relaţii cu Publicul - Comunicare şi Managementul Calităţii, cu 1 şef birou şi 5 funcţii de
execuţie
• Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii publice de
execuţie
• Biroul Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă, cu 1 şef birou şi 6 funcţii de execuţie
de personal contractual
• Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, cu 2 funcţii de execuţie
În subordinea Directorului General Adjunct:
• Serviciul Ordine Publică şi Pază, cu 1 şef serviciu ce are în subordine 4 birouri de ordine publică:
Biroul Ordine Publică 1 cu 1 şef birou şi 27 funcţii publice specifice de execuţie
• Biroul Ordine Publică II cu 1 şef birou şi 28 funcţii publ ice specifice de execuţie
• Biroul Ordine Publică III cu 1 şef birou şi 26 funcţii publice specifice de execuţie
• Biroul Ordine Publică IV cu 1 şef birou şi 25 funcţii publice specifice de execuţie;
• Biroul Pază cu 1 şef birou şi 25 funcţii personal contractual;
• Biroul Intervenţie Rapidă 1 cu 1 şef birou şi 7 funcţii publice specifice de execuţie
• Biroul Intervenţie Rapidă II cu 1 şef birou şi 6 funcţii publice specifice de execuţie
• Biroul Dispecerat cu 1 şef birou şi 5 funcţii de execuţie (toate funcţiile de personal contractual)
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În temeiul Legii nr. 155/2010, Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a)
b)
c)

d)
e)
j)
g)

ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
circulaţia pe drumurile publice
disciplina în construcţii şi afişajul stradal
protecţia mediului
activitatea comercială
evidenţa persoanelor
alte domenii stabilite prin lege

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ŞI PAZĂ
Asigurăm respectarea normelor de convieţuire socială
În cursul anului 2017, activitatea de asigurare a ordinii şi liniştii publice s-a desfăşurat
permanent, 24 de ore din 24, pe trei schimburi, prin poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică
şi Pază. Astfel, s-a acţionat în zonele de responsabilitate stabilite de comun acord cu celelalte instituţii
cu atribuţii în asigurarea şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, respectiv Poliţia Municipiului Ploieşti,
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova şi Gruparea de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab", iar la
sesizările primite prin Dispeceratul instituţiei echipajele s-au deplasat pe toată raza municipiului.

+

Zone de responsabilitate

Au fost asigurate patrule pedestre/echipaje
auto în cele 10 zone ajlate în responsabilitate,
conform prevederilor Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Ploieşti. De asemenea,
s-a acţionat în zona principalelor parcuri din municipiu - Parc Prefectură, Parc N. Stănescu, Parc Mihai
Viteazul, Parc Cătinei, Parcul Tineretului (Sala Sporturilor Olimpia), Parcul Municipal Vest.

+

Post fix în Cartierul Bereasca

În Cartierul Bereasca - strada Ştrandului, nr. 19, funcţionează un post fix al Poliţiei Locale, unde
cetăţenii pot solicita ajutorul poliţiştilor locali şi au posibilitatea de a le aduce la cunoştinţă fapte cu
caracter contravenţional.
De asemenea, s-a asigurat permanent o patrulă auto pentru menţinerea unui climat de ordine şi
linişte publică în Cartierul Mitică Apostol.

+

Unităţi de învăţământ

actelor de violenţă şi menţinerea unui climat de siguranţă a copiilor în zonele
unităţilor de învăţământ, în timpul semestrelor şcolare, patrulele pedestre şi mobile au fost instruite cu
privire la itinerariile de patrulare şi au asigurat supraveghererea zonelor adiacente şcolilor - stabilite în
competenţă prin Planul de activităţi pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului
Pentru descurajarea

didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Ploieşti pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018, elaborat de către Poliţia
Municipiului Ploieşti, în colaborare cu celelalte forţe cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice.
Totodată, în zilele de 19, 2i, 26, 28, 30 iunie, s-au asigurat măsuri de ordine şi linişte publică în
zona unităţilor de învăţământ stabilite în competenţă, cu ocazia desfăşurării sesiunii de examene
(capacitate în zilele 19 şi 21 iunie şi bacalaureat în zilele de 26, 28,30 iunie).

+

Parcuri

În perioada sezonului cald, Serviciul Ordine Publică a intensificat activităţile de patrulare în
incinta zonelor de agrement aflate pe raza municipiului,
în timpul verii riscul producerii unor
evenimente nedorite şi abandonării deşeuri lor în locurile publice fiind mai ridicat.

- ,..,.) -

Astfel, poliţistii locali au fost prezenţi în zonele cu fântâni arteziene şi lacuri amenajate pe spaţii
verzi, în vederea identificării şi sancţionării persoanelor care încalcă prevederile art.6.1, pct. 18 din
H.C.L. nr. 228/2006, unde se menţionează că este interzis "scăldatul şi spălatul de către persoane fizice
în fântâni arteziene, cişmele şi lacuri precum şi folosirea marginilor acestora, ca loc de plajă".
În vederea asigurării unor condiţii civilizate de convieţuire socială, şi în scopul prevenirii
săvârşirii faptelor contravenţionale, în cazul persoanelor care consumau seminţe şi aruncau cojile
acestora pe domeniul public, s-a procedat, în afara aplicării de amenzi contravenţionale, şi la sancţiunile
complementare de aducere a terenului la starea iniţială, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local
nr. 228/2006 privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a municipiului, coroborate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare. Totodată, s-a acţionat pentru sancţionarea persoanelor care au fost depistate că
fumau în zona locurilor de joacă pentru copii ori consumau alcool.
De asemenea, în a doua zi de Paşti (16 aprilie 2017) s-a asigurat un climat de ordine şi linişte
publică în incinta Parcului Constantin Stereo
•
Măsuri de linişte şi ordine publică în zona Casei Căsătoriiior
În zilele de sâmbătă şi duminică, pe tot parcursul anului, s-au asigurat măsuri de ordine şi linişte
publică în zona Casei Căsătoriilor, cu ocazia desfăşurării ceremoniilor, fiind îndepărtate şi sancţionate
persoanele care apelau la mila publică.
•
Suplimentări de efective cu prilejul sărbătorilor pascale şi a celor de iarnă
În vederea păstrării ordinii şi liniştii publice, a respectării normelor de convieţuire socială, Poliţia
Locală Ploieşti a suplimentat efectivele care au patrulat pe străzile municipiului în perioada sărbătorilor
pascale şi a celor de iarnă. Astfel, s-a acţionat pe cele trei schimburi, poliţiştii locali fiind în permanenţă
la dispoziţia cetăţenilor.
La trecerea dintre ani s-au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării
spectacolului de Revelion - organizator Primăria Ploieşti, în zona centrală a municipiului.
În perioada OI - 15 ianuarie, s-a asigurat integritatea ornamentelor specifice sărbătorilor de
iarnă, montate în zona centrală a municipiului.
•
Acţiuni comune cu lucrătorii S.c. T.c.E. SA.
Poliţiştii locali au participat la acţiuni comune cu lucrătorii s.e. Te.E. S.A. Ploieşti în mijloacele
de transport în comun, conform Protocolului de Cooperare, în vederea depistării călătorilor frauduloşi.
De asemenea, s-a asigurat un echipaj de poliţişti locali, în perioada 16 - 30 iunie 2017, pe traseul
nr.5, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.
•
Acţiuni de informare a cetăţenilor privind vaccinarea copiilor
În zilele de 3 şi 4 august 2017, poliţiştii locali împreună cu angajaţii A.S.S.C. au desfăşurat
acţiuni de informare a cetăţenilor cu privire la vaccinarea copiilor împotriva virusului rujeolei, precum şi
Îndrumarea acestora către punctele de vaccinare stabilite în cartierele Bariera Bucureşti şi Malu Roşu.
•
Acţiuni de identificare a mi norilor lipsiţi de supravegherea părinţilor
Au fost organizate acţiuni comune cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Prahova pe raza municipiului, pentru prevenirea şi identificarea posibilelor cazuri
Încadrate În categoria copiii străzii. În acest fel, s-a urmărit identificarea minorilor lipsiţi de
supravegherea părinţilor, precum şi încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială, pentru
luarea de măsuri în plan social.
•
Acţiuni de control în căminele sociale aparţinând Primăriei Ploieşti
Poliţiştii locali au întreprins acţiuni de control şi depistare a persoanelor care locuiesc fără forme
legale În Căminul Social Cătinei, în Căminul Social Feroemail; în Căminul Social Bl. 2K - de pe str.
Râfov, Căminul social situat pe strada Rafinorilor, imobile ce sunt În administrarea A.S.S.C. Ploieşti.
•
Monitorizare blocuri A.N.L. aflate în construcţie
În perioada 27 noiembrie - 05 decembrie 2017 s-au monitorizat blocurile A.N.L. de pe strada
Libertăţii pentru prevenirea apariţiei şi stabilirii În zonă a persoanelor rară adăpost, În vederea reluării
lucrărilor de construcţie.
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•
S-a asigurat Însoţirea şi protecţia angajaţilor diferitelor instituţii publice În timpul
exercitării atribuţiilor de serviciu
La solicitarea Direcţiei Gestiune Patrimoniu, s-a asigurat Însoţirea, protecţia şi sprijinirea
angajaţilor acestei instituţii pentru evacuarea unor persoane, care domiciliau ilegal în imobile ce aparţin
Primăriei Ploieşti, precum şi de verificare a unor imobile aflate în proprietatea Primăriei.
De asemenea, În perioada 6 - 8 septembrie 2017, poliţiştii locali au participat la o acţiune
comună cu angajaţii D.G.P., R.A.S.P. şi S.c. ROSAL S.A. pentru salubrizarea locaţiei aparţinând
Primăriei Municipiului Ploieşti - str. Camel iei, nr. 3, bl. 40.
Poliţiştii locali au acordat sprijin lucrătorilor S.C. Apa Nova S.R.L., În urma solicitărilor
primite, în vederea derulării în condiţii optime a intervenţiei de debranşare de la reţeaua de alimentare cu
apă a unor abonaţi rău platnici, precum şi pentru desfăşurarea în condiţii optime a lucrării de amplasare a
unor ventile pe raza municipiului.
Poliţiştii locali au asigurat protecţia reprezentanţilor A.N.A.F. (13.11.2017 şi 22.11.2017) Serviciul Executări Silite cu ocazia desfăşurării unei acţiuni la imobilul situat în Ploieşti, str. Sld. Er.
Nicolae Arhip, nr. 10, respectiv ridicarea de bunuri personale şi de uz casnic de către fostul proprietar,
precum şi cu ocazia acţiunii de expertizare topografică a imobilului nr. 14 - 16 de pe str. Salciei,
conform hotărâriijudecătoreşti.
Poliţiştii locali au asigurat protecţia angajaţilor Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti
(15.11.2017) în activitatea de promovare a Festivalului Ploieşti Jazz Festival, în mijloacele de transport
în comun.
La sfârşitul lunii mai (28.05), poliţiştii locali au însoţit lucrătorii de la S.c. Coral Impex S.R.L.
în activitatea de deratizare/dezinsecţie - Cartier Mimiu.
•
Colaborare cu Serviciul de Probaţiune Prahova
În urma adreselor transmise de către Serviciul de Probaţiune Prahova, poliţiştii locali au verificat
respectarea programului stabilit pentru măsura educativă de supraveghere în cazul persoanelor
comunicate de către serviciul menţionat anterior; executare procedură de identificare, verificare situaţie
locativă şi comunicare obligaţie de a se prezenta la sediul Serviciului de Probaţiune.
•
Raportarea factorilor de risc către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti
Poliţiştii locali consemnează şi raportează către dispeceratul R.A.S.P. factorii de risc întâlniţi pe
raza municipiului, precum: carosabil surpat, prezenţa gropilor în carosabil, deteriorarea mobilierului din
parcurile de joacă pentru copii, pomi aflaţi intr-o stare avansată de degradare, nefuncţionarea
semafoarelor, prezenţa cabluri lor desprinse de pe stâlpi etc.
•
S-a dat curs comunicărilor transmise de Prefectura Prahova
În ziua de 20 septembrie 2017, s-a acţionat pe raza municipiului, urmare a codului portocaliu de
vreme rea emis de A.N.M. şi transmis Prefecturii Prahova - monitorizându-se zonele cu risc de inundaţii
şi informarea dispeceratului Poliţiei Locale referitor la constatări.
În zilele de 7 şi 8 octombrie 2017 au fost monitorizate zonele cu risc de inundaţie de pe raza
municipiului, ca urmare a căderilor masive de precipitaţii, situaţia constatată fiind raportată la
dispeceratul instituţiei pentru a fi transmisă autorităţilor publice locale.
În zilele de 23 şi 24 octombrie 2017, s-au monitorizat zonele cu risc ridicat de inundaţii, precum
şi albia pârâului Dâmbu, ca urmare a căderii unor cantităţi mari de precipitaţii, constatările fiind
raportate dispeceratului Pol iţiei Locale Ploieşti.
•
Acţiuni privind câinii comunitari sau cei ai deţinătorilor de animale de companie
Poliţiştii locali împreună cu lucrători ai Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere"
Bucov au acţionat permanent pentru ridicarea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului, atât ca
urmare a sesizărilor cetăţenilor, cât şi în cadrul acţiunilor comune desfăşurate inopinat sau planificat.
Totodată, au fost organizate acţiuni punctuale privind aplicarea prevederilor H.C.L. nr.8/2007
referitoare la stabilirea regimului de deţinere a animalelor de companie şi accesul acestora pe unele
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zone publice, prin care se stabilesc o serie de reguli pe care trebuie să le respecte proprietarii de câini
atunci când îi scot la plimbare.
•
Depistarea persoanelor care colectează ilegal deşeuri reciclabile din sistemul public
Poliţia Locală Ploieşti prin Serviciul Ordine Publică şi Biroul Protecţia Mediului, împreună cu
lucrătorii Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti, a desfăşurat permanent acţiuni pe raza
muncipiului pentru depistarea persoanelor care colectează deşeuri din plastic sau metal de pe
platformele gospodăreşti - prin punerea În aplicare a menţiunilor H.C.L. nr. 103/2013 privind adoptarea
unei strategii la nivelul municipiului Ploieşti ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul şi
valorificarea deşeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toţi
producătorii / deţinătorii de deşeuri. Au fost depistate mai multe persoane care depozitau pe domeniul
public saci de rafie încărcaţi cu deşeuri reciclabile, acestea fiind sancţionate contravenţional. De
asemenea, li s-a aplicat şi sancţiunea complementară de confiscare a deşeurilor, ce au fost predate pe
bază de proces-verbal lucrătorilor operatorului de salubritate.
•
Prevenirea şi combaterea comerţului stradal neautorizat
Poliţiştii locali au întreprins numeroase controale şi pe linia depistării persoanelor care
desfăşoară comerţ stradal pe alte amplasamente decât cele aprobate de Consiliul Local, acţiuni
comune cu lucrătorii Serviciului Control Comercial, în zone precum - Oborul Ploieşti (str. Oborului, str.
Apelor, Parc Străjerilor), în zonele adiacente Halelor Centrale, zona BIG Sud, zona Piaţa Nord - Gang
Nord, zona Pieţelor Malu Roşu şi Aurora Vest, în vederea prevenirii şi combaterii comerţului stradal
neautorizat.
•
Depistarea căruţaşilor care nu respectă traseele stabilite de municipalitate
Poliţiştii locali au acţionat permanent pentru respectarea prevederilor H.C.L. nr. 444/2011 şi ale
H.C.L. nr. 137/2012, care reglementează circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza
municipiului. Astfel, s-a avut în vedere identificarea şi sancţionarea deţinătorilor de căruţe care nu
respectă traseele stabilite de municipalitate. În situaţia în care vehiculul cu tracţiune animală a fost
folosit pentru transportul deşeuri lor de orice natură, s-a dispus şi sancţiunea complementară de
confiscare şi predarea acestuia pe bază de proces-verbal de predare-primire către lucrătorii S.C. Servicii
de Gospodărire Urbană Ploieşti.
•
Acţiuni pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile referitoare
la gospodărirea municipiului
Poliţiştii locali au acţionat permanent pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care nu
respectă prevederile H.C.L. nr. 228/2006 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Ploieşti, privind activităţile edilitar gospodăreşti, administrarea domeniului public,
publicitatea pe domeniul public, transportul În regim de taxi, salubrizarea municipiului, respectarea
normelor de convieţuire socială, protecţia mediului.
•
Combaterea cerşetoriei
Agenţii Poliţiei Locale Ploieşti au avut permanent în atenţie şi zonele frecventate de cerşetori şi
parbrizari, în intersecţiile şi sensurile giratorii aflate pe axa nord-sud a municipiului. Persoanele astfel
depistate au fost legitimate, identificate, atenţionate sau sancţionate contravenţional, după caz, fiind
îndepărtate din zonă.
•
Poliţiştii locali au sprijinit activităţile de deszăpezire la nivel de municipiu
Ca urmare a căderi lor de zapadă, poliţiştii locali au sprijinit activităţile de deszăpezire imediat ce
au demarat intervenţiile pe stradă coordonate de administraţia publică locală. Astfel, echipajele
Serviciului Ordine Publică şi Pază au acţionat atât împreună cu lucrătorii operatorului de salubritate, cât
şi cu cei aparţinând S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti. Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor,
poliţiştii locali au participat la înlăturarea zăpezii de pe trotuar, din dreptul treceri lor de pietoni situate pe
Bulevardul Independenţei.
Echipajele aflate în patrulare pe străzile oraşului au avut obligaţia de a observa şi prezenţa
persoanelor fără adăpost, ce sunt întâlnite cu precădere în zonele intens circulate şi în preajma
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conductelor de termoficare. În astfel de cazuri, odată cu lăsarea serii, poliţiştii locali au fost instruiţi să
preia aceste persoane şi să le conducă la C.P.R.U. Persoane fără Adăpost Astra.
Totodată, echipajele auto ale Serviciului Ordine Publică şi Pază au patrulat permanent pe străzile
oraşului, cu semnalele luminoase de avertizare pornite, pentru preîntârnpinarea unor evenimente rutiere
nedorite, precum şi pentru acordarea de sprijin persoanelor aflate În dificultate.
Echipajele auto au monitorizat permanent modul În care se circulă pe străzile din municipiu,
comunicând informaţiile către dispeceratul instituţiei.
De asemenea, s-a sprijinit intervenţia echipaj ului LS.U. Prahova pentru Îndepărtarea ţurţuri lor
formaţi la clădirile situate pe Str. Take Ionescu.

