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I. PREZENTARE GENERAL Ă 
 

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 224/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.13/2005, începând cu data 01.04.2005 s-a înfiinţat ca serviciu public specializat, 
aflat în subordinea Consiliului Local, Poliţia Comunitară a Municipiului Ploieşti, având la 
baza Legea nr. 371/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Poliţia Comunitară Ploieşti s-a organizat ca structură administrativă, sub conducerea  

primarului, în scopul de a desfăşura activităţi în interesul comunităţii locale, pentru 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, pazei şi protecţiei obiectivelor de interes local, public şi 
privat de pe raza administrativă a municipiului, pentru a acţiona în sprijinul instituţiilor 
statului şi pentru a executa orice alte activităţi date în competenţă, exclusiv pe baza şi în 
executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi 
gradualităţii. 

 
Prin Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Comunitare, au fost stabilite ca principale atribuţii ale instituţiei :  
 
•  Asigurarea liniştii şi ordinii publice; 
•  Asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public şi privat, precum şi a 

bunurilor de interes public şi privat; 
•  Urmărirea respectării curăţeniei pe teritoriul municipiului; 
•  Asigurarea unui climat de comerţ civilizat pentru toţi cetăţenii comunităţii; 
•  Eliminarea comerţului stradal din locurile neautorizate; 
•  Participarea la aplanarea unor stări conflictuale, prinderea unor făptuitori, precum 

şi încercarea de rezolvare a unor cazuri sociale - împreună cu alte organe abilitate; 
•  Verificarea depozitării corecte a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel; 
•  Verificarea respectării igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor  

de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate; 
•  Acţionarea împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Protecţia Civilă,  

precum şi alte autorităţi, la acţiunile de salvare şi evacuare a persoanelor şi 
bunurilor periclitate de evenimente deosebite, cum ar fi incendii, explozii, avarii, 
accidente, calamităţi naturale; 

•  Sprijinirea reprezentanţilor poliţiei naţionale în activităţile de depistare a 
persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor; 

•  Însoţirea reprezentanţilor primăriei în executarea unor acţiuni specifice; 
•  Urmărirea respectării măsurilor de ordine publică cu ocazia manifestărilor cultural-

sportive, mitinguri şi adunări publice organizate la nivel local; 
•  Participarea la asigurarea fluenţei traficului rutier, în cazul efectuării unor lucrări de 

modernizare a arterelor de circulaţie; 
•  Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de legi, ordonanţe, hotărâri de 

guvern şi hotărâri ale consiliului local. 
 

Din punct de vedere structural, Poliţia Comunitară Ploieşti a funcţionat în perioada 01 
ianuarie – 30 septembrie 2010, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 298 din 
18.12.2006 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public 
Poliţia Comunitară a Municipiului Ploieşti. 
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Potrivit acestui act normativ, în perioada menţionată instituţia a funcţionat după 
următoarea structură : 

 
 

• SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ, MONITORIZARE, INTERVENŢII ŞI TRANSPORT VALORI 
(divizat în 2 birouri, respectiv BIROUL ORDINE PUBLICĂ ZONA NORD-VEST şi BIROUL 
ORDINE PUBLICĂ ZONA SUD-EST); 

• SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE; 
• SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT; 
• SERVICIUL CONTROL COMERCIAL, CONFISCĂRI; 
• SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE; 
• SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, PROCEDURI; 
• SERVICIUL ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ, SECRETARIAT; 
• SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL, COMUNICARE, MONITORIZARE DISPECERAT; 
• BIROUL RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ; 
• BIROUL CONTROL ORDINE PUBLICĂ ŞI PAZĂ OBIECTIVE; 
• COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE. 

 
 

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, s-a dispus reorganizarea Serviciului Public Poliţia Comunitară a 
Municipiului Ploieşti, instituţie care, începând cu data de 1 octombrie 2010, a dispus de un  
efectiv de 228 de angajaţi.  

 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/11 august 2010, s-au aprobat organigrama,  

numărul de personal şi statul de funcţii în baza cărora a funcţionat instituţia începând cu 
data de 01 octombrie 2010. 

 
În urma reorganizării, Serviciul Relaţii cu Publicul, Comunicare, Monitorizare 

Dispecerat a fost transformat în Compartimentul Relaţii cu Publicul-Comunicare.  
 