•
Menţionăm faptul că poliţiştii locali au intervenit permanent În urma aspectelor depista te
prin activităţile de patrulare ori ca urmare a sesizărilor preluate de la cetăţeni prin dispeceratul
instituţiei, cu privire la producerea de incidente pe raza administrativă a municipiului. Dintre
acestea, exemplificăm:
•
Conducere motocicletă fără a poseda permis - În ziua de 4 ianuarie 2017, în jurul orei 14.50, în
timp ce patrula pe strada Aviator Popescu Ciocănel, un echipaj a observat cum o persoană de sex
masculin a derapat cu motocicleta pe care o conducea, în timp ce intenţiona să vireze pe strada Venus,
căzând pe carosabi 1.
In urma verificărilor, poliţiştii locali l-au identificat pe numitul B.C.A., de 18 ani, cu domiciliul
În Ploieşti, care nu deţinea permis de conducere, iar motocicleta nu îi apartinea şi nu avea nici număr de
înmatriculare.
Mai mult, adolescentul nu purta echipament de protecţie. Cazul a fost preluat de un
echipaj al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipale, tânărul fiind transportat la Spitalul de Pediatrie
Ploieşti de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Prahova, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
•
Furt - în ziua de 13 ianuarie 2017, în urma unei sesizări primite la dispeceratul instituţiei,
referitoare la faptul că două persoane sustrăgeau material lemnos din curtea unui imobil situat la
intersecţia străzilor Elena Doamna şi Traian, la faţa locului s-a deplasat un echipaj auto care a constatat
că cele sesizate se con firmă. Persoanele în cauză au reuşit să sustragă, printr-o spărtură a gardului de la
imobilul cu nr. 28, un număr de 7(şapte) grinzi din lemn, folosite la consolidarea imobilului care se afla
într-o stare avansată de degradare. Cele două persoane au fost identificate ca fiind - M.S.C., şi A.C.,
ambii de 45 ani - şi predate pe bază de proces - verbal lucrătorilor Secţiei nr. 2 Poliţie, pentru
continuarea cercetărilor. Materialele sustrase au fost predate părţii vătămate.
•
Rupere de sigilii - În ziua de 18 ianuarie 2017, în urma unei sesizări primite la Dispeceratul
instituţiei, referitoare la faptul că persoane necunoscute au pătruns în incinta imobilului cu nr. 8 de pe
str. Săpunari, imobil aparţinând Primăriei Ploieşti, ce fusese sigilat de angajaţii Direcţiei Patrimoniu,
două echipaje auto s-au deplasat la faţa locului constatând faptul că sigiliul aplicat pe uşa de acces în
imobil era rupt. În interior s-a constatat prezenţa a patru persoane, ce au fost conduse la sediul Secţiei nr.
1 Poliţie.
•
Suspecţi de furtul unor paleţi - În cursul zilei de marţi, 07.02.2017, în jurul orei 19.50, un echipaj
a depistat pe Şoseaua Nordului două persoane, care împingeau un căruţ încărcat cu 6 paleţi şi un sac de
rafie cu deşeuri textile. Poliţiştii locali au procedat la legitimarea suspecţi lor, respectiva lui M.C.G., de
28 de ani, cu domiciliul În municipiul Ploieşti, precum şi a numitei M.C., de 21 de ani, cu domiciliul în
oraşul Vălenii de Munte, ce nu au putut justifica provenienţa ambalajelor din lemn. În vederea
continuării cercetărilor, poliţiştii locali au procedat la predarea celor doi tineri lucrătorilor Secţiei nr. 2
Poliţie.
•
Suspecţi reţinuţi pentru spargerea unui chioşc de difuzare a presei - în cursul nopţii de 24 spre
25 februarie, în jurul orelor 02.10, un echipaj al Poliţiei Locale Ploieşti, ce efectua activităţi specifice de
patrulare pe Bulevardul Independenţei, a fost sesizat de către un conducător auto cu privire la faptul că,
la intersecţia străzilor Rudului cu Anul 1907, doi tineri au spart geamul unui chioşc de difuzare a presei.
În urma verificărilor întreprinse, poliţiştii locali au depistat În zona indicată două persoane de sex
masculin, având un comportament suspect. În plus. unul dintre ei prezenta la mâna stângă o plagă care
sângera.

-7 -

Tinerii au fost legitimati în persoana numiţilor D.B. şi C.F.M., ambii cu vârsta de 16 ani şi cu
domiciliul în municipiul Ploieşti. De asemenea, numitul O.B. a fost transportat la Spitalul de Pediatrie
Ploieşti de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Prahova, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările în acest caz au fost preluate de lucrătorii Secţiei nr. 3 Poliţie, cărora le-a fost predat
numitului C.F.M.
•
Altercaţie - în ziua de 25.02.2017, În timpul executării serviciului de patrulare pe str. Găgeni, un
echipaj auto a observat În parcarea Spitalului Judeţean de Urgenţă trei persoane care aveau o altercaţie.
S-a procedat la aplanarea conflictului şi la identificarea persoanelor implicate
- B.A.C., de 26 ani,
G.C.M" de 32 ani, G.C.V, de 30 ani. Din discuţiile purtate cu aceştia a reieşit faptul că numitul B.A.c.
împreună cu o altă persoană, s-a deplasat la domiciliul numitului G.C.M. unde, sub pretextul unui anunţ
publicitar a pătruns în apartamentul in care se afla numita G.F.S. (soţia) împreună cu fiul său, după ce i-a
pulverizat acesteia în zona feţei spray iritant - lacrimogen, persoana care-I însoţea rămânând la uşă. Din
cauza strigătelor de ajutor ale femeii şi ale copilului, numitul B.A.C. a escaladat un geam al
apartamentului, căzând în gol de la etajul 4 al blocului. în urma căzăturii suferind o luxaţie a mâinii.
Fiind cerute sernnalmentele celeilalte persoane (cel care l-a însoţit pe munitul B.A.C.), acesta a
fost depistat în timp ce încerca să se ascundă printre persoanele din curtea Spitalului Judeţean. Persoana
a fost identificată - B.M., de 68 ani. Toate persoanele implicate au fost conduse la Secţia nr. 2 Poliţie,
pentru continuarea cercetărilor.
•
Suspectă de furt - în data de 12.03.2017, în urma unei sesizări primită la dispeceratul instituţiei
referitoare la faptul că la bl. 28E de pe str. Colinei, o persoană necunoscută se afla în camera de
depozitare a gunoiului menajer, un echipaj auto s-a deplasat la faţa locului, care a depistat o persoană de
sex feminin ce avea asupra sa o uşă metalică. Persoana a fost interceptată, legitimată şi identificată S.E.S., de 36 ani. Fiind întrebată de provenienţa uşii, aceasta a declarat faptul că se afla depozitată în
incinta camerei de colectare deşeuri şi că a ridicat-o în vederea valorificării la un centru de reciclare.
La faţa locului s-a prezentat numitul S.c., locatar al blocului, care a declarat faptul că uşa
metalică aparţine administraţiei blocului şi că a fost depozitată în camera de colectare până va fi
valori ficată.
Susnumita a fost predată lucrătorilor Secţiei nr. 2 Poliţie, iar uşa a fost lăsată în custodia
numitului S.C., pe bază de proces - verbal.
•
Deţinere armă albă - în data 16.04.2017, În jurul orelor 15: 15, în timp ce patrula pe Str. Sld. Er.
Moldoveanu Marian, un echipaj a observat trei persoane care tulburau liniştea publică, având o dispută
violentă, una din ele fiind Înarmată cu un cuţit. Persoanele au fost reţinute, identificate şi predate Secţiei
nr. 2 Poliţie, în vederea continuării cercetărilor.
•
Urmărit pentru furt - în data de 17.04.2017, în jurul orelor 00:30, în timp ce patrula pe str.
Domnişori, un echipaj a observat două persoane care tulburau liniştea publică şi consumau băuturi
alcoolice. În urma identificării acestora s-a constatat că persoanele se numesc N.M.D şi O.LA., ce au
fost sancţionate conform Legii nr.6111991, cu suma totală de 200 lei, cel din urmă fiind dat în urmărire
pentru furt. Numitul D.LA. a fost condus şi predat la Secţia nr. 2 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor.
•
Tentativă de înşelăciune - în data de 17.05.2017, în jurul orei 18.30, un echipaj auto care patrula
în zona centrală a fost contactat de un cetăţean ce semnala faptul că, pe strada Poştei, o persoană
încearcă să vândă trecătorilor un inel ce pretinde că este din aur. S-a procedat la verificarea zonei
indicate, persoana respectivă fiind interceptată şi legitimată - G.V., de 41 ani. Fiind întrebat de
provenienţa inelului pe care-I oferea spre vânzare trecătorilor, acesta a declarat faptul că l-a găsit pe
trotuar. Persoana a fost condusă şi predată împreună cu bunurile găsite asupra sa lucrătorilor Secţiei nr.1
Poliţie, pentru continuarea cercetărilor.
•
Port de armă albă în mijloacele de transport în comun - în data de 18.05.2017, În jurul orei
10.40, o patrulă pedestră care însoţea lucrătorii S.c. Transport Călători Express S.A. în activitatea de
verificare a legitimaţiilor de călătorie, a depistat un bărbat ce călătorea fraudulos pe traseul 44 şi nu
deţinea documente de identificare. În urma controlului corporal, poliţiştii locali au găsit asupra
individului un cuţit de cea. 20 cm, cu lama de 10 cm.
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Persoana în cauză, identificată ca fiind R.P., de 19 ani, cu domiciliul în Republica Moldova, avea
permisul de şedere în ţara noastră expirat din luna aprilie a.c. Poliţiştii locali l-au predat pe bărbat
lucrătorilor Secţiei de Poliţie nr. 4, pentru continuarea cercetărilor.
•
Suspect de furt materiale de construcţii - în data de 28.05.2017, în jurul orei 18.15, un echipaj
auto aflat În patrulare pe str. Cornăţel, a depistat o persoană de sex masculin care sustrăgea material de
construcţii (nisip), ce se afla depozitat lângă o lucrare a SC Apa Nova SA., încărcându-l într-un vehicul
tras/împins (căruţ) cu capacitatea de aprox. 70 litri. S-a procedat la interceptarea
şi legitimarea
persoanei, fiind condusă şi predată Împreună cu bunurile găsite asupra sa lucrătorilor Secţiei nr. 4
Poliţie, pentru continuarea cercetărilor.
•
Infracţiune - în data de 04.06.2017, în jurul orelor 23.00, un echipaj auto a fost sesizat de
Dispeceratul P.L.P. să se deplasaseze pe str. Anotimpului, în dreptul bl. 51, unde se reclama faptul că o
persoană de sex masculin avea un comportament
neadecvat faţă de un minor în vârstă de 12 ani.
Deplasându-se
la faţa locului poliţiştii locali au observat o altercaţie între două persoane de sex
masculin, iar în momentul somării de a înceta altercaţia, una dintre cele două persoane a încercat să
fugă, fiind necesară imobilizarea prin încătuşare a acesteia.
Persoana respectivă a fost identificată ca fiind numitul A.M., de 54 ani. Din discuţiile purtate cu
persoanele care au fost de faţă, a rezultat faptul că susnumitul făcea obiectul sesizării. Persoana a fost
condusă şi predată lucrătorilor Secţiei nr. 3 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor.

•
Distrugere şi conducerea unui autovehicu/ pe drumurile publice sub influenţa băuturilor
alcoolice - în data de 7 iunie 2017, în timp ce efectua activităţi specifice de patrulare în zona Sălii
Sporturilor "Olimpia", În cursul nopţii de marţi spre miercuri, în jurul orei 01.45, un echipaj aparţinând
Poliţiei Locale Ploieşti s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că un autoturism marca Volkswagen
Golf făcea drifturi pe aleea principală a parcului. Totodată, din cauza vitezei excesive conducătorul auto
a scăpat autovehiculul de sub control şi a intrat cu maşina într-un stâlp metalic de susţinere a unui
indicator rutier, rupându-l de la nivelul solului. De asemenea, a mai distrus o bancă şi un coş de gunoi
stradal, după care a părăsit locul faptei şi s-a îndreptat cu maşina avariată în direcţia cartierului Mihai
Bravu.
Imediat, două echipaje auto ale Poliţiei Locale au plecat în urmărirea autoturismului, care circula
haotic, reuşind să îl oprească pe strada Gheorghe Asachi, în zona parcului de joacă pentru copii.
La faţa locului s-au prezentat lucrători ai Biroului Circulaţie Rutieră din cadrul Poliţiei
Municipiului Ploieşti, ce au fost anunţaţi telefonic despre incident. În urma testării cu aparatul etilotest,
s-a constatat că numitul C.L, de 26 ani, prezenta o concentraţie de 0,39 mg/I alcool pur în aerul expirat.
Totodată, persoana în cauză nu deţinea permis de conducere şi nu era nici proprietar al autoturismului
implicat În accident. Cazul a fost preluat de lucrătorii Poliţiei Rutiere, pentru continuarea cercetărilor.
•
Suspect pentru furt flori de pe domenul public - în data de 25.06.2017, în jurul orelor 10.50, un
echipaj auto atlat pe B-dul Republicii a fost sesizat de o persoană cu privire la faptul că o persoană de
sex masculin sustrage flori naturale din spaţiul verde al sensului giratoriu, din dreptul magazinului
Kaufland - Nord. Deplasându-se la faţa locului, poliţiştii locali au constatat faptul că cele sesizate se
confirmă, procedându-se
la interceptarea şi legitimarea persoanei - A.E., de 67 ani, iar În urma
controlului bagajelor deţinute de acesta, făcut în prezenţa unui martor asistent, s-a găsit un număr de 61
bulbi de flori naturale.
Suspectul a fost condus la Secţia nr. 2 Poliţie, unde a fost predat, împreună cu bunurile găsite
asupra sa, pentru continuarea cercetărilor.
•
Suspect de tâlhărie - În data de 12.08.2017, În jurul orelor 11: 15, În timp ce patrula pe B-dul
Republicii, un echipaj a fost sesizat de către o persoană de sex masculin despre faptul că doi minori, de
etnie romă, au deposedat de portofel o persoană în vârstă. Procedându-se la urmărirea minorilor, a fost
prins numitul M.A.G., de 13 ani. Persoana vătămată a fost identificată în ca fiind numitul P.J., de 78 ani.
La faţa locului s-a solicitat prezenţa unui echipaj al Secţiei nr. 1 Poliţie, iar persoanele implicate au fost
conduse la sediul Secţiei nr. 1 Poliţie, fiind predate pentru continuarea cercetărilor.
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•

Conducere auto sub influenţa băuturilor alcoolice - În data de 14.10.2017, În jurul orelor 03: l O,

un echipaj auto care patrula pe str. Arinului a observat un autoturism marca Renault Safrane, care circula
cu viteză, a derapat şi intrat în clădirea WC-ului public din spatele Pieţei Nord. S-a procedat la
legitimarea conducatorul auto - D.S.C, de 31 ani şi, întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost apelat
dispeceratul Poliţiei Locale pentru a lua legătura cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului
Ploieşti. La scurt timp, la faţa locului s-a prezentat un echipaj care a procedat la verificarea şoferului cu
aparatul alcooltest, rezultatul alcoolemiei fiind de 0,80 mlg/I în aer expirat. Persoana a fost condusă de
lucrătorii Biroului Rutier la UPU a Spitalului Judeţean, În vederea recoltării de probe biologice.
•
Alcoolemie, distrugere - În data de 20.10.2017, în jurul orelor 06.50, un echipaj auto aflat În
activitatea de patrulare pe Şos. Nordului, a observat un autoturism care a intrat în coliziune cu scuarul
staţiei de tramvai de la intersecţia cu str. Găgeni, blocând traficul rutier. Deoarece conducătorul auto
emana halenă alcoolică, s-a apelat Serviciul Unic de Urgenţă 112, iar pentru că devenise recalcitrant şi
voia să părăsească locul faptei, s-a aplicat măsura încătuşării. Persoana a fost identificată - D.Ş, de 46
ani şi a fost predată lucrătorilor Poliţiei Rutiere pentru continuarea cercetărilor.
•
Bani sustraşi - În data de 22.11.2017, înjurul orei 12.35, În timp ce executa serviciul de patrulare
pe strada Malu Roşu, un echipaj din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti a fost sesizat de o persoană de sex
feminin despre faptul că i s-a sustras o sumă de bani, în timp ce se afla în sala de jocuri din apropierea
magazinului Proji. În urma detaliilor oferite de partea vătămată (R.A., de 39 ani), poliţiştii locali l-au
identificat pe numitul P.D., de 43 ani, cu domiciliul În Ploieşti, care avea asupra lui suma de 600 lei,
reciamată de femeia în cauză. Suspectul a fost predat lucrătorilor Secţiei nr. 2 de Poliţie, în vederea
continuării cercetărilor.
•
Suspect de furt - în data de 01.12.2017, În jurul orei 15.30, în timp ce executa serviciul de
patrulare pe strada Malu Roşu, un echipaj a depistat, În faţa imobilului cu nr. 55, două persoane care
aveau într-un căruţ mai multe foi de tablă. Persoanele au fost identificate - M.I.D., de 18 ani şi M.R.C.,
de 16 ani - întrebate fiind de provenienţa bunurilor transportate, acestea au declarat că le-au sustras din
curtea imobilului mai sus menţionat. Persoanele au fost predate, împreună cu bunurile sustrase,
lucrătorilor Secţiei nr. 2 Poliţie, în vederea continuării cercetărilor.
•
Suspect de furt - în dimineaţa zilei de marţi, 12.12.2017, în jurul orei 02.00, în timpul executării
serviciului de patrulare în Cartierul 9 Mai, un echipaj auto a depistat, În zona Băncii Transilvania de pe
strada Domnişori,
un bărbat care încerca să îi vândă altui individ un căruţ de transportat
alimente. Poliţiştii locali au procedat la legitimarea bărbatului în cauză, identificat ca fiind numitul S.M,
de 20 ani, cu domiciliul În municipiul Focşani. În urma verificărilor a rezultat că acesta sustrăsese
căruciorul de la un supermarket situat în zona de vest a municipiului. Individul a fost predat lucrătorilor
Secţiei nr. 3 de Poliţie, pentru continuarea cercetărilor.
•
Suspect de furt - În cursul nopţii de miercuri, 13.12.2017, în jurul orei 22.30, un echipaj auto,
care desfăşura activităţi specifice de patrulare în zona centrală a municipiului, a fost sesizat de către
conducătorul unui autobuz al S.C Transport Călători Express S.A., ce oprise În staţia Coreco Hale şi
circula pe traseul 30 dinspre Hipodrom spre Bulevardul Republicii, despre faptul că doi bărbaţi se bat în
mijlocul de transport În comun. Poliţiştii locali au procedat la coborârea din autobuz a celor doi indivizi,
precum şi a unei femei care îi însoţea. Persoanele în cauză, identificate ca fiind A.L., de 38 ani, Ş.M., de
43 ani şi M.M., de 32 ani, se certau din cauza unei sume de bani. Din relatările celor implicaţi în conflict
a rezultat că unul dintre indivizi a sustras portofelul din buzunarul unui bărbat aflat în staţia T CE.
Coreco Sud, ulterior apărând neînţelegeri cu privire la banii găsiţi în acesta. În urma controlului
corporal, în buzunarul din spate al pantaloni lor, asupra lui A.L. s-a găsit potofelul În care se afla o carte
de identitate şi un permis de conducere aparţinând păgubitului, precum şi suma de 255,40 lei. Poliţiştii
locali au predat suspectul şi bunurile sustrase lucrătorilor Secţiei nr. 4 de Poliţie, în vederea continuării
cercetărilor.
Totodată, poliţiştii locali l-au identificat şi pe bărbatul păgubit, ce se afla în zona magazinului
BIG, fiind condus şi elia secţia de poliţie pentru a depune plângere.
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•
Sesizare din oficiu - pe data de 6 ianuarie 2017, în j urui orei 09.30, în apropierea staţiei S. C.
TCE S.A. de pe Bulevardul Independenţei, rondul II, un echipaj auto a depistat un bărbat ce se simţea rău
şi era căzut în zăpadă. Poliţiştii locali l-au identificat pe numitul - S.L.I., de 53 ani, ce a fost ajutat să
ajungă în condiţii de siguranţă la domiciliu.
•
Sesizare din oficiu (minor fugit din centru de plasament) - pe data de 16 ianuarie 2017, în jurul
orelor 23.00, o patrulă pedestră aflată în serviciul de menţinere a unui climat de ordine şi siguranţă
publică, pe Zona 2, a observat în staţia TCE Coreco Sud un minor cu comportament suspect. Poliţiştii
locali l-au interceptat şi identificat pe C.C., de 15 ani, domiciliat în oraşul Ţăndărei, judeţullalomiţa.
În
urma verificărilor s-a aflat că minorul figura ca persoană urmărită, fiind fugit de la Centrul de
Plasament Vila Bogdan din oraşul Ţăndărei. Minorul a fost condus şi predat pe bază de proces - verbal
de predare - primire angajaţilor C.P.R.U. Minori Cireşarii.
•
Sesizare cetăţeni - Numita M.G., de 47 ani, a sesizat pe data de 19 ianuarie 2017, lucrătorului
de la postul din cartierul Bereasca faptul că sub podul din zonă (str. Ştrandului) se află o persoană
căzută. În urma reclamaţiei, un echipaj auto s-a deplasat la faţa locului şi a procedat la verificarea zonei
indicate, constatând prezenţa unei persoane culcate la pământ, în poziţia ghemuit, decedată. A fost
anunţat evenimentul la dispeceratul Poliţiei Locale şi la S.N.U.A.U. 112, iar până la sosirea echipajelor
Ambulanţei şi Secţiei nr. 1 Poliţie s-a procedat la delimitarea locului pentru conservarea urmelor şi
îndepărtarea curioşilor. După verificarea zonei în care a fost găsit cadavrul de către lucrătorii din cadrul
Biroului Criminalistic al Poliţiei, acesta a fost ridicat de către o autospecială aparţinând S.M.L., pentru
efectuarea necropsiei şi aflarea cu exactitate a cauzelor decesului.
•
Sesizare din oficiu - marţi, 24 ianuarie 2017, în jurul orelor 15.30, un echipaj din cadrul Poliţiei
Locale Ploieşti a observat, în apropierea parcului situat la intersecţia străzilor Camel iei cu Rapsodiei, o
persoană de sex masculin, cu vârsta de aproximativ 50 de ani, care alerga câţiva copii, având în mână un
obiect lucios.
Poliţiştii locali au procedat la imobilizarea individului, în urma controlului corporal asupra
acestuia găsindu-se un cuţit cu lungimea de circa 20 de cm, iar lama de 9 cm. Deoarece bărbatul
prezenta semnele unei persoane cu afecţiuni psihice, fără să i se poată stabili identitatea, poliţiştii locali
l-au transportat la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, unde a fost internat
pentru investigaţii medicale. Cazul a fost preluat de lucrătorii Secţiei nr. 2 de Poliţie, în vederea
continuării cercetărilor.
•
Sesizare dispecerat - în data de 23 februarie 2017, în jurul orelor 23.45, în urma unei sesizări
înregistrate la dispeceratul instituţiei, prin care se reclamă faptul că pe B-dul. Bucureşti sunt două
persoane recalcitrante, ce obstrucţionează accesul unui autobuz al TCE (traseul 32), deplasându-se la
faţa locului, poliţiştii locali au constatat că cele sesizate se confirmă, depistând în zonă două persoane cu
comportament
agresiv, respectiv V.A. şi D.N.C., ce au fost sancţionate contravenţional
- conf.
prevederi lor art. 2, pct. 1 /Legea nr. 61/1991.
•
Sesizare din oficiu - în ziua de 27 februarie 2017, în jurul orelor 16.50, un echipaj auto a
observat pe Şoseaua Vestului, în apropierea magazinului Billa, un tânăr cu comportament suspect. S-a
procedat la interceptarea
şi legitimarea persoanei - L.V.A.. domiciliat în corn. Scrioastea. jud.
Teleorman. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că minorul figurează ca fiind fugit din CP.
Minori Roşiorii de Vede de mai mult timp. A fost condus şi predat lucrătorilor Secţiei nr. 3 Poliţie.
•
În data de 24.03.2017, s-a acţionat pentru îndepărtarea grupurilor de curioşi şi a persoanelor
neautorizate în perimetrul de siguranţă, delimitat în zona Bl. 7 Etaje (str. G-ral V. Milea), unde o
persoană se afla urcată pe bloc, ameninţând că se aruncă în gol. La faţa locului se aflau echipaje ale
Poliţiei, Jandarmeriei, I.S.U. şi Ambulanţei. Numitul N.A., dom. Ploieşti, str. Radu de la Afumaţi, nr. 9
(f.f.l. pe str. Găgeni nr. 41), a fost convins să renunţe la forma de protest şi coborât de pe bloc la orele
11.30.