Biroul Dispecerat, aflat în subordinea Serviciului Relaţii cu Publicul, Comunicare, 

Monitorizare Dispecerat, s-a reorganizat şi a funcţionat  în subordinea directorului general 
adjunct. 

  
Serviciul Juridic-Contencios, Proceduri şi Compartimentul Achiziţii Publice s-au 

comasat şi au fost reorganizate în Compartimentul Contracte, Achiziţii Publice, Juridic, 
Proceduri.  

 
Compartimentul Control Financiar Intern s-a desfiinţat având în vedere că funcţia 

vacantă nu a fost ocupată. 
 
Biroul Resurse Umane, Pregătire Profesională s-a reorganizat în Compartimentul 

Resurse Umane.  
 
Serviciul Asigurare Tehnico-Materială, Secretariat s-a reorganizat în Biroul Asigurare 

Tehnico-Materială.  
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Serviciul Ordine Publică, Monitorizare, Intervenţii şi Transport Valori şi Serviciul Pază 
Obiective au fost comasate, conform noii organigrame aprobate prin H.C.L. nr. 252/2010, 
după cum urmează: Biroul Pază şi Ordine Publică I cu structura de un post de conducere - 
şef birou şi 82 posturi de execuţie; Biroul Pază şi Ordine Publică II cu structura de un post 
de conducere - şef birou şi 82 posturi de execuţie, ambele birouri fiind subordonate 
directorului general adjunct. 

 
De asemenea, au trecut în structura Direcţiei Control din cadrul Primăriei Municipiului 

Ploieşti, Serviciul Control Comercial, Confiscări şi Serviciul Control Disciplină Domeniul 
Public şi Privat, iar Biroul Control Ordine Publică şi Pază Obiective a fost desfiinţat. 

 
Astfel, de la data de 01 octombrie 2010 Poliţia Comunitară Ploieşti a funcţionat cu un 

total de 228 de posturi, din care 186 posturi de funcţie publică (5 funcţii de conducere, 181 
funcţii de execuţie) şi 42 de posturi cu contract individual (2 de conducere, 40 de execuţie), 
cu următoarea structură : 
 
 

•  COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL – COMUNICARE 
•  COMPARTIMENTUL CONTRACTE, ACHIZIŢII PUBLICE, JURIDIC, PROCEDURI 
•  SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE 
•  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
•  BIROUL ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ 
•  BIROUL DISPECERAT 
•  BIROUL PAZĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ I 
•  COMPARTIMENT PAZĂ I 
•  BIROUL PAZĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ II 
•  COMPARTIMENT PAZĂ II 
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II. BILANŢUL ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  
 
 

Potrivit actelor normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare, Poliţia Comunitară a  
reprezentat una din modalităţile de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientată 
către comunitate, aplicând sancţiuni contravenţionale prevăzute de legi, ordonanţe, hotărâri 
de guvern, precum şi hotărâri de consiliu local şi judeţean. 
  

Pe parcursul anului 2010, instituţia noastră a constatat şi aplicat sancţiuni 
contravenţionale, conform atribuţiilor legale, în baza următoarelor acte normative : 
 

  Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

  Legea nr. 12/1991 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 
ilicite; 

  Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă; 

  Hotărârea Guvernului nr. 555/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor; 

  Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor 
produselor oferite consumatorilor spre vânzare; 

  Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 22/2003 privind stabilirea şi sancţionarea unor 
fapte contravenţionale; 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea localităţii, precum  şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii; 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2008 privind stabilirea modalităţii de executare 
a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti, de 
refacere a acestora şi de punere în conformitate a reţelelor subterane sau 
supraterane deţinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice 
care asigură utilităţi în municipiul Ploieşti; 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009 privind unele măsuri de administrare a 
domeniului public al municipiului Ploieşti; 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2006 privind instituirea măsurilor pentru 
protejarea sănătăţii populaţiei şi pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor şi 
epidemiilor cauzate de animale şi păsări pe teritoriul Municipiului Ploieşti; 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2006 privind aprobarea Regulamentului privind 
măsurile de protecţie a populaţiei împotriva epidemiilor şi epizootiilor provocate de 
păsări; 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2007 privind stabilirea regimului de deţinere a 
animalelor de companie şi accesul acestora pe unele zone publice. 