•

Sesizare din oficiu - în ziua de 24 februarie 2017, în jurul orelor 17.00, în timpul patrulării pe str.

Cornăţel, un echipaj auto a observat un fum dens care se propaga din zona Gării de Nord. Deplasându-se
la faţa locului, s-a constatat faptul că din dreptul străzii August Treboniu - Laurian, pe malul pârâului
- II-

Dâmbu, ardeau deşeuri menajere şi vegetaţie uscată, pe o rază de aprox. 100 m. S-a apelat S.N.U.A.U.
112, iar în aprox. 10 min. s-au deplasat două autospeciale ale I.S.U. care au procedat la stingerea
incendiului. În acest interval de timp s-a asigurat delimitarea perimetrului afectat de incendiu şi
Îndepărtarea curioşilor.
•
Sesizare din oficiu - În data de 27 februarie 2017, În jurul orelor 2l.20, un echipaj auto aflat pe
B-dul Republicii a observat un autoturism marca VW Golf care intrase În coliziune cu parapetul metalic
de protecţie al staţiei TCE 8 Martie, avariindu-I, S-a procedat la identificarea conducătorului auto numitul H.C., de 46 ani, care prezenta plăgi deschise la nivelul capului, însă era conştient. Până la
sosirea echipajelor Ambulanţei,
I.S.U. şi Poliţiei Rutiere, s-a procedat la Îndepărtarea curioşilor,
delimitarea perimetrului şi fluidizarea traficului rutier în zonă.
•
Sesizare din oficiu - în cursul nopţii de joi, 30.03.2017, în jurul orei 22.30, un echipaj auto s-a
autosesizat cu privire la faptul că în zona semaforului şi a unităţilor de alimentaţie publică de pe strada
Gheorghe Lazăr se aflau mai mulţi minori, care apelau la mila publică. La faţa locului, poliţiştii locali au
depistat patru copii, cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani, toţi cu domiciliul în Ploieşti. În cazul a doi
dintre aceştia, la sediul Poliţiei Locale s-au prezentat părinţii, care au fost sancţionaţi contravenţional cu
câte 100 de lei - potrivit Legi i nr. 61 II991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.Ceilalţi
doi au fost predaţi pe bază de proces-verbal
reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Prahova, fiind conduşi
la Centrul de Primire in Regim de Urgenţă "Cireşarii".
•
Sesizare din oficiu - în data de 15.04.2017, În jurul orelor 16:50, un echipaj al Poliţiei Locale s-a
autosesizat cu privire la faptul că pe strada Albăstrelelor are loc un scandal între mai multe familii de
romi. La faţa locului s-a mai deplasat un echipaj din cadrul instituţiei şi un echipaj de la Secţia nr.1
Poliţie. Persoanele implicate În scandal au fost conduse la sediul Poliţiei Municipale, pentru continuarea
cercetari lor.
•
Sesizare din oficiu - În timpul patrulării în zona Gării de Sud, poliţiştii locali au constatat faptul
că o persoană de sex masculin este violentă şi loveşte autoturismele din zonă cu picioarele. Numitul
S.C.L. (născut în anul 1974), persoană fără adăpost aflată în stare avansată de ebrietate, a fost preluată
de S.AJ. şi transportată la Spitalul Judeţean Ploieşti - Secţia neuropsihiatrie - pentru asistenţă medicală
de specialitate.
•
Sesizare din oficiu - în data de 30.04.2017, în jurul orelor 00:30, o patrulă de politişti locali a
constatat faptul ca la intersecţia B-dul Republicii cu Şos. Nordului a avut loc un accident rutier în care
au fost implicate trei autoturisme, accident soldat cu pagube materiale şi victime. La faţa locului s-au
prezentat mai multe ambulanţe şi un echipaj de la Biroul Poliţie Rutieră. Poliţiştii locali au fluidizat
traficul rutier şi au procedat la izolarea zonei. Persoanele implicate în accident au fost transortate la
Spitalul Judeţean Ploieşti.
•
Sesizare din oficiu - un echipaj auto aflat pe Şoseaua Vestului a observat, în staţia taxi din
dreptul D.G.A.S.P.C. PH., două persoane care aveau o altercaţie fizică şi verbală, aplicându-şi reciproc
lovituri. Poliţiştii locali au procedat la somarea şi identificarea acestora: P.I., de 37 ani şi C.A.,de 38 ani,
ce au fost sancţionate contravenţional cu suma de 200 lei fiecare, conform prevederilor Legii nr. 61/
1991 şi predate lucrătorilor Secţiei nr. 3 Poliţie.
•
Sesizare din oficiu - în data de 10.05.2017, un echipaj auto aflat pe str. Găgeni a observat, în
apropierea autobazei TCE, două persoane de sex opus care aveau o altercaţie verbală. În urma
interceptării şi a discuţiilor purtate cu acestea, a rei eşit faptul că persoana de sex feminin a fost agresată
de către cealaltă persoană, care susţinea faptul că este prietenul ei. Numiţii F.M, de 33 ani, şi M.A.I., de
23 ani au fost conduşi la sediul Secţiei nr. 2 Poliţie, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional de către
poliţiştii locali, conf. art. 2, pct. 24 din Legea nr. 61 /199l.
•
Sesizare Secţia nr.4 Poliţie - în 18.05.2017, în jurul orelor 20.40, un echipaj auto aflat în zona
Gării de Sud a fost solicitat de lucrătorii Secţiei nr. 4 Poliţie pentru a verifica zona indicată, în vederea
depistării unei persoane care se automutilase
(tăiase) la nivelul membrelor
superioare, aceasta
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prezentând pericol pentru cetăţeni. Persoana a fost depistată în apropierea perimetrului indicat, fiind
preluată de lucrătorii Poliţiei Transporturi.
•
Sesizare din oficiu - În data de 12.06.2017, În jurul orelor 22.30, un echipaj auto aflat pe strada
Intrarea Petuniei a observat un autoturism
marca Dacia Logan, ce avea portiera din dreapta
întredeschisă, iar la verificarea vizuală a interiorului s-a constatat lipsa radio--casetofonului.
S-a procedat
la identificarea proprietarului - l.G., de 51 ani, şi la anunţarea lucrătorilor Secţiei nr. 2 Poliţie, pentru a
se deplasa la faţa locului. După sosirea echipei operative şi prelevarea de probe, radio-casetofonul a fost
găsit în interiorul autoturismului, acesta fiind smuls din locaş de către persoane necunoscute.
•
Sesizare cetăţeni - în data de 18.06.2017, în jurul orelor 12.15, un echipaj auto aflat pe strada
Mărăşeşti a fost sesizat de o persoană de sex masculin cu privire la faptul că a fost ameninţată, cu acte
de violenţă şi i s-au adus injurii, de către un individ care a fugit În zonă. Acesta a fost interceptat şi
reţinut pe strada Frăsinet, fiind în continuare violent şi aducând expresii jignitoare poliţiştilor locali. În
urma identificării, s-a constatat că se numeşte B.G., în vârstă de 35 de ani, domiciliat în Ploieşti.
Din declaraţiile martorilor, persoana distrusese în faţa magazinului Sirius mai mulţi arbuşti şi
obiecte de mobilier urban. Susnumitul a fost sancţionat cu amendă în valoare de 200 lei, în baza
prevederilor Legii nr. 61/199l.
•
Sesizare din oficiu - în data de 02.08.2017, în jurul orelor 22.50, un echipaj auto s-a sesizat din
oficiu cu privire la faptul că pe B-dul Independenţei, în zona statuii Radu Stanian, în urma unei şicanări
în trafic, s-a iscat o altercaţie între doi conducători auto. Numitul l.B.I., conducător auto, a agresat pe
numita D.M.D (14 ani), pasager al celuilalt autovehicul, acesta fugind de la faţa locului. A fost solicitat
atât un echipaj al ambulanţei pentru a acorda îngrijiri persoanei agresate, cât şi lucrătorii Secţiei nr. 3
Poliţie pentru continuarea cercetărilor.
•
Sesizare din oficiu - în data de 11.08.2017, în jurul orelor 09:30, un echipaj s-a deplasat pe str.
Emile Zola, unde o persoană ameninţa că se aruncă de pe blocul 7 Etaje. La faţa locului au fost solicitate
echipaje din cadrul Secţiei nr.l Poliţie, I.S.U. Prahova şi Ambulanţă. În jurul orelor 10:45, numitul D.V.
a fost convins să coboare şi a fost preluat de agenţii din cadrul Sectiei nr.I Poliţie, pentru continuarea
cercetărilor.
•
Sesizare dispecerat - în data de 13.08.2017, în jurul orelor 17:57, pe str. Ştefan Cel Mare, un
cetăţean a anunţat faptul că un copac dintr-o curte vecină, a căzut pe maşina sa, din cauza fenomenelor
meteorologice. La faţa locului s-a deplasat un echipaj mobil, care a găsit un autoturism marca Audi, pe
care era căzut un copac din curtea imobilului nr.9. Persoana a fost îndrumată către Poliţia Rutieră pentru
a i se elibera documente privind avariile produse autoturismului
său. A fost anunţat dispeceratul
R.A.S.P. Ploieşti, care a luat legătura cu lucrătorii de la S.G.u. Ploieşti pentru a îndepărta copacul căzut.
•
Sesizare din oficiu (minor fugit de la domiciliu) - în data de 14.08, în jurul orelor 03.10, un
echipaj auto a observat un grup de tineri care nu-şi justificau prezenţa în zona restaurantului Mc
Donald's Nord, având în vedere ora înaintată. S-a procedat la verificarea membrilor grupului, iar în
momentul identificării minorului D.Ş.G" de 13 ani, în baza de date a Poliţiei Locale acesta figura ca
fugit de la domiciliu. Minorul a fost predat lucrătorilor Secţiei nr. 4 Poliţie, pentru conducerea la
domiciliu şi luarea măsurilor legale.
•
Sesizare din oficiu (auto incend iat) - în data de 14.08.2017, în j urui orelor 23 :00, la intersecţia
str. Gheorghe Lazăr cu B-dul Republicii, poliţiştii locali au constatat faptul că un autoturism marca
Peugeot ardea la compatimentul
motor. La faţa locului deja interveneau angajaţi din cadrul I.S.u.
Prahova, care au lichidat incendiul soldat doar cu pagube materiale. De asemenea, prezenţi erau şi
angajaţi din cadrul Secţiei nr.I Poliţie. Poliţiştii locali au acordat sprijin prin protejarea locului pe timpul
efectuării anchetei de către angajaţii din cadrul Secţiei nr.l Poliţie.
•
Sesizare dispecerat - în data de 19.08.2017, în jurul orelor 23:00, în urma unei sesizări primită
prin dispecerat, trei echipaje s-au deplasat pe str. Gheorghe Doja, unde o persoană se urcase pe o macara
montată în spatele blocului URBAN ICIM şi ameninţa că se va arunca de pe aceasta. Poliţiştii locali au
procedat la îndepărtarea grupurilor de curioşi şi la respectarea zonei delimitate. În jurul orelor 23:50,
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numitul V. F. a coborât de pe macara şi a fost condus, de către un echipaj SMURD, la Spitalul Judeţean
de Urgenţă - Secţia Psihiatrie.
•
Sesizare dispecerat - în data de 20.08.2017, în jurul orelor 18:35, în urma unei sesizări primită
prin dispecerat, un echipaj s-a deplasat în Parcul Mihai Eminescu, unde o persoană de sex masculin era
recalcitrantă şi îmbrăcată sumar, deranjând persoanele din zonă. Numitul S.c.L. a fost condus la Spitalul
Judeţean - Secţia Psihiatrie, unde a fost predat personalului medical.
•
Sesizare din oficiu - în data de 20.08.2017, În jurul orelor 18:20, o patrulă pedestră a observat
într-un castan de pe str. Anul 1948, lângă sediul SC Conpet, un cuib de albine care prezenta pericol
pentru trecători. S-a luat legătura cu dispeceratul primăriei iar În zonă, în jurul orelor 21 :00, a venit o
persoană care a luat cuibul de albine.
•
Sesizare dispecerat - în data de 25.08.2017, în jurul orelor 23 :25, în urma unei sesizări primită
de la dispeceratul instituţiei, un echipaj s-a deplasat În Parcul Municipal Vest, unde mai mulţi baloţi de
paie, care erau depozitaţi pe platforma de deşeuri vegetale, luaseră foc. S-a luat măsura delimitării zonei,
anunţarea organelor abilitate, iar la faţa locului s-au prezentat echipaje de la Secţia nr. 3 Poliţie,
S.C.Electrica şi 3 autospeciale ale pompierilor, care au luat măsuri de localizare şi stingere a incendiului.
•
Sesizare cetăţeni - în data de 27.08.2017, În jurul orelor 19.00, un echipaj auto aflat pe Şos.
Vestului a fost abordat de un şofer al TCE (traseul 44), care a găsit în zona terminalului un portofel ce
conţinea documente personale şi bani (275 lei). S-a procedat la inventarierea conţinutului portofelului,
întocrnindu-se proces-verbal de predare-primire cu şoferul TCE. Poliţiştii locali s-au deplasat la adresa
numitei M.M. (proprietara portofelului), fiindu-i predat portofelul împreună cu documentele şi banii pe
bază de proces-verbal mamei acesteia, N.L., aceasta declarând faptul că nu lipseşte nimic din conţinutul
portofelului.
•
Sesizare cetăţeni - în data de 01.09.2017, în urma unei adrese scrise de către Asociaţia de
Proprietari BI. 4 Vest, privind disconfortul creat de o persoană fără locuinţă, care şi-a improvizat un
adăpost între bl. 4 şi bl. 36, de pe str. Sld. Er. Moldoveanu Marian, la faţa locului s-a deplasat un echipaj
auto care a constatat faptul că cele recJamate se confirmă. Persoana respectivă a fost identificată şi
îndrumată să se deplaseze la C.P.R.U. Persoane Fără Adăpost Astra. De asemenea, s-a luat legătura, prin
dispeceratul instituţiei, cu operatorul de salubritate care a trimis la faţa locului patru lucrători, aceştia
procedând la demolarea adăpostului şi salubrizarea zonei.
•
Sesizare din oficiu - în data 01.09.2017, în jurul orelor 17:30, în timp ce patrula pe B-dul
Independenţei, zona Staţia TCE Coreco Sud, poliţistii locali au observat o persoană de sex masculin care
aducea injurii şi ameninţări cu acte de violenţă unei persoane de sex feminin. S-a procedat la conducerea
persoanelor implicate la Secţia nr. 4 Poliţie, unde partea vătămată, numita F.G. de 14 ani, a refuzat să
depună plângere, fapt pentru care numitul M.D., de 18 ani, a fost sancţionat contravenţional conform art.
2, pct. 1 din Legea nr. 61/1991, cu suma de 500 lei.
•
Sesizare dispecerat - În data de 08.09.2017, în jurul orelor 19:00, în urma unei sesizari primită
prin dispeceratul institutiei, un echipaj s-a deplasat pe str. Elena Doamna, unde mai multe persoane
consumau băuturi alcoolice şi tulburau liniştea publică. Numiţii B.A. şi T.M. au fost sancţionaţi,
conform Legii nr. 61/1991, cu suma totală de 200 lei.
•
Sesizare din oficiu - În data de 12.09.2017, În timpul efectuării serviciului de patrulare pe str.
Cameliei, un echipaj auto a observat, în faţa unui magazin alimentar non-stop, un grup de tineri care
consumau băuturi alcoolice şi ascultau muzică la intensitate mare, dintr-un autoturism marca Citroen.
Deoarece în momentul observării echipaj ului auto, persoanele respective au devenit recalcitrante şi au
început să adreseze cuvinte şi expresii jignitoare la adresa poliţiştilor locali. S-a solicitat sprijin cu încă
un echipaj auto, care a trecut la imobilizarea prin încătuşare a persoanelor în cauză, fiind transportate la
sediul Poliţiei Locale Ploieşti, în vederea stabilirii identităţii şi aplicării măsurii de sancţionare
contravenţională.
•
Sesizare dispecerat - În data de 13.09.2017, în jurul orelor 11:40, În urma unei sesizan, un
echipaj auto s-a deplasat pe str. Ştrandului, respectiv podul din zona Barierei Bucov, unde doi cai se
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dep lasau pe mijlocul carosabilului. A fost identificat proprietarul cailor, acesta fiind R.S., domiciliat În
Ploieşti, care a fost sancţionat conform Legii nr. 61/1991, cu suma de 100 lei.
•
Sesizare dispecerat - În data de 14.09.2017, în jurul orelor 12:30, În urma unei sesizări primită
prin dispeceratul instituţiei, un echipaj s-a deplasat pe str. Lupeni, unde o persoană reclama faptul că un
câine din rasa Doberman, umbla fără stăpân, fiind un real pericol pentru trecători. Câinele a fost
localizat În zona magazinului Profi, iar la scurt timp s-au prezentat angajaţii din cadrul Serviciului
Ocrotirea Animalelor si Mediului din cadrul Primăriei Ploieşti, care au preluat animalul în condiţii de
siguranţă şi l-au transportat la adăpostul de la Parcul Memorial Consatantin Stereo
•
Sesizare dispecerat - în data de 14.09.2017, În jurul orelor 22:20, În urma unei sesizări primită
prin dispeceratul instituţiei, un echipaj s-a deplasat pe str. Vintileanca, nr. 57 A, unde era un incendiu În
desfăşurare, datorită faptului că numitul 0.1., proprietarul imobilului, a uitat o lumânare aprinsă şi
nesupravegheată.
Incendiul a fost stins de către echpajele I.S.u., fără a se înregistra victime, doar
pagube materiale.
•
Sesizare din oficiu - În dat de 17.09.2017, în jurul orelor 00.15, un echipaj auto a observat pe
B-dul Independenţei (zona restaurantului Mon Jardin) o minoră de aprox. 12 ani, neînsoţită, îmbrăcată
Într-o pijama, care apela la mila publicului, avînd un handicap vizibil locomotor. S-a procedat la
interceptarea minorei şi la conducerea la sediul Pol iţiei Locale pentru stabi Iirea identităţii. Deoarece
minora era incoerentă în exprimare şi dezorientată, nu s-a putut stabili identitatea, ulterior fiind condusă
la CPRU Cireşarii. Pe baza unor date minime furnizate de minoră, s-a stabilit ca fiind S.S.F, domiciliată
În Ploieşti. Susnumita a fost predată angajaţilor centrului, pentru cazare.
•
Sesizare din oficiu - În data de 27.09.2017, În jurul orei O1.00, un echipaj auto, care se afla pe str.
Nicolae Bălcescu, a observat la intersecţia cu str. Mihai Bravu o persoană vârstnică, de sex feminin,
dezorientată. S-a procedat la interceptarea acesteia, persoana fiind incoerentă, iar În urma verificărilor în
baza de date de către dispecerul de serviciu al instituţiei, s-a stabilit că se numeşte A.E., domiciliată în
Ploieşti. Poliţiştii locali au procedat la conducerea persoanei la adresa de domiciliu, unde a fost predată
aparţinătorilor.
•
Sesizare din oficiu - În data de 13.10.2017, În jurul orelor 18:50, poliţiştii locali care patrulau pe
str. Gheorghe Lazăr au observat o persoană de sex masculin căzută pe trotuar, în stare de inconştienţă. A
fost apelat s.N. UA. U 112, iar În scurt timp la faţa locului a sosit ambulanţa, cadrele medicale
constatând faptul că numitul L.P.!., de 28 ani, a suferit un preinfarct. Persoana în cauză a fost
transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
•
Sesizare din oficiu - în data de 16.10.2017, în jurul orelor II:00, un echipaj aflat în activitatea de
patrulare pe str. Camel iei a depistat două persoane care depozitau deşeuri menajere (mobilier,
îmbrăcăminte) pe spaţiul verde din zona Bisericii Acoperământul Maicii Domnului. Numiţii D.A. şi F.N.
au fost sancţionaţi conform prevederilor H.C.L. nr. 228/2006 cu amendă în valoare de 100 lei şi au fost
îndepărtaţi din zonă. La faţa locului a fost solicitată prezenţa lucrătorilor operatorului de salubritate,
pentru a ridica deşeuri le existente.
•
Sesizare din oficiu - în 20.10.2017, în jurul orelor 03: 15, În timp ce patrula pe B-dul Republicii,
zona staţiei T.C.E. 8 Martie, un echipaj s-a sesizat despre faptul că pe carosabil curgea un şuvoi mare de
apă. În urma verificărilor s-a constatat că apa provine din interiorul magazinului de articole uz casnic
"DODOIU IOAN". A fost contactată doamna V.L., administratorul blocului, ce a luat legătura telefonic
cu chiriaşul locaţiei, care a remediat defecţiunea.
•
Sesizare dispecerat - În data de 23.10.2017, În jurul orelor 16.10, În urma unei sesizări primite
prin dispecerat, un echipaj auto s-a deplasat la blocurile ANL de pe str. Libertăţii, unde se sesiza faptul
că persoane rară adăpost fac focul în spaţiile închise, existând pericolul de incendiu. Ajunşi la faţa
locului, poliţiştii locali au constatat faptul că, la parterul unui bloc, un număr de 6 persoane rară adăpost
se încălzeau lângă un foc deschis. Persoanele au fost somate să stingă focul şi au fost îndrumate către
CPRU Persoane Fără Adăpost Astra.
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•
Sesizare din oficiu - În data de 04.11.2017, În jurul orelor 08:20, În timp ce patrula pe str. G-ral
Vasile Milea, o patrulă pedestră a observat, pe capota autoturismului
marca Opel, un portofel ce
conţinea mai multe documente şi carduri. Acestea au fost predate la Secţia nr. 1 Poliţie.
•
Sesizare dispecerat - În data de 19.11.2017, În jurul orei 14.30, În urma unei sesizări primită prin
dispecerat, un echipaj auto s-a deplasat la Sala de Sport Leonard Doroftei, unde se sesiza faptul că mai
multe persoane de sex masculin desenează cu spray pe pereţi. La faţa locului, poliţiştii locali au constatat
prezenţa a trei minori, numai unul dintre ei, numitul A.S., fiind depistat că desena pe pereţii clădirii.
Acesta a fost sancţionat contravenţional conf. art. 2, pct. 14 din Legea nr. 61/1991, luându-se şi măsura
complementară
de ridicare în vederea confiscării a celor două spray-uri cu vopsea (culoare roşu şi
galben) găsite asupra sa.
•
Sesizare din oficiu - În data de 16.12.2017, în jurul orei 03: 10, aflaţi în patrulare pe Bulevardul
Republicii, la intersecţie cu str. Take Ionescu, poliţiştii locali au constatat faptul că două persoane de sex
masculin se agresau reciproc, tulburând liniştea şi ordinea publică. S-a procedat la somarea acestora de a
înceta scandalul şi la identificarea lor - P.A.A. şi C.M.G. Persoanele au fost sancţionate contravenţional
conform prevederilor Legii nr. 61/1991 cu suma totală de 400 lei.
•
Sesizare dispecerat - în noaptea de marţi, 20.12.2017, în jurul orei 02.45, dispeceratul Poliţiei
Locale Ploieşti a fost sesizat cu privire la faptul că pe strada Mihail Kogălniceanu, două grupuri de
persoane provoacă scandal în parcarea Hotelului Prahova.
În urma celor semnalate, la faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţişti locali, care a
identificat şase indivizi implicaţi în scandal, cu vârste cuprinse între 28 şi 41 de ani, domiciliaţi în
Ploieşti, Blejoi şi comuna Vlad Ţepeş din judeţul Călăraşi. Astfel, pentru tulburarea liniştii şi ordinii
publice, În conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în
valoare totală de 1400 lei.
Totodată, s-a solicitat sprijinul poliţiştilor locali din cadrul echipei de intervenţie rapidă, cu
ajutorul cărora persoanele în cauză au fost predate lucrătorilor Secţiei nr. 1 Poliţie, în vederea continuării
cercetărilor.
•
Sesizare din oficiu - în data de 21.12.2017, în jurul orei 00.40, un echipaj auto aflat În timpul
serviciului de patrulare pe str. Vornicei, s-a sesizat din oficiu despre prezenţa pe domeniul public a mai
multor recipiente din plastic (pet-uri) care conţineau un lichid de culoare gălbuie. La verificarea situaţiei,
s-a constatat că este vorba despre un număr de 32 pet-uri cu capacitatea de 10 litri fiecare, care
conţineau o parte lichid petrolier (posibil motorină), iar la suprafaţă o peliculă de apă îngheţată. Cele
constatate au fost transmise dispeceratului, care a anunţat atât Secţia nr. 3 Poliţie, cât şi operatorul de
salubritate, căruia i-au fost predaţi recipienţii.
•
Sesizare din oficiu - în data de 22.11.2017, la intersectia străzilor Ulierului cu Gh. Doja, poliţiştii
locali au constatat faptul că bucla de conductori electrici, aflată pe un stâlp de iluminat public, s-a
scurtcircuitat, iar părţi din conductorul electric picau peste un autoturism marca BMW. S-a solicitat
intervenţia ISU Prahova şi Electrica pentru remedierea avariei şi identificarea propietarului, care a mutat
autoturismul din zonă.
•
Sesizare dispecerat - în data de 22.12.2017, în jurul orelor 12:38, în urma unei sesizări primită
prin dispeceratul instituţiei, un echipaj s-a deplasat pe str. Aleea Cătinei, bl. 25 B, unde o persoană a
tăiat, pârlit, spălat şi tranşat un porc pe domeniul public. Numitul M.M.L. a fost sancţionat, conform
H.C.L. nr. 228/2006, cu suma de 250 lei şi pus să facă curăţenie în zonă.
•
Sesizare dispecerat - în data de 27.12.2017, în jurul orelor 22:45, în urma unei sesizări primită
prin dispeceratul institutiei, un echipaj s-a deplasat pe str. Gabi Dobre, unde un cetăţean se comporta
agresiv, ţipa şi spargea sticle. La faţa locului a fost identificat numitul S.c.L., cunoscut cu probleme
psihice, pentru care s-a solicitat ambulanţa, prin numărul unic 112, fiind transportat la Spitalul Judeţean,
secţia Neuropshiatrie din str. Buna Vestire.
•
Sesizare dispecerat - În data de 27.12.2017, în jurul orelor 23:20, În urma unei sesizări primită
prin dispeceratul institutiei, un echipaj s-a deplasat pe str.Veronica Micle unde, la Agenţia de pariuri
sportive SuperBet, se afla un incendiu în desfăşurare. La faţa locului s-a constatat că în interior, din
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cauza unui scurt circuit al unui echipament electronic, au luat foc unele documente. Incendiul
stins de către un echipaj de pompieri, fără a se înregistra victime sau pagube materiale deosebite.