 
Situaţia generală a sancţiunilor aplicate de Poliţia Comunitară Ploieşti pe parcursul 

anului 2010, în temeiul actelor normative enumerate mai sus, este prezentată în Anexele 1 
şi 2 ale raportului de activitate. 

 
Infracţionalitatea stradală înregistrată la nivelul municipiului Ploieşti a constat, în cea 

mai mare parte, în tâlhării, furturi şi violenţă redusă, fapt ce a dus la elaborarea unor 
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programe şi măsuri de eficientizare a activităţilor pentru scăderea fenomenului infracţional şi 
pentru creşterea siguranţei cetăţeanului, a avutului public şi privat. Una din concretizările 
acestor măsuri a reprezentat-o Protocolul de cooperare pentru prevenirea criminalităţii 
stradale şi creşterea siguranţei publice pe raza municipiului, în sistem integrat, încheiat între 
Poliţia Comunitară şi Poliţia Municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
34/26.02. 2010. 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite prin încheierea protocololului menţionat, au 

fost stabilite, pe lângă atribuţiile specifice fiecărui partener în parte, misiuni comune pentru 
asigurarea liniştii şi ordinii publice, concretizate în constituirea unui dispozitiv de ordine şi 
siguranţă publică format din patrule auto şi pedestre, mixte sau independente. Patrulele 
mixte au funcţionat la nivelul celor 6 secţii de poliţie, iar activitatea s-a desfăşurat în trei 
schimburi, în baza Planului de ordine publică al municipiului Ploieşti.  

 
 
 
 
 
 
Astfel, activitatea de ASIGURARE A ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, DE 

PREVENIRE ŞI COMBATERE A CRIMINALIT ĂŢII STRADALE,  desfăşurată de Poliţia 
Comunitară Ploieşti pe tot parcursul anului 2010, este reliefată mai jos prin câteva exemple : 
 
• La începutul lunii ianuarie 2010, ca urmare a unei sesizări, un echipaj mixt l-a surprins pe  
numitul P.F., cu domiciliul în comuna Măneşti, sat Băltiţa, în timp ce sustrăgea materiale 
feroase şi neferoase din incinta unei unităţi economice. Persoana în cauză a fost condusă la 
Secţia nr. 6 de Poliţie pentru continuarea cercetărilor. 
• Un echipaj mixt i-a reţinut pe numiţii M.L. şi F.C., ambii cu domiciliul în Ploieşti, care  
încărcau material feros provenit de la o baracă dezafectată de pe strada Vagonului. Aceştia 
au fost conduşi la Secţia nr. 5 de Poliţie pentru definitivarea cercetărilor. 
• Două persoane de etnie rromă, N.S., de 15 ani şi F.A., de 13 ani, ambele cu domiciliul în  
Ploieşti, au fost surprinse în timp ce sustrăgeau o bucată de tablă aflată în perimetrul unei 
societăţi comerciale din municipiul Ploieşti. Părinţii celor doi minori au fost sancţionaţi 
contravenţional potrivit Legii nr. 61/1991, punctul 36. 
• M.C., cu domiciliul în municipiul Ploieşti, a reclamat faptul că din autoturismul proprietate  
personală i-a fost furat radiatorul de răcire. În urma verificărilor efectuate în zonă, a fost 
depistat numitul C.F., asupra căruia s-au găsit două radiatoare şi un acumulator auto. 
Acesta a fost predat organelor de poliţie pentru cercetări. 
• O patrulă a Poliţiei Comunitare, care efectua serviciul în zona centrală a municipiului, s-a  
autosesizat despre faptul ca o persoană de sex feminin a fost tâlhărită pe strada Bibescu 
Vodă, fiind deposedată de geanta pe care o avea în mâna. Agenţii au trecut la urmărirea 
suspectului, pe care l-au imobilizat şi încătuşat cu ajutorul unei patrule mobile din zonă. 
Pentru continuarea cercetărilor, persoana în cauză a fost condusă la Secţia nr. 1 de Poliţie. 
• O patrulă a Poliţiei Comunitare Ploieşti a depistat-o pe numita M.F. care avea asupra sa  
o geantă plină cu ţigări timbrate în Republica Moldova, neputând justifica provenienţa 
acestora. Femeia a fost predată pe bază de proces-verbal organelor de poliţie abilitate cu 
efectuarea cercetărilor. 
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• Un echipaj auto al Poliţiei Comunitare a prins, pe strada Industriei, în apropiere de  
intersecţia cu strada Rezervoarelor, o persoană de sex masculin care savârşise infracţiunea 
de tâlhărie. În staţia R.A.T.P. situată pe Bulevardul Bucureşti, acesta a deposedat-o pe 
numita L.M. de lănţişorul de aur pe care îl avea la gât, iar apoi a încercat să se sustragă de 
la locul faptei, fiind prins şi imobilizat de agenţii comunitari. 
• În timpul activităţii de patrulare, un echipaj al Poliţiei Comunitare Ploieşti a observat, pe  
strada Neagoe Basarab, doua persoane de sex masculin care se ascundeau după troiţa 
Bisericii “Sfânta Vineri”. În urma verificărilor, s-a constatat că cele două persoane aveau 
asupra lor un patent şi o foarfecă pe care le foloseau pentru a demonta învelişul din tablă al 
troiţei. Agenţii au procedat la identificarea autorilor, aceştia fiind S.S.D şi G.I., în vârstă de 
17 şi respectiv, 18 ani, ambii cu domiciliul în comuna Băneşti. Cei doi au fost predaţi Secţiei 
nr.1 de Poliţie, împreună cu bunurile aflate asupra lor şi cantitatea de aproximativ 10 
kilograme de cupru, pentru efectuarea cercetărilor.  
• În urma unei sesizări primite la dispeceratul instituţiei, un echipaj al Poliţiei Comunitare  
s-a deplasat pe Bulevardul Republicii, bl.33, unde a constatat faptul că şase boxe, 
aparţinând locatarilor, au fost sparte. Agenţii de ordine publică i-au depistat în zonă pe 
autorii spargerii, respectiv pe numiţii I.V., P.C. şi M.L., care au fost predaţi pe bază de 
proces-verbal către agenţii Secţiei nr. 6 de Poliţie în vederea continuării cercetărilor.      
 