a fost

+
De asemenea, poliţiştii locali au asigurat măsuri de linişte şi ordine publică pe parcursul
desfăşurării diferitelor manifestări cultural artistice şi sportive, acţiunilor şi evenimentelor organizate
de municipalitate, fiind sporite efectivele de patrulare pe străzi, ca de exemplu:
•
În data de 23 ianuarie 2017 - manifestare culturală dedicată sărbătoririi Unirii Principatelor
Române Moldova şi Ţara Românească - organizatori: Garnizoana Ploieşti şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Prahova -locaţie: Sala Marea Unire a Palatului Culturii;
•
În data de 24 ianuarie 2017 - manifestări ocazionate de sărbătorirea Unirii Principatelor Române
Moldova şi Ţara Românească - organizatori: Garnizoana Ploieşti şi Primăria Municipiului Ploieşti locaţii: Colegiul Naţional Al. I. Cuza şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova;
•
29 - 31.01.2017 - asigurat măsuri de ordine şi linişte publică pe timpul manifestărilor de protest
împotriva clasei politice - zona centrală a municipiului;
•
22 - 25.02.2017 - Târgul Micilor Producători şi Comercianţi Români - organizator SC Comori
Ardeleneşti - Parcul Toma N. Socolescu;
•
03.03.2017 - Ziua Naţională a Republicii Bulgaria - festivitări ocazionate cu prilejul vizitei
Ambasadorului
Republicii Bulgaria - organizatori: Garnizoana Ploieşti şi Primăria Mun. Ploieşti locaţii: Monumentul Vânătorilor (Gara de Sud) şi CCI. Prahova;
•
18.03.2017 - proiectul Zi de Bine - organizator Biserica Adventistă de Ziua a VII - a -locaţie
Pasajul Pietonal / Parcul N. Stănescu;
•
25.03.2017 - Marşul pentru Viaţă - marş în scopul promovării dreptului la viaţă pentru copilul
nenăscut şi afirmarea valorilor vieţii umane - organizator Asociaţia Studenţi/or Creştin - Ortodocşi
Români - traseu: Gara de Sud - Biserica Sf Vasile;
- evenimentul BMW Club Meeting - organizator BMW Club Prahova - locaţie Parcul Municipal Ploieşti
Vest;
•
28 - 31.03.2017 - Festivalul Internaţional de poezie Nichita Stănescu - organizator Casa de
Cultură I.L. Caragiale Ploieşti - locaţie Parcul Nichita Stănescu;
•
31.03.2017 - acţiune de protest - organizator Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesionişti
din Ploieşti - locaţie: Parc Prefectură;
•
02.04.2017 - Ziua Internaţională
de Conştientizare
a Autismului - organizator Asociaţia
Curcubeul Autismului PH - locaţie Parc Mihai Viteazul; organizator Asociaţia pentru Intervenţia
Precoce in Autism - locaţie Parcul Tineretului;
•
08.04.2017 - procesiune religioasă cu prilejul Praznicului Împărătesc - Intrarea Domnului in
ierusalim - organizator Protoieria Ploieşti Sud - traseu B-dul. Independenţei (Biserica Sf Gh. Vechi)str. Andrei Mureşanu (Biserica Sf Andrei);
•
09.04.2017 - s-au asigurat măsuri de ordine şi linişte publică în zona principalelor lăcaşe de cult
(biserici) şi a cimitirelor
de pe raza municipiului ca urmare a fluxului mare de persoane ocazionat de
sărbătorirea Floriilor;
•
13 - 15/16.04.2017
- asigurarat un climat de ordine şi linişte publică în zona a nouă lăcaşe de
cult (biserici) de pe raza municipiului Ploieşti, pe timpul desfăşurării ceremonii lor religioase ocazionate
de sărbătorirea Învierii Domnului;
•
27, 28, 29, 30.04.2017 - monitorizat prin două patrule pedestre zonele unde s-au desfasurat
activităţi prilejuite de vizita oficiala a unei delegatii din Republica Moldova;
•
s-a asigurat menţinerea ordinii şi liniştii publice cu ocazia desfăşurării sfinţirii bisericii parohiale
ACOPERĂMÂNTUL
MAICII DOMNULUI din Ploieşti, organizată de Protoieria Ploiesti Nord.
•
07.05.2017 - adunare publică - Marş pe două roţi - organizator Constantin Nicolae - traseu
Gara de Sud - Bulevardul Independenţei - Republicii - Mc Donalds Nord - retur;
•
09.05.2017 - Ziua Europei + Ziua Independenţei de Stat a României - organizator Garnizoana
Ploieşti - B-dul. Independenţei (Statuia Vânătorilorş / B-dul Republicii (Statuia Eroului Sovietic);
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•
14.05.2017 - eveniment cultural Micul Prinţ - spectacol susţinut de Red Nose Society, pe
esplanada Bisericii Naşterea Domnului şi Si Apostol Andrei;
•
16 - 31.05.2017 - TârguI de Carte Ploieştiul Citeşte - organizator Casa de Cultură IL.
Caragiale Ploieşti - loc de desfăşurare - Parcul Nichita Stănescu;
•
19 - 21.05.2017 - evenimentul Zilele Oraşului Ploieşti - organizator Primăria Municipiului
Ploieşti - loc de desfăşurare zona centrală / Parcul Tineretului;
- Festivalul Bucurie in Mişcare - organizator Asociaţia Startup Now - Parcul Tineretului;
•
24.05.2017 - concurs de educaţie rutieră şi îndemânare pe bicicletă Cupa DHS - organizator:
Asoc. Cs. Silver Fox Deva - locaţie: Pasaj Pietonal;
•
25.05.2017 - Ziua Eroilor - organizator Garnizoana Ploieşti - locaţie: Cimitirul Bolovani /
Catedrala Eroilor;
•
26,27.05.2017 - acţiune de promovare a evenimentului sportiv de fotbal Finala Cupei României
- organizator: UPC Romania - locaţie: Parc Prefectură;
•
31.05.2017 - Ziua Mondială Fără Tutun - organizator Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Prahova -locaţie: Parc Prefectură;
•
activităţi destinate copiilor - organizator Organizaţia Femeilor Liberale a PNL PH - locaţie:
Pasajul Pietonal.
•
01.06.2017 - Ziua Copilului + Copilăria In undă Bătrânul Bulevard - organizator Primăria
Ploieşti - traseu B-dul Independenţei (Statuia Vânătorilor
- Palatul Culturii) + activităţi destinate
copiilor în Parc Prefectură;
•
Festivalul Luminii - organizator
o.N. Cercetaşii României şi Centrul Local Best Ploieşti locaţie - Parc Prefectură;
•
01 - 04.06.2017 - Ploieşti - Magie Feerie şi Poveşti - organizator Primăria Mun. Ploieşti locaţii: zona centrală a municipiului + Parcul Tineretului;
•
01 - 05.06.2017 - Târgui de Carte Ploieştiul Citeşte - organizator Casa de Cultură IL. Caragiale
Ploieşti - loc de desfăşurare - Parcul Nichita Stănescu;
•
09, 10.06.2017 - evenimentul Eu sunt 12 - O Experienţă Senzorială şi Multimedia - organ izator
Bergenbier - locaţii: parcarea dintre Palatul Culturii şi Palatul Administrativ şi Parcul Toma Socolescu;
•
16.06.2017 - marş dedicat dorinţei de a atrage atenţia asupra necesităţii păcii - organizator
Asociaţia Masterpeace România - traseu: Gara de Sud - Biblioteca N. Iorga (B-dul independenţei B-dul Republicii);
•
22.06.2017 - participat la dispozitivul creat pentru exerciţiul de cooperare cuforţe şi mijloace in
teren pentru antrenarea structurilor profesioniste in vederea indeplinirii misiunilor specifice în situaţia
prodecerii unui accident pe amplasamentul SC Petrotel - Lukoil SA cu punerea in aplicare a Planului
de Urgenţă Extremă şi al Planului Roşu de Intervenţie al Jud. PH - organizator ISU PH - loc de
desfăşurare Cartier Mihai Bravu,·
•
23.06.2017 - evenimentul cultural - concert vocal - simfonie Seară de Sânziene - organizator
Parohia Naşterea Domnului şi Si Apostol Andrei -loc de desfăşurare esplanada Bisericii Si Andrei;
•
24.06.2017 - competiţia profesional - sportivă Marşul Factorilor Poştali - organizator CN.
Poşta Română S.A. - Oficiul Judeţean de Poştă Prahova - locaţie: pista din faţa Sălii Sporturilor
Olimpia;
- adunare publică - activităţi specifice tinerilor - organizator: Predescu Silvia - locaţie: scările
Palatului Culturii;
•
26 - 28.06.2017 - acţiune de protest privind taxa de mediu - organizator: Răileanu Aurel - loc
de desfăşurare: Parc Prefectură;
•
29.06.2017 - sărbătorirea Sf. Ap. Petru & Pavel - organizator Parohia Si Ap. Petru & Pavellocaţie Biserica Si Ap. Petru & Pavel.
•
14, 15, 16.07.2017 - Festivalul Medieval "Ploieşti Târg Domnesc" - organizator: Primăria
Municipiului Ploieşti - locaţie: B-dul Independenţei;
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•
20 - 23.07.2017 - Festivalul Turcesc - organizator: Primăria Municipiului Ploieşti - locaţie:
Parc Toma Socolescu;
•
28.07.2017 - Ziua Naţională a Ambulanţei din România - organizator: Serviciul de Ambulanţă
Prahova - locaţie: Parcul Mihai Viteazul;
•
29.07.2017 - Între orele 08:30-14:00, s-a asigurat un climat de ordine şi linişte publică în Parcul
Tineretului, în zona pistei de role şi pe aleea principală de acces în Sala Sporturilor Olimpia, cu ocazia
desfăşurării concursului de patinaj viteză "Cupa Săgeata Înaripată" - Ed iţia a -1 O-a;
- comemorarea "Zilei Nationale a Imnului de stat al României" - organizator: Primăria Municipiului
Ploieşti şi Garnizoana Ploieşti - locaţie: Parcul Prefectură;
- meci de fotbal dintre echipele ASC Juvenus Bucureşti - AFC Voluntari - locaţie: Stadionul Ilie
Oană.
•
25.08.2017 - Hard Time Festival - festival de muzică electronică - locaţie: Parcul Tineretului
(zona terenuri tenis);
•
01.09.2017 - vizită misiune diplomatică la SC CONPET SA - s-a acţionat pentru asigurarea unui
climat de ordine şi siguranţă publică pe str. Ivan Miciurin şi Anul 1848, precum şi în zona staţiei TCE
Rondull;
•
01 - 03.09.2017 - festivalul de tradiţii şi folclor Prahova Iubeşte Basarabia - organizator
Consiliul Judeţean Prahova -locaţie: platoul dintre Palatul Culturii şi Palatul Administrativ;
•
05.09.2017 - Campania naţională media de prevenire a consumului de canabis - POT ALTFEL
- organizator C.P.E.C.A. PH -locaţie: Teatrul Ancuţa Ploieşti;
•
06 - 09.09.2017 - Târgul CREAT ÎN ROMÂNIA - organizator Camera de Comerţ şi Industrie
Prahova -locaţia: parcarea Consiliului Judeţean Prahova;
•
08.09.2017 - acţiune de ecologizare Maratonul Curăţeniei - organizator Fundaţia Comunitară
Prahova - locaţii: str. Drumul Sării şi Str. Laboratorului;
•
09.09.2017 - Festivalul Concurs de Folclor Cunună de Cântec Românesc - organizator Casa de
Cultură IL. Caragiale Ploieşti -locaţie: Filarmonica Paul Constantinescu;
- meci fotbal dintre echipele ASC Juventus Bucureşti - CSM Iaşi -locaţie: Stadionul Ilie Oană;
•
13.09.2017 - Ziua Pompierilor din România - organizator ISU Prahova - locaţie: platoul din faţa
Sălii Sporturilor Olimpia;
•
16.09.2017 - crosul Inimă de Leu - organizator Asociaţia Lions Club Ploieşti - locaţie: Parcul

Tineretului;
17.09.2017 - reuniune hipică Premiul de Încercare - organizator CSM Ploieşti - locaţie:
Hipodromul Ploieşti;
•
18.09.2017 - asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică la Cimitirul Viişoara şi Biserica Buna
Vestire pe timpul funeraliilor preşedintelui de onoare al partidului PNL - Mircea Ionescu Quintus;
•
19 - 20.09.2017 - Caravana Filmelor TIF - organ izator Primăria Ploieşti - loc de desfăşurare:
parcarea Consiliului Judeţean Prahova;
•
23.09.2017 - Crosul Comunitar Run For Future - organizator: Asociaţia Un Strop de Fericire locaţie: Parcul Tineretului;
•
22 - 24.09.2017 - Festivalul Interetnic Alfabetul Convieţuirii - organizator Primăria Ploieşti şi
Uniunea Elenă din România - locaţie: B-dul Independenţei (sector cuprins între Statuia Radu Stanian Statuia V ânătorilor);
•
28.09 - 01.10.2017 - Târgul de Toamnă - organizator: SC Hale & Pieţe SA - locaţie: Parcul T
Socolescu şi str. Griviţei;
•
28.09.2017 - flash - mob Eroi Fără Superputeri - organizator: Asociaţia de Sprijin şi Binefacere
România -locaţie: esplanada Palatului Culturii;
•
29.09 - 01.10.2017 - Crosul Pădurea Copiilor + Regăsirea Copilăriei - organizator: Asociaţia
Pădurea Copiilor - locaţie: Parcul Tineretului;
•
02.10.2017 - deschiderea anului universitar la UPG Ploieşti -locaţie: B-dul Bucureşti;
•
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•
03.1 0.20 17 - Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice - organizator: Primăria Mun. Ploieşti
- locaţie: str. Ştrandului;
•
06 - 08.10.2017 - Festivalul Fotografic Secvenţe - organizator: Clubul de Turism şi Arte
Escamonde Ploieşti - locaţie: treptele Palatului Culturii;
•
09 - 11.1 0.2017 - Târgui de Toamnă - organizator: SC Hale & Pieţe SA - locaţie: Parcul T
Socolescu, str. Griviţei;
•
13 - 15.10.2017 - Târgui Meşteşugurilor Tradiţionale - organizator: Centrul Judeţean de
Cultură Prahova -locaţie: amfiteatrul Palatului Culturii (scări) şi parcarea CJP;
•
14.10.2017 - manifestare religioasă prilejuită de sărbătorirea Si Parascheva - locaţie: Biserica

Si Vineri;
•
15.10.2017 - evenimentul The Fun Ride - organizator: Asociaţia Diabeticilor din Prahova locaţie: platoul din faţa Sălii Sporturilor Olimpia;
-15.10. - derby trap Premiul de Consolare - organizator: CSM Ploieşti - locaţie: Hipodromul Ploieşti;
•
23.10.2017 - miting de protest (pichetare) - organizator: BNS - filiala Prahova - locaţie: parcul
din faţa Prefecturii Prahova;
•
05.11.2017 - pichetare a Palatului Administrativ şi marş de protest antiguvernamental
(acţiuni
neautorizate );
•
05.11.2017 - spectacol organizat in parcarea Palatului Culturii de către Teatrul Toma Caragiu;
•
09.11.2017 - marş şi miting de protest organizat de B.N.S. PRAHOVA (deplasare pe traseul
Gara de Sud - Palat Administrativ);
- 09.11. - pichetare a Palatului Administrativ şi marş de protest antiguvernamental
(acţiuni neautorizate);
•
20.11.2017 - adunare publică (miting cu scop electoral) - organizator Partidul Naţional Liberal
- Prahova - locaţie: Parc Prefectură;
•
22 - 26.11.2017 - Festivalul Ploieşti Jazz Festival - organizator / locaţie: Filarmonica Paul

Constantinescu;
•
26.11.2017 - spectacol aniversar Info Ploieşti City - 7 ani - organizator: Dima Gabriel (redactor
şef Info Ploieşti City - 7 ani) -locaţie: Sala de Sport Leonard Doroftei;
•
29 - 30.11.2017 - asigurat integritatea elementelor montate în Parcul Mihai Viteazul (corturi şi
scenă) cu ocazia desfăşurării activităţilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Naţionale a României;
- monitorizat ornamentele de iluminat festiv, specifice sărbătorilor de iarnă, montate în zonele de
responsabi Iitate;
•
01.12.2017 - participat la activităţile prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României cu un
pluton de defilare format din 19 poliţişti locali şi cu o formaţie de 6 autospeciale;
- asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării activităţilor ocazionate de
sărbătorirea Zilei Naţionale a României - organizator: Primăria Municipiului Ploieşti şi Garnizoana
Ploieşti - locaţie: Parcul Mihai Viteazul/ Bd. Republicii / Parcul Prefectură (ceremonial retragere cu
torţe);
•
05.12.2017 - ceremonia de deschidere a sezonului Sărbători/or de Iarnă şi a iluminatului public
specific acestora - organizator:
Primăria Municipiului
Ploieşti - locaţie: zona centrală a
municipiului;
•
05 - 10.12.2017 - Târgul de Crăciun - organizator: Primăria Mun. Ploieşti - locaţie: Parcul

Prefectură;
- Orăşelul Copiilor - organizator:
Sporturilor Olimpia;

Primăria

Municipiului

Ploieşti

- locaţie:

platoul

din faţa Sălii

•
09,10.12.2017 - Festivalul E Vremea Colindelor - organizator: Casa de Cultură I.L. Caragiale
Ploieşti - locaţie: Casa de Cultură a Sindicatelor;
•
17.12.2017 - evenimentul Balul Filarmonicii - organizator Filarmonica Paul Constantinescu
Ploieşti - locaţie: Palatul Culturii;
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•
17.12.2017 - ca urmare a vremii nefavorabile (precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare), s-a
monitorizat circulaţia pe podurile din zonele: Gara de Sud, Cartier Bereasca, Cartier Mihai Bravu,
Cartier Vest, situaţia fiind transmisă Dispeceratului instituţiei;
•
22.12.2017
- Ziua Libertăţii României - organizator:
Primăria Municipiului
Ploieşti şi
Garnizoana Ploieşti -locaţii: Cimitirul Bolovani, Cimitirul Viişoara , Cimitirul Eternitatea, Monumentul
din faţa Palatului Administrativ,
Monumentul
Eroilor Revoluţiei din incinta Catedralei Înălţarea
Domnului;
- Concert Regal de Crăciun - Cezar Ouatu - organizator: Primăria Ploieşti - locaţie: scenă parcare
C.J.P.;
•
31.12.2017 - Concert Revelion 2017 - organizator: Primăria Ploieşti - locaţie: scenă parcare
C.J.P. (concert) şi Parcul Toma Socolescu (lansare artificii).
•
Pe toată durata anului 2017, politiştii locali au asigurat măsuri de ordine şi linişte publică
la meciurile de fotbal ale echipei F.C. Petrolul Ploieşti organizate pe stadionul "Ilie Oană" - la cele
două puncte de acces în incinta stadionului (str. Al. Vlahuţă şi str. Latină) şi la meciurile de
handballbaschet
susţinute de echipele C.S.M. Ploieşti la Sala Sporturilor Olimpia şi Sala de Sport Tel
George Junior, precum şi pe timpul desfăşurării altor evenimente sportivece au avut loc în municipiul
Ploieşti.
•
Meciuri de volei dintre echipele Franţei - Olandei şi României - Estoniei, din cadrul turneului
de calificare la Campionatul Mondial Juniori 1feminin - organizator: Federaţia Română de Volei locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
- meciuri de volei dintre echipele Olandei - Estoniei şi Franţei - României, din cadrul turneului
de calificare la Campionatul Mondial Juniori 1feminin - organizator: Federaţia Română de Voleilocaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
•
Meciuri de volei dintre echipele Olandei - Franţei şi Olandei - României, din cadrul turneului de
calificare la Campionatul Mondial Juniori Ifeminin - organizator: Federaţia Română de Volei -locaţie:
Sala Sporturilor Olimpia;
•
Meciuri de volei dintre echipele Islandei - Portugaliei, României - Belgiei şi Rusiei - României,
din cadrul turneului de calificare la Campionatul European Juniori Ilfeminin şi masculin - organizator:
Federaţia Română de Volei - locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
•
Meciuri de volei dintre echipele Azerbaidjan - Rusia, Romania Portugalia, Belgia - Islanda
(13.01); Portugalia -Azerbaidjan,
Portugalia - Belgia, România - Islanda (14.01.2017); PortugaliaRusia, România - Azerbaidjan, Portugalia - România (15.01.2017), din cadrul turneului de calificare la
Campionatul European Juniori II feminin şi masculin - organizator: Federaţia Română de Volei locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
•
Meci volei masculin (28.01.2017) dintre echipele CS Tricolorul L.M V - Ştiinţa Explorării
Baia- Mare - Sala Sporturilor Olimpia;
•
04.03.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AS Petrolul 52 Ploieşti - CS Păuleşti - Stadionul
Ilie Oană Ploieşti;
•
11.03.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AS Tufeni Băicoi - ACS Petrolul 52 Ploieşti Stadionul Ilie Oană Ploieşti;
- Concurs culturism - Sala Leonard Doroftei;
•
17.03.2017 - Meci de fotbal dintre echipele Astra II- F.C Unirea Slobozia - Stadionul Astra;
•
18.03.2017 - Campionatul Naţional de Karate Shotokan ESKU - organizator Federaţia Română
de Karate - locaţie Sala Sporturilor Olimpia;
•
- Meci de fotbal dintre echipele A.S Petrolul 52 Ploieşti - CS Blejoi - locaţie Stadionul Ilie
Oană;
•
23.03.2017 - Meci volei masculin dintre echipele CS Tricolorul LMV Ploieşti - SCMU CraiovaSala Sporturilor Olimpia;
•
27.03.2017 - Meci fotbal dintre echipele AFC Astra II -Axiopolis
Cernavodă - Stadionul Astra;
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•
01.04.2017 - Meci volei masculin dintre echipele Tricolorul LMV Ploieşti - CSA Steaua - Sala
Sporturilor Olimpia;
- Meci de fotbal dintre echipele AFC Petrolul 52 Ploieşti - Petrolul Băicoi - Stadionul Ilie
Oană;
•
05.04.2017 - Meci volei masculin dintre echipele CS Tricolorul LMV Ploieşti -ACS Volei Zalău
- Sala Sporturilor Olimpia;
•
12.04.2017 - Meci volei masculin dintre echipele CS Tricolorul LMV Ploieşti - CS Arcadia GL
- Sala Sporturilor Olimpia;
•
14.04.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AFC Petrolul 52 Ploieşti - CS Ceptura - Stadionul
Ilie Oană;
•
15.04.2017 - Concurs hipic Premiul de Paşte - organizator CSM Ploieşti - locaţie Hipodromul
Ploieşti;
•
06.05.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AFC Petrolul 52 Ploieşti - Cs. Tricolorul BreazaStadionul Ilie Oană;
•
06,07.05.2017
- Cupa Europei de Judo cadeţi U 18, masculin şi feminin - organizator Federaţia
Română de Judo - loc de desfăşurare: Sala Sporturilor Olimpia;
•
12.05.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AFC Astra ]]Petrolistul Boldeşti - Stadionul
Astra;
•
13, 14.05.2017 - Turneul Final 4 de Handbal M + F - organizator Asociaţia Judeţeană de
Handbal Prahova, loc de desfăşurare - Sala Sporturilor Olimpia;
În data de 13.05.2017, cu ocazia asigurării măsurilor de ordine în incinta Sălii Sporturilor
Olimpia, poliţiştii locali care au efectuat controlul tribunelor au găsit un număr de 3 (trei) telefoane (2
marca il'hone 5 şi 1 marca Samsung), care, în urma verificărilor efectuate, au fost predate pe bază de
proces - verbal de predare - primire proprietarilor;
•
27.05.2017 - S-a acţionat cu 5 patrule pedestre în zona imediat apropiată Stadionului Ilie Oană
cu ocazia desfăşurării Finalei Cupei României - meciuri de fotbal dintre echipele: UTA Bătrâna Doamnă
- F.C Viitorul Constanţa şi F.C Astra Giurgiu - F.C Voluntari;
•
28.05.2017 - Reuniunea de Trap - organizator: CSM Ploieşti - locaţie: Hipodromul Ploieşti;
- Meci de fotbal dintre echipele ACS Petrolul Ploieşti - CSO Plopeni - locaţie: Stadionul Ilie
Oană;
•
07.06.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AFC Petrolul 52 Ploieşti - CS Păuleşti - locaţie:
Stadionul Ilie Oană;
•
11.06.2017 - Reuniune de Trap - organizator CSM Ploieşti -locaţie Hipodromul Ploieşti.
•
17.06.2017 - Gala K1 - Colosseum Tournament - loc de desfăşurare: Stadionul Ilie Oană;
- Meci de fotbal dintre echipele ACS Petrolul 52 Ploieşti - AS Dentaş Tărtăşeşti - loc de
desfăşurare - Stadionul Ilie Oană;
•
09.07.2017 - reuniune hipică PREMIUL CSM PLOIEŞTlorganizator: CSM Ploieşti - locaţie:
Hipodromul Ploieşti;
- Competiţie ciclistă GRAND ROAD RUNNER - locaţie: Bd. Independenţei;
•
24.07.2017 - Meci de fotbal dintre echipele FC Voluntari - CFS Astra Giurgiu - locaţie:
Stadion Ilie Oană;
•
04.08.2017 - În intervalul orar 08:30-11 :00, un echipaj auto şi o patrulă pedestră au asigurat
măsuri de ordine publică la pista de atletism de la Sala Sporturilor Olimpia - Parcul Tineretului, ocazie
cu care angajaţii I.S.u. au susţinut probe sportive pentru ocuparea funcţiilor de ofiţer;
- Meci de fotbal dintre echipele FC Voluntari - FC Botoşani, loc de desfăşurare Stadionul Ilie
Oană;
•
07.08.2017 - în intervalul orar 08:30-11 :00, un echipaj auto şi o patrulă pedestră au asigurat
măsuri de ordine publică la pista de atletism de la Sala Sporturilor Olimpia - Parcul Tineretului, ocazie
cu care angajaţii I.S.u. au susţinut probe sportive pentru ocuparea funcţiei de ofiţer;

cs.
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•
09.08.2017 - Meci de fotbal dintre echipele Juventus Bucureşti - Cs. U Craiova, loc de
desfăşurare Stadionul Ilie Oană;
•
19.08.2017 - Meci de fotbal dintre echipele ASC Juventus Bucureşti - FC FCSB - loc de
desfăşurare Stadionul Ilie Oană;
•
22.08.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AFC Petrolul 52 Ploieşti - AFC Urban Titu - loc de
desfăşurare: Stadionul Ilie Oană;
•
07.09.2017 - Meci fotbal dintre echipele AFC Petrolul Ploieşti - AS FC Aninoasa - locaţie:
Stadionul Ilie Oană;
- Meci de fotbal dintre echipele AFC Petrolul Ploieşti - Flacăra Moreni - locaţie: Stadionul Ilie