 Dintre faptele cu caracter infracţional constatate de agenţii din cadrul Poliţiei 
Comunitare, în patrule independente sau mixte, predominant au fost înregistrate cazuri de 
furt, vătămare corporală, tâlhărie, agresiune, distrugere, spargere (în special de 
autovehicule), comercializare produse contrafăcute sau produse pirotehnice, deţinere de 
arme albe, atragerea de persoane în scopul întreţinerii de raporturi sexuale, punerea în 
circulaţie a unor autovehicule neînmatriculate, părăsirea locului accidentului, conducerea 
fără permis, ameninţare cu bombă, etc. De asemenea, agenţii de ordine publică au reuşit 
prinderea a 5 persoane date în urmărire locală. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Printre acţiunile agenţilor comunitari se numără şi aceea de atenţionare şi 
îndepărtare a persoanelor fără adăpost care provocau scandal pe scările de bloc. Atunci 
când situaţia a impus, echipajele auto au transportat aceste persoane la Centrul de Primire 
a Persoanelor fără Adăpost.  
  

Totodata, agenţii comunitari au aplanat o serie de conflicte familiale, de situaţii 
tensionate create de persoane cu probleme psihice sau de persoane care deranjau liniştea 
publică ascultând muzică la un volum ridicat ori care produceau zgomote prin desfaşurarea 
unor activităţi în locuinţe. Dintre acestea, enumerăm : 

 
● Un echipaj mixt s-a deplasat pe Şoseaua Vestului, în luna ianuarie, unde a aplanat un 
conflict familial, dându-se avertismente scrise - potrivit Legii nr. 61/1991. 
● Un echipaj mixt s-a deplasat pe strada Râfov, în urma unei sesizări, unde numitul P.A.  
asculta muzică la volum ridicat deranjând liniştea vecinilor. Persoana reclamată a fost 
sancţionată conform art. 2, pct. 33 din Legea nr. 61/1991. 
● Numitul C.I., cu domiciliul pe strada Dealul cu Piatră, a fost sancţionat de către agenţii 
comunitari - potrivit art.2, pct. 28 din Legea nr. 61/1991, deoarece deranja liniştea locatarilor 
prin  zgomote şi larmă, adresând expresii jignitoare vecinilor.   
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În urma unor informaţii privind existenţa unui climat social instabil atât în interiorul, cât 
şi în zona exterioară a căminelor sociale administrate de Primăria Municipiului Ploieşti, 
agenţii instituţiei noastre au continuat şi pe parcursul anului 2010, să asigure în locaţiile 
respective măsuri de ordine şi linişte publică pe timp de zi, dar mai ales pe timp de noapte. 
În aceste posturi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în baza Legii nr.61/1991, pentru 
consumul de băuturi alcoolice, provocarea de scandal, pătrunderea fără drept în incinta 
căminelor, adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare etc. 