Oană;
•
15.09.2017 - Meci de fotbal dintre echipele ASC Juventus Bucureşti - FC Botoşani - locaţie:
Stadionul Ilie Oană;
•
30.09.2017 - Meci volei Supercupa României dintre echipele ACS Volei Municipal Zalău - CS
Arcada Galaţi - organizator: Federaţia Română de Volei -locaţie: Sala Sporturilor Olimpia.
•
OLI 0.2017 - Derby de Trap - organizator: CSM Ploieşti - locaţie: Hipodromul Ploieşti;
•
04 - 05.10.2017 - Monitorizare spaţiile delimitate din zona apropiată Stadionului Ilie Oană cu
ocazia desfăşurării meciului de fotbal dintre reprezentativele României şi Kazahstanului;
•
05.10.2017 - meci de fotbal dintre reprezentativele României şi Kazahstanului - organizator:
Federaţia Română de Fotbal -locaţie: Stadion Ilie Oană;
•
06.10.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AFC Astra II - Sporting Roşiori - locaţie: Stadionul
Astra;
•
13.10.2017 - Meci de fotbal dintre echipele ACS Petrolul 52 - AFCM Alexandria - locaţie
Stadionul Ilie Oană;
•
- 14.10.2017 Meci volei masculin CS Tricolorul LMV Ploieşti - SCMU Craiova - locaţie: Sala
Sporturilor Olimpia;
•
20.10.2017 - Meci de fotbal dintre echipele AFC Astra II - CS Tunari - locaţie: Stadionul Astra;
•
21.10.2017 - meci de fotbal dintre echipele Juventus Bucureşti - ASC Sepsi OSK Si Gheorghe locaţie: Stadionul Ilie Oană;
•
22.10.2017 - Meci baschet masculin dintre echipele CSM Ploieşti - Dinamo Bucureşti - locaţie:
Sala Sporturilor Olimpia;
•
24.10.2017 - Meci de fotbal dintre echipele ASC Petrolul 52 Ploieşti - CS Mioveni - locaţie:
Stadionul Ilie Oană;
•
27.10.2017 - Meci de fotbal dintre echipele Ase Petrolul 52 Ploieşti - es Atletic Bradu locaţie: Stadionul Ilie Oană;
•
28.10.2017 - Meci baschet masculin dintre echipele CSM Ploieşti - BC Mureş Tg. Mureş 2locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
•
29.10.2017 - Derby de trap Reuniunea Premiul Rarău - organizator: CSM Ploieşti - locaţie:
Hipodromul Ploieşti.
•
05.11.2017 - Meci baschet masculin dintre echipele CSM Ploieşti - U Banca Transilvania locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
•
06.11.2017 - Meci de fobal dintre echi pele Juventus Bucureşti - Poli Timişoara - locaţie:
Stadion Ilie Oană;
•
06.11.2017 - Meci de volei masculin dintre echipele Cs. Tricolorul LMV Ploieşti - CiS. Dinamo
Bucureşti - locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
•
11.11.2017 - Meci de fotbal dintre echipele A.CS. Petrolul 52 - A.CS. Astra 11- locaţie: Stadion
Ilie Oană;
•
12.12.2017 - Reuniune Hipica "Premiul Municipiului Ploieşti" - organizator CSM Poieşti locaţie: Hipodromul Ploieşti;
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•
•

15. 11.2017 - Meci volei masculin dintre echipele CS Tricolorul LMV Ploieşti - CSA Steaua
Bucureşti - locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
17.11.2017 - Meci fotbal dintre echipele AFC Astra Il - AFCM Alexandria - locaţie: Stadionul

Astra;
•
locaţie:
•
locaţie:
•

18.11.2017 - Meci volei masculin dintre echipele CS Tricolorul LMV - AFCM Alexandria Sala Sporturilor Olimpia;
24.11.2017 - Meci fotbal dintre echipele ASC Juventus Bucureşti - CS Concordia Chiajna Stadion Ilie Oană;
26.11.2017 - Reuniune hipică Premiul de Toamnă - organizator: CSM Ploieşti - locaţie:

Hipodromul Ploieşti;
29.11.2017 - Meci volei masculin dintre echipele CS Tricolorul LMV Ploieşti - Lausanne UCSala Sporturilor Olimpia;
08.12.2017 - Meci de fotbal dintre echipele ASC Juventus Bucureşti - AFC Astra Giurgiu Stadionul Ilie Oană;
09.12.2017 - Meci volei masculin dintre echipele CS Tricolorul LMV Ploieşti - CSA Steaua
Bucureşti - locaţie: Sala Sporturilor Olimpia;
•
10.12.2017 - Competiţie hipică intitulată Premiul Hambletonian şi Criteriul de Fond organizator: CSM Ploieşti -locaţie: Hipodromul Ploieşti;
•
17.12.2017 - Reuniune hipică Premiul de Închidere - organizator: CSM Ploieşti - locaţie:
•
locaţie:
•
locaţie:
•

Hipodromul Ploieşti;
•
18.12 - Meci de baschet masculin
Sporturilor Olimpia;
De asemenea, lucrătorii
aparţinând Primăriei Ploieşti:
Patrimoniu, Direcţia Urbanism,
Poliţiştii locali au acţionat
pentru depistarea şi sancţionarea

Biroului

dintre echipele

CSM Ploieşti - CSU Braşov - locaţie: Sala

Pază au asigurat măsuri de ordine şi pază la patru obiective

Parcul Municipal Ploieşti Vest - Centrul de Excelenţă, Direcţia
birouri A.S.S.C. - subvenţii încălzire (ianuarie - mai 2017).

în permanenţă conform atribuţiilor şi competenţelor legale ce le revin
persoanelor care încalcă normele legale fiind aplicat un număr de 6.503
procese - verbale de constatare a contravenţiei, În valoare totală de 1.361.457 lei şi constatarea unui
număr de 23 infractiuni
ale căror făptuitori au fost predaţi lucrătorilor Poliţiei Naţionale, pentru
continuarea cercetărilor.
Din punct de vedere profesional, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
•
efectuarea de controale periodice privind modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu
poliţiştii locali;
•
instruirea poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea prevederilor planurilor de ordine publică şi
pază şi a modului de acţiune în diferite situaţii;
•
efectuarea de şedinţe practice de instruire cu privire la cunoaşterea modului de folosire, montarea
şi demontarea, predarea-primirea
armamentului şi muniţiei, a regulilor care trebuie respectate pe timpul
executării serviciului în posturile înarmate.
Toate posturile de pază au fost dotate cu documentele necesare bunei desfăşurări a activităţii şi în
funcţie de specificul obiectivului, poliţiştii locali au fost echipaţi cu armament, muniţie, staţii de emisierecepţie, bastoane de cauciuc, spray-uri iritant lacrimogene cătuşe, fluiere, etc.
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SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE
Asigurăm un trafic rutier civilizat

Poliţiştii locali din cadrul Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, în acţiunile pe care le
desfăşoară, au avut în vedere, în principal: constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru
încălcarea normelor privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor - în temeiul Ordonanţei de
Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (republicată); aplicarea sancţiunilor
contravenţionale
potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006 pentru gospodărirea municipiului
Ploieşti; luarea primelor măsuri în situaţia constatării unui accident de circulaţie cu victime şi sesizarea
Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipale.
Astfel, poliţiştii locali au aplicat sancţiuni cu privire la accesul, oprirea şi staţionarea în parcările
publice şi/sau în staţiile S.c. Transport Călători Express S.A. Ploieşti a vehiculelor persoanelor fizice
sau juridice care efectuează transport de persoane în judeţ şi în afara acestuia; pentru blocarea cu
vehicule a accesului sau ieşirii din parcare sau din proprietăţi, indiferent de titularul dreptului de
proprietate; pentru staţionarea autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de
taxi, în alte locuri decât cele stabilite de municipalitate; cu privire la rezervarea ilegală a locurilor de
parcare; pentru circulaţia sau staţionarea autovehiculelor
sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi,
precum şi în ceea ce priveşte circulaţia autovehiculelor de mare tonaj pe raza municipiului, reglementată
de Hotărârea de Consiliu Local nr. 131/2011.
Totodată, au asigurat fluenţa traficului rutier pe drumurile publice, cu ocazia executării unor
lucrari de modernizare şi reparaţii a arterelor de circulaţie, în zonele aglomerate ale municipiului (Halele
Centrale,
principalele
intersecţii - atunci când sistemele
de semaforizare
nu au funcţionat
corespunzător),
au întreprins măsuri de fluidizare a traficului rutier şi pietonal ori de deviere acestuia în
diferite zone ale municipiului cu ocazia desfăşurării pe domeniul public a unor mitinguri, marşuri sau
activităţi cultural-artistice
şi sportive, precum: Zilele Oraşului Ploieşti, Festivalul medieval, Târgui de
toamnă, Ziua Copilului, Ziua Europei, Ziua Independenţei de Stat, 1 Decembrie - Ziua Naţională a
României etc., cu prilejul desfăşurării activităţilor sportive organizate pe stadionul "Ilie Oană.
Poliţiştii locali rut ieri au acţionat în schimburile 1 şi 2, precum şi 3 atunci când este necesar, cu
menţinerea în permanenţă a legăturii cu lucrătorii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului
Ploieşti, asigurând zonele de responsabilitate stabilite de comun acord.
În cursul anului 2017 poliţiştii locali din cadrul serviciului au acţionat permanent pe raza
municipiului în vederea depistării şi sancţionării conducătorilor auto indisciplinaţi în trafic, potrivit
competenţelor legale, fiind aplicate un număr de 5313 de sancţiuni, În valoare totală de 915.953 lei,
dintre care 4688 sancţiuni şi 9376 de puncte penalizare au fost impementate de către Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Prahova.
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice, au rezolvat
şi au răspuns unui număr de 703 sesizări preluate prin dispeceratul instituţiei sau comunicate în scris, au
întreprins primele măsuri ce se impun în cazul a 10 accidente rutiere soldate cu victime şi 18 accidente
din care au rezultat pagube materiale, au luat primele măsuri în cazul producerii a două incendii pe raza
municipiului, au acordat primul ajutor în cazul a trei persoane căzute pe stradă în stare de inconştienţă,
afişând totodată un număr de 179 procese verb ale de contravenţie.
În perioada de referinţă, s-au constatat 4 infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice,
respectiv conducerea autovehiculelor
pe drumurile publice fără deţinerea permiselor de conducere
valabile.
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SERVICIUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII, AFIŞAJ STRADAL
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Asigurăm respectarea disciplinei urbanistice şi a regulilor de publicitate

Activitatea desfăşurată de Serviciul Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului,
în cursul anului 2017, a avut următoarea tematică:
•
Controale privind depozitarea materialelor rezultate din construcţii pe domeniul public;
•
Controale privind legalitatea amplasării sau montării de schele de construcţii pe domeniul public;
•
Controale privind desfăşurarea lucrărilor la reţele edilitare;
•
Controale privind ocuparea domeniului public cu diferite construcţii;
•
Acţiuni de control privind împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului
public;
•
Verificare afişaj stradal pe raza municipiului Ploieşti;
•
Controale privind existenţa autorizaţiilor de construire în cazul construcţiilor în execuţie conform Legii 50/1991 (actualizată);
•
Controale privind nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în
exploatare, precum şi a terenurilor şi imobilelor nesalubrizate din municipiului Ploieşti;
•
Controale privind legalitatea amplasării de panouri publicitare;
•
Controale privind instalarea panourilor de avertizare şi identificare pentru construcţiile în
execuţie pe raza municipiului Ploieşti
În total, au fost efectuate un nr. de 1194 controale.
În perioada de referinţă, poliţiştii locali au fost întreprins acţiuni cu privire la:
Monitorizare şi verificare lucrări la reţelele edilitare
S-au desfăşurat activităţi de control privind modalitatea de executare a lucrărilor edilitare pe
domeniul public al municipiului Ploieşti, de refacere a acestora şi de punere în conformitate a reţelelor
subterane sau supraterane deţinute de operatorii serviciilor publice, ce asigură furnizarea de utilităţi
(H.C.L. nr. 228/2006 şi H.C.L. nr. 337/2008), conform atribuţiilor de serviciu.
În acest sens, s-a efectuat un număr de 395 controale, în cadrul cărora s-au verificat următoarele
aspecte:
executarea lucrărilor pe domeniul public al municipiului Ploieşti să se realizeze în baza
"autorizaţiei de începere a lucrării edilitare" emisă de Biroul Reţele Edilitare - Direcţia Tehnic Investitii
din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti şi a autorizaţiei de construire, după caz;
verificarea contractului de refacere a zonelor verzi încheiat cu·S.c. SGU SRL Ploieşti;
semnalizarea corespunzătoare a lucrării;
modalitatea de depozitare a materialelor de construcţie şi de evacuare a pamântului rezultat În
urma săpăturii;
respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor edilitare.
Controale privind publicitatea pe domeniul public
S-au desfăşurat activităţi de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 185/2013
referitoare la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, a menţiunilor H.C.L. nr. 465/2013
privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în municipiul Ploieşti
În acest sens, pe raza municipiului Ploieşti s-a efectuat un numar de 92 controale. În urma
verificărilor, s-au trimis 5 adrese către D.G.D.U Ploieşti, în vederea verificării legalităţii amplasării
mijloacelor de publicitate stradală
Controale privind respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 pentru lucrările de construire
executate pe raza municipiului Ploieşti, fiind întreprinse 281 de verificări.
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De asemenea,
poliţiştii locali au verificat legalitatea amplasării pe domeniul public a
construcţiilor provizorii, a chioşcuri lor, a edificării de balcoane, precum şi a oricăror tipuri de mobilier.
Pentru neregulile constatate s-au aplicat 3 amenzi în valoare de 4000 lei.
Controale
privind nerespectarea
prevederilor
art. 6 din H.C.L. nr. 7/2009 referitoare la
expunerea de autovehicule spre vânzare pe domeniul public, fiind întreprinse un număr de 198 de
controale.
Astfel, în cazul autoturismelor depistate cu anunţuri de vânzare sau numai cu numere de telefon afişate
pe geam, proprietarii acestora au fost notificaţi cu privire la obligaţia pe care o au de a lua măsurile
necesare pentru mutarea acestora pe un teren privat sau de îndepărtare a afişelor, însemnelor ori a altor
înscrisuri care privesc intenţia de vânzare, în termen de 48 de ore de la înştiinţare. La controalele
ulterioare, s-a constatat faptul ca notificările au fost duse la îndeplinire.
În cursul anului 2017, pentru neregulile constatate s-au aplicat în total 63 de sancţiuni, în
valoare de 95.500 lei.
În ceea ce priveşte soluţionarea
de reclamaţii repartizate Serviciului Disciplină în Construcţii, Afişaj
Stradal şi Protecţia Mediului, au fost primite şi soluţionate, în termen legal, un număr de 228 sesizari
scrise şi telefonice.
Aspectele sesizate au vizat nerespectarea prevederilor H.C.L. nr. 228/2006,
H.C.L. 337/2008,
Legea nr. 50/1991, HCL nr. 463/2015, precum:
•
depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public;
•
neluarea măsurilor de salubrizare şi împrejmuire
a imobilelor aflate în stare avansată de
degradare;
•
executarea de lucrări de construire fără deţinerea autorizaţiilor legale;
•
montarea de schele pe domeniul public fără autorizaţii şi fără achitarea taxelor legale;
•
schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizările legale;
•
împrejmuirea în mod abuziva unor suprafeţe aparţinând domeniului public;
•
rezervarea în mod abuziva unor locuri de parcare pe domeniul public;
•
amplasarea de construcţii provizorii pe domeniul public;
•
amplasarea de mesh-uri sau alte sisteme publicitare în locuri nepermise sau fără autorizările
legale;
•
lipirea de afişe publicitare în alte locuri decât cele aprobate;
•
nesemnalizarea corespunzatoare a punctelor de lucru (şantiere);
•
deterioararea părţii carosabile, a trotuarelor prin circularea cu mijloace de transport sau utilaje
neadecvate;
•
nerespectarea termenelor de execuţie a lucrărilor la reţelele edilitare;
•
ocuparea domeniului public cu materiale de construcţii fără achitarea taxelor legale ŞI fără
autorizările legale.

BIROUL PROTECŢIA MEDIULUI
Asigurăm un mediu protejat
În perioada 01.01.2017-31.12.2017,
poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au
întreprins acţiuni precum:
Activităţi de informare a agenţilor economici cu privire la obligativitatea de înlăturare a zăpezii,
gheţii, poleiului din faţa sediilor sociale în caz de ninsoare;
Monitorizarea
platformelor gospodăreşti
şi verificarea stării acestora, precum şi confiscarea
deşeuri lor reciclabile din material plastic, sticlă şi aluminiu, predarea acestora către operatorul de
salubritate;
Identificarea autoturismelor abandonate (355 autoturisme) pe raza municipiului
şi transmiterea
identificărilor către S.G.U. Ploieşti în vederea aplicării H.C.L. 214/2015;
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Verificarea şi soluţionarea sesizărilor cu pnvire la deţinerea şi creşterea animalelor în alte
condiţii decât cele prevăzute de regulamentele şi hotărârile Consiliului Local;
Verificarea
şi identificarea
proprietarilor
de terenuri neîmprejmuite
şi nesalubrizate
din
municipiul Ploiesti, şi somarea acestora în vederea efectuării operaţiunilor de curăţare;
Depozitarea de deşeuri de orice natură pe domeniul public şi luarea măsurilor legale împotriva
persoanelor care nu respectă prevederile legale în vigoare;
Monitorizarea zonelor cu mobilier urban amplasat pe domeniul public în vederea împiedicării
distrugerii acestuia;
Verificarea şi soluţionarea sesizărilor cu privire la depozitarea de către cetăţeni a pieselor de
mobilier scoase din uz, pe domeniul public sau pe spaţiile comune ce aparţin condominiului;
Murdărirea carosabilului prin neasigurarea curăţării pneurilor autoturismelor care ies din incinta
şantierelor în lucru;
Verificarea şi soluţionarea sesizărilor cu privire la tăierea de corecţie a unor arbori ocrotiţi prin
lege, fără a deţine autorizările legale;
Desfăşurarea de activităţi de colectare, transport şi valorificare a deşeuri lor reciclabile provenite
de pe raza municipiului, fără a deţine autorizaţie emisă de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti;
Verificarea agenţilor economici cu privire la deţinerea contractului de salubrizare încheiat cu
operatorul autorizat din municipiul Ploieşti cât şi a contractelor de colectare şi predare a deşeuri lor
provenite din activităţi medicale;
Verificarea sesizări lor cu privire la autoturismele abandonate pe domeniul public;
Verificarea şi soluţionarea sesizări lor cu privire la creşterea şi deţinerea de păsări şi animale de
curte în alte condiţii decât cele prevăzute în regulamente şi fără a deţine avize necesare eliberate de
Registrul Agricol şi Directia Sanitar Veterinară;
Monitorizare zone în vederea depistării persoanelor care depozitează deşeuri provenite din
materiale de construcţii pe domeniul public fără a încheia contract separat de preluare a acestora cu
operatorul autorizat;
Verificarea şi soluţionarea de sesizări cu privire la lăsarea animalelor în libertate pe domeniul
public;
S-au întreprins acţiuni comune cu reprezentanţii
Direcţiei Sanitar Veterinare, Direcţiei de
Sănătate Publică Prahova, Rosal - Grup, Poliţia Română şi Jandarmeriei, în vederea verificării şi
soluţionării anumitor sesizări.
Pe tot parcursul anului s-au monitorizat cartierele municipiului Ploieşti în vederea împiedicării
faptelor de natură antisocială din sfera atribuţiilor Biroului Protecţia Mediului.

SITUATIE STATISTICĂ:
Nr. controale
Luna
efectuate

Nr. amenzi lunare /
valoare

Avertismente

Sesizari

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

182
128
90
57
50
62
39
100
276
67
42
23

11 - 5700 lei
7 - 4300 lei
12 -7800 lei
12 - 8200 lei
10 - 6000 lei
6 - 3350 lei
14 - 7750 lei
14 -1 1900 lei
18 -15500 lei
10 -7400 lei
8 - 13500 lei
4 - 2250 lei

O
O
O
O
O
O

O

20
25
52
10
15
42
37
57
36
31
23
10

Total

1116

126 - 93650 lei

3

358

1

O
1

O
1
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SERVICIUL CONTROL COMERCIAL
Asigurăm desfăşurarea unui comerţ civilizat
În cursul anului 2017, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat
activitatea societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Ploieşti.
TEMATICA CONTROLULUI
Verificarea:
- termenelor de valabilitate
- afişarea preţurilor
- documentelor de constituire a societăţillor
- autorizaţiilor legale de funcţionare
- documentelor de provenienţă pentru produsele aflate la vânzare
- condiţiilor igienico-sanitare de comercializare şi depozitare a produselor
- documentelor de constituire a societăţii
- societatilor care îşi desfăşoară activitatea de comerţ in pieţele din municipiul Ploieşti
Programe de funcţionare
Au fost verificate condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 1176 societăţi
comerciale ai căror reprezentanţi legali au depus dosar în vederea obţinerii autorizaţiei pentru programul
de funcţionare. Societăţile au primit aviz favorabil pentru programul de funcţionare solicitat. S-a eliberat
un numar de 285 de autorizaţii de funcţionare (cod CAEN 5610/5630) şi un număr de 710 avize
programe de funcţionare.
Sesizari
Au fost înregistrate 38 de sesizări, referitoare la disconfortul creat locuitorilor/comercianţilor din
zona de funcţionare a unor societăţi comerciale. S-au efectuat controale comerciale şi au fost înaintate
adrese de răspuns petenţilor. Acolo unde a fost cazul, agenţii economici au fost îndrumaţi către
autorităţile cu atribuţii în determinarea nivelului de zgomot.
Preluare, evaluare si distrugere bunuri confiscate
S-a întrunit la sediul instituţiei Comisia de preluare şi distrugere a bunurilor confiscate, în
conformitate cu prevederile H.G.73112007 şi a Deciziei nr. 184/2015 a Directorului Executiv al Poliţiei
Locale Ploieşti. De asemenea, a fost efectuată evaluarea acestor bunuri la suma de 371 lei.
Verificare agenţi economici din punct de vedere al autorizaţiilor legale de funcţionare
corespunzătoare cod CAEN 5610/5630.
S-a verificat un număr de 466 agenţi economici din punct de vedere al autorizaţiilor legale de
funcţionare corespunzătoare cod CAEN 5610/5630, urmare adreselor transmise de Direcţia Gestiune
Patrimoniu. S-a încasat suma de 260.000 lei din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare
conform codurilor CAEN 5610/5630 şi a avizelor pentru programele de funcţionare.
Monitorizare
S-a monitorizat desfăşurarea comerţului stradal ambulant şi au fost îndepărtaţi şi/sau sancţionaţi
comercianţii neautorizaţi din pieţele şi zonele adiacente acestora, respectiv Gara de Sud - Str. Veronica
Micle, Str. Malu Roşu - zona Profi, Piaţa Nord - Gang Nord şi zonele adiacente Halelor Centrale.
Deficienţe constatate
Principalele deficienţe constatate sunt prevăzute de H.C.L. 228/2006, H.G. 348/2004, O.G.
99/2000, Lg. nr. 12/1990 şi O.G. 2/1990 şi se referă la comercializarea de produse fără a deţine
autorizaţii legale sau pe alte amplasamente decât cele aprobate de Consiliul Local, fără a putea prezenta
documente de provenienţă, fără afişarea datelor de identificare sau a preţurilor şi tarifelor practicate.
Astfel, s-a constatat un număr de 1179 de agenţi economici fără deficienţe şi 22 de agenţi
economici cu deficienţe, în urma cărora s-au aplicat 13 avertismente şi 27 de amenzi în cuantum de
15.100 lei, restul fiind îndrumaţi către instituţiile abilitate în vederea rezolvării deficienţelor constatate.
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De asemenea,

s-a confiscat

marfa în valoare de 371 lei şi s-a afişat un număr de 15 procese-

verbale.
S-au efectuat în total 25 de controale tematice.
S-a eliberat un numar de 285 de autorizaţii de funcţionare (cod CAEN 5610/5630) şi un număr
de 1.014 avize programe de funcţionare.
S-a încasat suma de 260.000 lei din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare conform
codurilor CAEN 5610/5630 şi a avizelor pentru programele de funcţionare.

SITUATIE STATISTICĂ'
Luna

Autorizaţii
de
funcţionare
cf cod
CAEN
5610/5630

Autorizaţii
pentru
programul
de
funcţionare

Controale
tematice

118
108
90

lan.
Feb.
Mar.

118
108
90

Mai
Jun.

7
173
86

87
80
57

64
38
5

16
53

Total
luI.
AUI!:.
Sep.

33

18

Total
Oct.
Nov.
Dec.
Total

..total

Societăţi
fără
deficienţe

118
103
76

Societăţi
cu
deficienţe

5
14

Sesizări

Valoare
marfă
confiscată

2
2
2

329

Valoare
amenzi

P.V.
afişate

1000
4200

Sancţiuni

5

7

316

Total
Apr.

Total
societăţi
controlate

61
22
10

..-

7
40
28

94
253
143
490
80
91
56
227
68
62
38

92
253
143

2

2

500

4

1
2

2400

7
4

2
18

2

80
91
56

9
4
5

68
61
38

1

3
7
2

1179

11

38

42

6000
1000

2

1

168

:'Wt

25

1201

3'71

15100

15

40

BIROUL EVIDENŢA PERSOANELOR
Asigurăm respectarea legislaţiei în cadrul asociaţiilor de proprietari/locatari
În cursul anului 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 şi ale H.C.L. Ploieşti
nr. 7/2011, Biroul Evidenţa Persoanelor a desfăşurat următoarele activităţi:
Conform
prevederilor O.U.G. nr. 97/2005, H.C.L. Ploieşti nr. 228 /2006 şi Protocolului nr.
5/06.02.2012 încheiat cu Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Prahova, referitor la datele privind cărţile
de imobil cât şi amplasarea avizierelor cu informaţii specifice, au fost efectuate în total 1523 acţiuni de
verificare. S-au constatat nereguli privind modul de completare a cărţilor de imobil, neconcordanţe
vizând situaţia persoanelor înregistrate şi a persoanelor care locuiesc efectiv În imobil precum şi
numericul acestora. De asemenea, s-a constatat la unele asociaţii lipsa cărţilor de imobil, iar la altele nu
au fost nominalizate persoanele cu deţinerea acestora. În ceea ce priveşte existenţa avizierelor şi a
documentelor necesare, În unele cazuri s-au constatat nereguli referitoare la existenţa acestora, cât şi
lipsa documentelor
de informare specifice. Au fost acordate termene pentru remedierea neregulilor
constatate, nefiind aplicate sancţiuni.
Totodată, s-au efectuat deplasări premergătoare
pentru identificarea persoanelor, deţinători ai
cărţilor de imobil, în vederea planificării controalelor, la asociaţii de proprietari/locatari,
cu scările de
bloc aferente fiecărei asociaţii de locatari în parte.
Poliţiştii locali au răspuns solicitărilor primite din partea preşedinţilor de asociaţii de proprietari
cu privire la refuzul unor persoane de a comunica datele necesare pentru înscrierea În cărţile de imobil,
efectuându-se verificări la faţa locului în vederea remedierii situaţiei.
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Urmare protocolului de colaborare nr. 2960724/22.01.2016
Încheiat cu Serviciul pentru Imigrări
Prahova, potrivit competenţelor specifice, au fost efectuate verificări cu privire la îndeplinirea formelor
legale de către persoane de altă cetăţenie, care domiciliază pe teritoriul municipiului.

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Asigurăm aplicarea judicioasă a legii

Resurse Umane:
În cursul anului 2017 au fost Întocmite diferite documentaţii:
•
Decizii privind executarea cu caracter temporar a funcţiei publice/contractuale
de conducere
pentru 3 angajaţi;
•
Decizie privind numirea în funcţia publică de execuţie de poliţist local pentru 1 salariat;
•
Decizie privind transferul în interesul serviciului de la Poliţia Locală Ploieşti la Compartimentul
de poliţie locală din cadrul Primăriei Cocorăştii Mislii - 1 salariat;
•
Decizii privind mutarea definitivă pentru 4 salariaţi;
•
Decizie încetare raport de serviciu pentru 2 salariaţi;
•
Decizii de acordare a gradaţiei ca urmare a trecerii la o altă tranşă de vechime pentru 8 salariaţi;
•
Decizii suspendare raport de serviciu pentru 6 salariaţi;
•
Decizii reluare activitate pentru 2 salariaţi;
•
Decizie încetare suspendare contract individual de muncă şi revenirea titularului pe post pentru 1
salariat;
•
Decizie acordare control financiar preventiv propriu;
•
Decizii sanctionare "mustrare scrisă" pentru 3 salariaţi;
•
Decizii radiere sancţiune "diminuare drepturi salariale" pentru 2 salariaţi;
•
Decizii promovare În gradul profesional imediat superior pentru 16 salariaţi;
•
Decizii privind stabilirea salariilor conform O.U.G nr. 2/2017 cu 20% începând cu data de
01.02.2017 - 220 decizii;
•
Decizii privind stabilirea salariilor conform Legii nr. 153/20 I 7 Începând cu data de 01.07.2017 218 decizii;
•
Documentaţia cu privire la organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat
superior - 2 examene;
•
Documentaţia privind organizarea concursului de ocupare a 4 posturi de poliţist local din cadrul
Birourilor de Ordine Publică;
•
Întocmirea centralizatorului
cu planificarea concediilor de odihnă ale salariaţilor din cadrul
instituţiei pe anul 2018;
•
Întocmirea adeverinţelor pentru dosare de pensionare cu sporurile şi salariile acordate la Corpul
Gardienilor Publici, Poliţia Comunitară şi Poliţia Locală, pentru 33 foşti angajaţi;
•
Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor pentru curs de la Corpul Gardienilor Publici;
•
Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor pentru salariaţii instituţiei necesare la medic, bancă, şcoală,
gradiniţă;
•
Gestionarea concediilor de odihnă, medicale, evenimente deosebite şi operarea lor în programul
informatic;
•
Verificarea lunară a foilor de pontaj aferente compartimentelor/birourilor/serviciilor
din cadrul
instituţiei - C.O, C.M, suspendari;
•
Operarea datelor În programul asesoft: salarii, gradaţii, promovări, date personale;
•
Fundamentarea bugetului privind cheltuielile de personal pentru anul 2017;
•
Raportarea către Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici a deciziilor privind modificarea
raporturilor de serviciu;
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•
Raportarea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a deciziilor privind modificarea intervenită în
contractul individual de muncă - REVISAL;
•
Întocmirea răspunsurilor către diferite instituţii, în urma adreselor primite;
•
Întocmirea adeverinţelor privind constituirea vechimii în muncă;
•
Întocm irea situaţiei statistice LV -tri mestrial;
•
Pregătirea dosarelor în vederea arhivării şi predarea la arhiva instituţiei;
•
Întocmirea răspunsurilor către diferite instituţii;
•
Întocmirea documentaţiei necesare pentru cursul de formare iniţială a poliţiştilor locali pentru
anul 2017;
•
Gestionarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese către A.N.I;
•
Asigurarea secretariatului în comisiile de examen/concurs, precum şi a celor constituite la nivel
de instituţie.

Juridic, Contracte, Proceduri:
- Asigurarea consultanţei juridice serviciilor funcţionale ale Poliţiei Locale Ploieşti;
- Întocmirea documentaţiei necesare în vederea promovării acţiunilor în instanţă;
- Formularea căilor de atac în urma comunicării sentinţelor, pentru apărarea drepturilor şi obligaţiilor cu
caracter patrimonial, precum şi a altor drepturi şi obligaţii stabilite de lege;
- Întocmirea de adrese şi răspunsuri la cererile şi petiţiile adresate serviciului;
- S-au Întocmit 15 contracte de prestări servicii, 6 contracte de furnizare, 17 protocoale, 23 acte
adiţionale, 2 contracte de sponsorizare, 1 contract de formare iniţială, 1 contract de formare profesională.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor
privind formarea profesională a funcţionarilor publici, cu modificările şi completări le ulterioare, s-a
Întocmit Raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual
din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2017, precum şi Raportul anual privind programul de formare
in iţială a poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2017.
- Înregistratrea proceselor-verbale de contravenţie;
- Întocmirea documentaţiei în vederea executării proceselor-verbale;
- Întocmirea situaţiilor săptămânale şi lunare privind contravenţiile aplicate;
- Întocmirea de adrese şi răspunsuri la cererile şi petiţiile adresate serviciului;
- S-au implementat în baza de date a Poliţiei Rutiere a Municipiului Ploieşti un numar de 4688 procese
verbale cu 9376 puncte de penalizare.
- În cursul anului 2017 s-au Înregistrat un număr de 12.048 procese-verb ale de constatare a contravenţiei
în valoare de 2.481.660 lei.

BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL,
COMUNICARE, MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Suntem permanent alături de colegi şi cetăţeni
Personalul din cadrul acestui birou a asigurat în mod permanent legătura cu cetăţenii şi cu
instituţiile de interes public sau privat, atât direct, cât şi telefonic sau În scris, inclusiv prin intermediul
poştei electronice. În acest sens, au fost analizate, documentate şi soluţionate în termenul legal un număr
de 742 înregistrări
(184 solicitări de avizare, 249 sesizări/reclamaţii
scrise, adrese interne/externe, 309
solicitări primite pe adresele de e-mail: office@polocploiesti.ro;comunicare0!polocploiesti.ro.
Diferitele acţiuni întreprinse de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi orice
alte informaţii de interes public, au fost aduse la cunoştinţă publică prin transmiterea către mass-media şi
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au fost, de asemenea, postate pe site-ul instituţiei noastre, www.polocploiesti.ro.
număr de 103.063 de vizitatori unici În cursul anului 2017, după cum urmează:

LUNA
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

acesta Înregistrând

un

NR. VIZITATORI

10944
35
5233
9214
13348
12220
7601
6592
9687
9980
8772
9437

Comunicarea cu reprezentanţii mass-media a fost asigurată prin documentarea, întocmirea şi
transmiterea În termenul legal a răspunsurilor la solicitările de informaţii publice formulate în baza Legii
544/2001, prin documentarea şi transmiterea punctului de vedere al instituţiei cu privire la fiecare
situaţie dată, sau prezentate informaţii, situaţii statistice referitoare la anumite activităţi desfăşurate.
În cursul anului 2017 au fost înregistrate la Poliţia Locală Ploieşti un număr de 35 solicitări formulate în
baza Legi i nr. 544/2001, domen iile de interes fi ind următoarele:
protecţia mediului (acţiuni tematice, măsuri aplicate, situaţii statistice)
utilizarea banilor publici (bugete anuale, investiţii)
disciplina În construcţii (clădiri şi terenuri neîngrijite, efectuare lucrări de construcţii, regim
juridic terenuri-lucrări de construcţie, amplasare figurine, situaţii statistice)
resurse umane
circulaţia pe drumurile publice (parcări pe spaţiul public)
juridic (accesare date cu caracter personal, ocupare funcţii publice, suspendare raport serviciu)
ordine publică (deteriorare mobilier urban, acţiuni şi măsuri privind asigurarea ordinii şi liniştii
publice)
contracte de achiziţii publice (servicii de medicina muncii, servicii de pază, servicii de catering,
alimente, alte contracte)
alocări bugetare
control comercial (măsuri aplicate pentru funcţionare fără aviz pentru program de funcţionare,
controale tematice)
Din numărul total de 35 de solicitări care au fost înregistrate la Poliţia Locală Ploieşti, adresate în
scris (pe suport de hârtie şi electronic) au fost soluţionate în termenul legal- 35.
Informaţiile apărute în presă cu privire la activitatea Poliţiei Locale Ploieşti, ca urmare a
comunicatelor furnizate de instituţia noastră sau a răspunsurilor transmise, ori prezentate din oficiu de
către mijloacele de comunicare în masă, au fost monitorizate şi evaluate din punct de vedere cantitativ,
al acurateţii prezentării şi al obiectivităţii, situaţia generală fiind următoarea:
număr apariţii: 188
număr comunicate: 59
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Zilnic, la nivelul biroului au fost preluate informările cu privire la situaţia operativă desfăşurată,
au fost centralizate datele şi transmise către Primăria Municipiului Ploieşti şi Poliţia Naţională.
De asemenea, la nivelul Biroului de Relaţii cu Publicul au fost centralizate rapoartele de
activitate transmise de către serviciile/birourile/compartimentele
Poliţiei Locale Ploieşti.
Totodată, a fost elaborat raportul de activitate la nivelul institiuţiei, pentru anul anterior, raport înaintat
Primăriei Municipiului Ploieşti la termenul stabilit.
În zilele de vineri conducerea instituţiei a susţinut programul de audienţe, fiind înregistrare un
număr de 48 cereri. De organizarea audienţelor
s-au ocupat consilierii din cadrul biroului, prin
transmiterea de invitaţii scrise sau telefonice către cetăţenii care au înaintat solicitări în acest sens şi,
ulterior urmărind modul şi termenul de soluţionare a problemelor care au făcut obiectul audienţelor.
Consilierii de specialitate au asigurat, de asemenea, secretariatul Comisiei de Avizare a Cererilor
de Organizare a Adunărilor Publice, au organizat întâlnirea membrilor comisiei, au redactat şi transmis
avizele atât către solicitanţi, cât şi către instituţiile publice interesate, fiind emise pe parcursul anului
2017 un număr total de 184 avize.
O activitate conexă a constat în elaborarea documentaţiei în cadrul Comisiei de coordonare,

îndrumare metodologică şi monitorizare privind implementarea/dezvoltarea
intern/managerial din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti, astfel:

sistemului de control

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pe anul 2017
- Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial,
pentru semestrele 1 şi II -Ia nivelul biroului
- Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 30 iunie şi, respectiv 31 decembrie 2017
- Situaţia
centralizatoare
privind
stadiul
implementării
şi dezvoltării
sistemului
de control
intern/managerial la data de 31 decembrie 2017
- Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial31 decembrie 2017
Raportările
către secretariatul
tehnic al Comisiei
de Monitorizare,
Coordonare
şi Îndrumare
Metodologică
a Implementării
şi Dezvoltării Sistemului de Control IntemlManagerial
constituită la
nivelul Municipiului Ploieşti, au fost efectuate la termenele stabilite.
De asemenea, reprezentanţi ai biroului şi-au desfăşurat activitatea şi în cadrul altor comisii
constituite la nivelul instituţiei, precum:
- Comisia de recepţie a mijloacelor fixe, lucrărilor de reparaţii curente şi capital, finanţate din bugetul
local sau executate în regie proprie pe anul 2017
- Comisia paritară
- Comisia centrală de inventariere a patrimoniului instituţiei
- Comisia nr. 1 de inventariere a patrimoniului instituţiei
- Echipa de gestionare a riscurilor
- Comisia de inventariere a patrimoniului, constituită la nivelul municipiului Ploieşti
Pe linie de management al calităţii, s-a procedat la pregătirea documentaţiei pentru auditul de
supraveghere a sistemului implementat la nivelul instituţiei - etapa 1. Astfel, în urma auditului desfăşurat
în luna iulie 2018, de către organismul de certificare Cert ind, s-a obţinut reavizarea Certificatului
nr,
15391C, care confirmă faptul că sistemul de management al calităţii implementat la nivelul Poliţiei
Locale Ploieşti este conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008.
Totodată au fost efectuate noi prelucrări atât cu şefii de servicii/birouri,
coordonatorii
de
compartimente, cât şi cu personalul instituţiei, cu privire la procedurile existente, în scopul reanalizării
acestora, revizuirii, adaptării la cerinţele actuale şi cunoaşterii mai aprofundate a acestora.
În afară de documentarea şi întocmirea de răspunsuri la sesizările repartizate biroului/instituţiei,
s-a acordat sprijin Serviciilor Circulaţie pe Drumurile Publice, Ordine Publică şi Pază, precum şi
Serviciului Control Comercial În ceea ce priveşte întocmirea răspunsurilor
la sesizările repartizate
acestora.
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De asemenea,
s-a acordat spnj In serviciilor/birourilorlcompartimentelor
pentru efectuarea
lucrărilor în Registratura electronică.
Au fost prelucrate cu întreg personalul biroului notele interne emise la nivelul instituţiei
şi, de asemenea au fost efectuate lunar orele de pregătire profesională conform planificării aferente
anului În curs.
Zilnic, un reprezentant al biroului a asigurat deplasarea la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti
În scopul semnării avizelor Întocmite, transmiterii de adrese şi preluării documentelor
repartizate
instituţiei noastre.
Indicatorii de performanţă stabiliţi prin procedurile operaţionale în baza cărora se desfăşoară
activitatea Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare, Managementul Calităţii, (timp de soluţionare a
petiţiilor, număr de cereri primite/număr de răspunsuri transmise, număr de audienţe soluţionate/număr
cereri de audienţe primite, monitorizarea apariţiilor în mass-media, reducerea timpului de răspuns etc.)
au fost îndepliniţi conform procedurilor şi actelor normative în vigoare.