 
Menţionăm faptul că agenţii de ordine publică au aplanat o serie de conflicte stradale, 

persoanele implicate fiind sancţionate conform Legii nr. 61/1991 republicată, privind 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice.  

 
Patrulele mixte au depistat numeroase persoane care depozitau deşeuri menajere pe 

domeniul public. Acestea au fost sanţionate în conformitate cu Regulamentul de 
gospodărire a municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006.  
De asemenea, au fost luate măsuri de sancţionare a comercianţilor ambulanţi, conform 
aceleiaşi hotărâri de consiliu, în acest sens, fiind organizate şi acţiuni punctuale în diferite 
zone ale oraşului, împreună cu poliţiştii comunitari cu atribuţii pe linie de control comercial, 
confiscări, având ca obiect modul de respectare a normelor legale referitoare la comerţul 
stradal autorizat. 

 
Pe parcursul anului 2010, în baza unor planuri de acţiune stabilite, Poliţia Comunitară 

Ploieşti a desfăşurat împreună cu Poliţia Rutieră şi cu reprezentanţi ai Direcţiei Mobilitate şi 
Trafic Urban din cadrul Primăriei Ploieşti, numeroase acţiuni de control privind modul de 
respectare a legislaţiei specifice de către operatorii de transport persoane. 

 
Controalele au avut loc în diverse zone ale municipiului, pentru luarea măsurilor 

corective şi, respectiv, preventive, acţionându-se în mod repetat în unele dintre acestea, 
constatându-se astfel sancţionarea de mai multe ori a aceloraşi operatori de transport. 

 
Referenţialul aplicării sancţiunilor în aceste cazuri îl reprezintă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 228/2006, respectiv art. 12.1 pct.2 (referitor la transportul de persoane cu 
microbuze sau autobuze (cu excepţia autovehiculelor R.A.T.P. Ploieşti) fără autorizaţie de 
circulaţie eliberată de Primăria Municipiului Ploieşti, utilizarea altor terminale (capete de 
traseu), circulaţia autovehiculelor pe alte trasee şi oprirea în alte staţii (pentru îmbarcarea-
debarcarea călătorilor), decât cele stabilite potrivit art. 2 şi 3 din H.C.L. nr. 274/2002 
modificată şi completată prin H.C.L. nr. 132/2005) şi pct. 27 (cu privire la staţionarea 
autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi în alte locuri 
decât cele prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2005). 

 
Pentru aceste fapte de natură contravenţională constatate, au fost aplicate în total 

698 sancţiuni contravenţionale, dintre care 545 amenzi în valoare de 140.600 lei şi 153 
avertismente. 

 
Prezenţa agenţilor comunitari la diverse manifestări cultural-artistice, sportive sau 

religioase, a condus la preîntâmpinarea unor evenimente nedorite, precum şi la asigurarea 
unui climat de linişte şi ordine publică. Menţionăm prezenţa agenţilor comunitari la 
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manifestări de amploare, cum ar fi “Zilele Ploieştiului Cultural”, “Festivalul Castanilor”, 
“Serbările Toamnei”, precum şi la manifestările prilejuite de Sărbătorile de Paşti şi de Iarnă, 
unde au asigurat măsuri de linişte şi ordine publică. 

 
Astfel, în preajma sărbătorilor religioase, agenţii comunitari au monitorizat perimetrul 

lăcaşelor de cult, au asigurat măsuri de ordine publică şi au îndepărtat persoanele care 
apelau la mila publică. De asemenea, agenţii comunitari au patrulat în zona cimitirelor aflate 
pe raza municipiului, de unde au fost îndepărtate persoanele care cerşeau şi perturbau 
liniştea  publică.  

 
La nivelul instituţiei au funcţionat şi două grupe de agenţi comunitari, care au urmat 

cursurile de pregătire specifică în domeniul circulaţiei rutiere şi care au participat la activităţi 
de fluidizare a traficului rutier şi pietonal în diferite zone ale oraşului, atunci când situaţia a 
impus-o ca urmare a efectuării unor lucrări sau cu prilejul diverselor evenimente organizate 
pe raza municipiului. 

 
Grupa călare ce desfăşoară activităţi specifice de ordine şi linişte publică, a avut în 

componenţă, în lunile ianuarie şi februarie 2010, un efectiv de 4 cabaline şi 2 agenţi 
comunitari, iar din luna martie a funcţionat cu 6 cabaline şi 6 agenţi. Activităţiţile desfăşurate 
au constat în menţinerea ordinii şi liniştii publice, prevenirea faptelor antisociale, prevenirea 
şi combaterea comerţului stradal neautorizat, prevenirea şi combaterea cerşetoriei, precum 
şi a faptelor ce contravin normelor legale referitoare la curăţenia localităţii.  
 

De asemenea, o altă activitate desfăşurată de echipa călare a constat în strângerea 
cabalinelor lăsate în libertate în diferite parcuri din municipiul Ploieşti, acestea fiind 
transportate la adăpostul pentru animale. 

 
Patrularea zilnică a grupei călare s-a desfăşurat în zonele : 

− Bariera Bucureşti, pe itinerariul cuprins între străzile Ghighiului, Petrolului, Băicoi, Azuga, 
Buştenari, Păcureţi, Tânarul Muncitor, Vintileanca, Moreni, Inoteşti; 

− Cartier Mimiu, pe itinerariul cuprins între Bulevardul Bucureşti, Bulevardul Petrolului, 
Mimiului, Rafinorilor, Fabricilor, Fierarilor, Bradetului, Astrei. 

 
La finalul fiecărei săptămâni, patrulele călare s-au deplasat în zona Sălii Sporturilor  

„Olimpia” şi în Parcul „Constantin Stere”, unde împreună cu patrulele pedestre ale instituţiei 
noastre, au menţinut ordinea şi liniştea publică, prevenirea comenţului neautorizat, 
combaterea cerşetoriei, protecţia mediului înconjurător. 

 
Prin intermediul acestei echipe s-a asigurat paza Complexului Hipic Hipodromul  

Ploieşti, fiind luate şi măsuri privind desfăşurarea în bune condiţii a curselor de trap care au 
fost organizate. 

 
Totodată, echipa călare a fost prezentă, alături de echipajele auto şi pedestre, la  

manifestările organizate cu prilejul Zilelor de 1 Mai, 1 Iunie, 1 Decembrie, Zilele Municipiului 
Ploieşti, la Festivalul Motorock, Festivalul Berii Timişoreana, precum şi la parada de 
deschidere a Zilelor Toamnei şi în deschiderea Derby-ului de Trap al României, iar în luna 
octombrie s-a dat curs invitaţiei Poliţiei Comunitare Constanţa de a participa la parada de 
deschidere a Zilei Recoltei. 
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ACTIVITATEA DE PAZ Ă A OBIECTIVELOR   desfăşurată în perioada 01 ianuarie-30 
septembrie 2010, a constat în asigurarea serviciilor de pază şi ordine publică la nivelul 
obiectivelor de interes local şi judeţean amplasate pe raza municipiului Ploieşti şi s-au 
desfăşurat în conformitate cu normele legale în vigoare, cu prevederile contractuale şi ale 
planurilor de pază. Situaţia contractelor încheiate a fost următoarea : 
 

 
SITUAŢIA OBIECTIVELOR DE PAZĂ : 01 ianuarie-30 septembrie 2010 
 

Nr. 
Crt. DENUMIRE CLIENT 

NUMĂR 
AGENŢI 

COMUNITARI 

OBSERVAŢII 
(personal contractual / 

funcţionar public) 

1. Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor 1 PC 

2. Administraţia Serviciilor Sociale 
Comunitare Ploieşti 18 PC 

6 FP 3. Serviciul Public Finanţe Locale 
Ploieşti 8 PC 

4. Consiliul Judeţean Prahova - C.M.Z. 
Prahova 10 FP 

5. Consiliul Judeţean Prahova - Gh. 
Ţiteica, Vest 12 PC 

6. Consiliul Judeţean Prahova - IPC 
URI 

10 FP 

6 FP 7. Consiliul Judeţean Prahova - Palatul 
Administrativ, Palatul Culturii 28 PC 

8. Muzeul Judeţean de Artă 5 FP 
9. SC NOVIS SRL 5 PC 
10. Colegiul Economic