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE
Eficienţă, eficacitate, economicitate
În conformitate cu Legea nr.6/2017 - privind legea bugetului de stat pe anul 2017, Legea nr.
7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2017 şi Legea nr. 273/2006 - privind finanţele
publice locale a fost aprobat bugetul de cheltuieli pe anul 2017 prin Hotărârea Consiliului Local nr.
83/03.04.2017 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul
2017 şi estimări pentru anii 2018-2020, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 286/30.08.2017,
Hotărârea Consiliului Local nr. 414/31.10.2017,
Hotărârea Consiliului Local nr. 432/28.11.2017
şi
Hotărârea Consiliului Local nr. 484/20.12.2017.
Bugetul Poliţiei Locale Ploieşti, în suma de 14.646,00 mii lei, are următoarea
Cheltuieli totale : 14.646,00 mii lei - din care:
- cheltuieli de personal = 12.948,00 mii lei
1.408,00 mii lei
- bunuri şi servicii
- investiţii
250,00 mii lei

structură:

În totalul plătilor în sumă de 14.015,34 mii lei, 12.872,61 mii lei reprezintă plăţi cheltuieli de
personal aferente perioadei 01.01-31.12.2017,
975,04 mii lei reprezintă cheltuieli materiale, iar 167,69
mii lei reprezintă cheltuieli de investiţii.
Structura cheltuielilor de personal este următoareă:
•
Cheltuieli salariale în bani: 8.301,80 mii lei, detaliate astfel:
- salarii de bază în sumă de 7.785,30 mii lei,
- alte sporuri (spor antenă) în sumă de 186,35 mii lei,
- indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii în sumă de O, Il mii lei
- alte drepturi salariale în bani (spor de noapte) în sumă de 330,04 mii lei.
•
Cheltuieli salariale în natură: 2.701,65 mii lei (norma de hrană).
•
Contributii la bugetul fondurilor speciale 1.869,16 mii lei.
Cheltuielile de personal reprezintă 91,85% din totalul execuţiei bugetare deoarece specificul
activităţii instituţiei necesită un normativ de personal capabil să asigure şi să acopere climatul de ordine
şi linişte publică în municipiul Ploieşti, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.
Cheltuielile materiale sunt în sumă de 975,04 mii lei, iar în structură se prezintă astfel:
- fumituri de birou în sumă de 24,21 mii lei
- materiale pentru curăţenie îin sumă de 1,69 mii lei
- încălzit, iluminat şi forţa motrică în sumă de 129,00 mii lei
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- apă, canal şi salubritate în sumă de 20,14 mii lei
- carburanţi şi lubrifianţi în sumă de 147,96 mii lei
- piese de schimb în sumă de 43,35 mii lei
- poştă, telecomunicaţii, radio tv şi Internet în sumă de 110,66 mii lei
- materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional în sumă de 24,42 mii lei
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare în sumă de 99,18 mii lei
- uniforme şi echipament în sumă de 123,71 mii lei
- alte obiecte de inventar în sumă de 0,53 mii lei
- deplasări interne, detaşări, transferări în sumă de 145,90 mii lei
- consultanţa şi reprezentare în sumă de 3,26 mii lei
- pregătire profesională în sumă de 44,33 mii lei
- protecţia muncii în sumă de 30,58 mii lei
- protocol si reprezentare in suma de 0,67 mii lei
- prime non viaţă în sumă de 25,45 mii lei
Procentul de realizare a cheltuielior materiale în total cheltuieli pentru perioada ianuarie - decembrie
2017 este de 6,96 %.
Cheltuielile de capital sunt în sumă de 167,69 mii lei, iar În structură se prezintă astfel:
- maşini, echipmente şi mijloace de transport în sumă de 147,41 mii lei (3 autospeciale)
- alte active fixe În sumă de 20,28 mii lei (licente software şi freză zăpadă).
Procentul de realizare a cheltuielior de capital în total cheltuieli pentru perioada mai sus menţionată este
de 1,19%.
Serviciul Financiar-Contabilitate
a aplicat În totalitate prevederile Legii nr. 82/24 decembrie
1991 - Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare şi legislaţia specifică
acestui domeniu, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor specifice fiecărui post ocupat din cadrul
serviciului.
Fiecare plată efectuată a avut la bază un referat de necesitate aprobat de ordonatorul de credite şi
de persoanele responsabile În acest sens. De asemenea, pentru fiecare plată a fost aprobat un referat de
angajament, referat ce poartă viza compartimentului
care a iniţiat angajamentul bugetar, a persoanei
responsabile cu viza CFPP şi a ordonatorului de credite.
Evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar (în magazie şi în folosinţă), a
materialelor, a consumului de combustibili, a salariilor, a fost ţinută În această perioadă În concordanţă
cu prevederile legale În vigoare şi s-a desfăşurat În termenele stabilite prin fişa postului fiecărui salariat
din cadrul compartimentelor
de specialitate.
Evidenţa angajamentelor
bugetare şi legale s-au ţinut în conformitate cu creditele bugetare aprobate
pentru efectuarea cheltuielilor şi a legislaţiei În vigoare. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se
ţine pe titluri, articole şi aliniate În cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.
Situaţiile financiare aferente perioadei ianuarie - decembrie 2017 au fost Întocmite pe formulare
aprobate prin acte normative În vigoare, există corelaţii Între balanţele de verificare sintetice şi analitice
ale conturilor contabile, bilantul şi contul de rezultat patrimonial au fost Întocmite pe baza balanţe lor de
verificare, situaţiile financiare au fost vizate de persoanele autorizate, au fost întocmite toate situaţiile
anexă la bilanţ, conform prevederilor legale în vigoare, situaţiile financiare au fost raportate la termenele
stabilite.

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, S.S.M.
Asigurăm condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţii
Activitaţile desfăşurate în această perioadă, au fost următoarele:
- întocmirea de bonuri de consum/transfer precum şi eliberarea din magazie de materiale, echipamente
de lucru şi protecţie, mijloace fixe, obiecte de inventar, consumabile, alte materiale, armament şi muniţie
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din magazia de armament, cu respectarea termenelor de acordare a acestora, În baza referatelor Întocmite
şi aprobate de conducerea instituţiei;
- verificarea şi Întreţinerea armamentului;
- arhivarea documentelor instituţiei, centralizarea şi indosarierea acestora;
- eliberarea, pe baza cererilor scrise, din arhiva instituţiei a copiilor după documentele solicitate;
- intretinerea din punct de vedere igienico-sanitar a întregii incinte a instituţiei;
- menţinerea permanentă în stare de funcţionare a instalaţiilor sanitare;
- confecţionarea
caietelor de organizare zilnică a activităţii, cametelor de predare-primire,
foilor de
parcurs, precum şi alte tipizate necesare desfăşurarii în condiţii normale a activităţii instituţiei;
efectuarea de copii xerox, legarea tuturor documentelor care urmează să fie predate la arhivă de către
compartimentele/birourile/serviciile
din cadrul instituţiei;
- solicitarea referatelor de necesitate, de la fiecare compartiment/birou/serviciu,
centralizarea acestora şi
Înaintarea către Compartimentul
Achiziţii,
pentru achiziţionarea de materiale necesare funcţionării în
parametrii normali a aparatelor xerox, imprimantelor, achiziţionarea de rechizite, echipament şi a altor
materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii tuturor salariaţilor instituţiei;
- Înaintarea către Compartimentul
Achiziţii a referatelor de necesitate pentru achiziţionarea de poliţe
RCA, CASCO, roviniete, servicii;
- Întocmirea fişelor activităţii zilnice ale autospecialelor, din parcul auto al instituţiei;
- alimentarea cu combustibil (motorinălbenzină)
a autoturismelor din dotarea parcului auto;
- urmărirea kilometrilor rulaţi de către fiecare autovehicul şi efectuarea programării la service, pentru
realizarea reviziilor planificate şi/sau a celor accidentale;
- urmărirea în registrul din cadrul Biroului Dispecerat a tuturor consemnărilor efectuate de conducătorii
auto, În ceea ce priveşte defecţiunile pe care le sesisează în timpul folosirii autoturismelor din cadrul
parcului auto, aducerea acestora la cunostinţa şefului ierarhic şi, În funcţie de gravitatea lor, luarea
măsurilor care se impun. Totodată, se păstrează permanent legătura cu şefii de birouri/servicii referitor la
problemele semnalate de conducătorii auto; urmărirea kilometrilor rulaţi şi confruntarea datelor din
carnetele de garanţie/întreţinere,
pentru autoturismele care sunt în perioada de garanţie, precum şi cu
kilometrii trecuţi în "Situaţia parc auto la data de ..... ", pentru restul de autovehicule, în vederea
efectuării reviziilor planificate;
- deplasarea la CASA AUTO MECCA SRL, S.C.COVER GROUP S.R.L., SERVICE AUTO SERUS
S.R.L., pentru efectuarea de constatări tehnice, în vederea realizării de reparaţii accidentale şi revizii
planificate, I.T.P.-uri, a autovehiculelor din cadrul parcului auto aparţinând instituţiei;
- deplasarea la societatea cu care instituţia are Încheiat contract de prestări servicii a autoturismelor din
cadrul parcului auto, pentru efectuarea curăţarii/igienizării,
precum şi echiparea acestora cu anvelope de
vară şi respectiv iarnă;
- derularea procedurilor de cercetare privind accidentele de muncă, precum şi altor evenimente de
muncă, În care au fost implicaţi politişii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică, precum şi
Întocmirea dosarelor de cercetare şi înaintarea acestora la LT.M. şi Casa de Pensii Prahova;
- ca urmare a temperaturilor
caniculare din timpul verii, s-a procedat la distribuirea apei către
personalului din cadrul instituţiei;
- verificarea efectuării instruirii personalului pe linie de securitate şi sănătate la locul de muncă, pentru
poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Pază, Serviciului Circulaţie pe Drumurile
Publice, Serviciului Intervenţie Rapidă, efectuarea instruirii personalului TESA;
- verificarea şi avizarea pentru legalitate a facturilor privind utilităţile, combustibilul şi alte facturi
privind produsele/serviciile
achiziţionate;
- s-au finalizat procedurile de reinnoire a parcului auto prin programul "Rabla";
- s-a efectuat, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, instruirea tuturor creatorilor de documente de către
reprezentanţii
Serviciului Judeţean Prahova al Arhivelor Naţionale, pe probleme privind arhivarea
documentelor;
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- s-a efectuat programarea şi s-a realizat controlul medical, precum şi te stările psihologice, pentru tot
personalul instituţiei, monitorizându-se derularea acestor servicii, conform contractelor aprobate;
- rezolvarea atât scriptic, cât şi în sistem electronic a corespondenţei repartizate la nivelul Biroului
Administrativ.

BIROURILE INTERVENŢIE RAPIDĂ 1 ŞI II
Asigurăm rezolvarea rapidă a situaţiilor conflictuale
Poliţiştii locali din cadrul celor două birouri de intervenţie rapidă au desfăşurat următoarele
activităţi:
Efectuarea serviciului de patrulare şi monitorizare pe raza municipiului Ploieşti, avându-se în
vedere legitimarea,
identificarea şi atenţionarea
persoanelor care ar fi putut încălca normele de
convieţuire socială.
S-a intervenit în locurile unde au avut loc scandal uri manifestate cu acte de violenţă, care au pus
în pericol integritatea poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Pază, a persoanelor şi a
bunurilor. Zonele În care s-a intervenit, au fost cu precădere: str. Camel iei, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
zona Gara de Sud.
De asemenea, s-a intervenit cu promptitudine în sprijinul agenţilor din cadrul Serviciului Ordine
Publică, pentru imobilizarea şi conducerea la secţiile de Poliţie a persoanelor care au săvârşit infracţiuni
de lovire, vătămare corporală şi distrugere, dar şi alte fapte antisociale.
În perioadele de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice organizare de municipalitate,
s-au
asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică, de prevenire şi combatere a actelor de violenţă ("Zilele
Ploieştiului", "Festivalul Medieval - Târg Domnesc", concerte şi manifestări artistice din perioada
sărbătorilor de iarnă).
S-au Întreprins acţiuni împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciul Ordine Publică şi Pază la
căminele de locuinţe sociale ce aparţin Primăriei Municipiului Ploieşti (Rafinorilor, Cătinei, Fero), În
scopul depistării persoanelor care locuiesc ilegal în aceste imobile.
Au fost efectuate acţiuni de patrulare şi supraveghere în zonele cu risc criminogen, precum şi în
alte zone În care s-a impus prezenţa echipei de intervenţie rapidă, având ca scop prevenirea săvârşirii de
fapte antisociale (cartier Cina - zona Radu de la Afumaţi, str. Ghighiului, cartier Mimiu - Zona bloc
Rafinorilor, cartier Bereasca, zona Gării de Sud).
S-a participat la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, alături de
celelalte forţe de menţinere a ordinii şi liniştii publice.

BIROUL DISPECERA T
Suntem permanent la dispoziţia cetăţenilor
În anul 2017, activitatea Biroului Dispecerat a constat în:
- Preluarea sesizări lor făcute de cetăţeni şi transmiterea acestora serviciilor sau instituţiilor abilitate să le
rezolve: 2328 sesizări;
- Preluarea comunicărilor făcute de poliţiştii aflaţi în serviciu, privind problemele constatate în teren şi
transmiterea acestora persoanelor sau instituţiilor abilitate să le rezolve: 976 comunicări;
- Accesarea bazelor de date ale M.A.!., În vederea furnizării datelor de identificare ale persoanelor sau
autoturismelor
care nu au prezentat actele justificative,
la solicitarea angajaţilor abilitaţi: 16852

identificări;
- Predarea şi primirea armamentului şi muniţiei: aprox. 5027 predări/primiri; - primirea rapoartelor de
activitate zilnică şi proceselor verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de poliţiştii locali: 12830

documente;
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- Centralizarea datelor şi evenimentelor care au ţinut de activitatea Poliţiei Locale Ploieşti şi întocmirea
raportului zilnic: aprox. 2600 ore alocate;
- Stabilirea legăturilor telefonice cu/între personalul Poliţiei Locale şi angajaţii instituţiilor publice sau
persoane fizice.
În această perioadă, Biroul Dispecerat a desfăşurat activitatea în schimburi de 12/24 - 12/48 de
ore.

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTE
Eficienţă, eficacitate, economicitate

Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte a procedat la elaborarea Planului anual de achiziţii
publice, pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele/birourile/
serviciile din cadrul
Poliţiei Locale Ploieşti.
Valorile estimate înscrise în planul de proiect pe anul 2017 au fost exprimate atât în lei, cât şi în
euro, la un curs de 1 euro = 4,65 lei, planul cuprinzând produse, servicii şi lucrări.
În urma elaborării planului de achiziţii, au fost efectuate achiziţii de produse, servicii şi lucrări
prin cumpărare directă, prin postarea anunţurilor pe site-ul Poliţiei Locale Ploiesti şi în Sistemul
Electronic al Achiziţiilor Publice, conform legislaţiei în vigoare. Astfel, au fost încheiate 15 contracte de
prestări servicii, 6 contracte de fumizare, 23 acte adiţionale, 2 contracte de sponsorizare, 1 contract de
formare iniţială, 1 contract de formare profesională.
Au fost întocmite referatele de angajament, în vederea efectuării de achiziţii publice.
A fost verificată existenţa actelor justificative (referat necesitate, referat angajament, ordonanţare
plată, facturi), în vederea acordării vizei de control financiar preventiva documentelor aferente plăţilor
efectuate prin casierie (dispoziţie plată/încasare, decont cheltuială, registru casă).
Pe parcursul anului 2017 poliţiştii locali au aplicat în total un număr de 12.048 sancţiuni
contravenţionale, în valoare de 2.481.660 lei, situaţia detaliată a acestora fiind prezentată în Anexa 1 a
prezentului raport.

Elaborat
(centralizat date)
Verificat

NUME
PRENUME
Evelina
Nicolae
Lavinia
Dumitrescu

FUNCŢIA
PUBLICĂ
Consilier Biroul Relaţii cu Publicul,
Comunicare, Managementul Calităţii
Şef Birou Relaţii cu Publicul, Comunicare,
Managementul Calităţii
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Anexa 1

Nr. sancţiuni
contravenţionale

Nr.
crt.

Serviciul/Biroul

1.

Serviciul Ordine Publică si Pază

.

Valoare sancţiuni
contravenţionale

Nr. controale

Infractiuni
constatate

6503

1.361.457 lei

-

23

2.

Serviciul Circulaţie pe Drumurile
Publice

5313

915.953 lei

-

4

3.

Serviciul Control Comercial

40

15.100 lei

1201

-

4.

Serviciul Disciplină În Construcţii,
Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului

63

95.500 lei

1194

-

5.

Biroul Protectia Mediului

.

129

93.650 lei

1116

-

6.

Biroul Evidenta Persoanei

.

-

-

1523

-

12.048

2.481.660 lei

5034

27

TOTAL:

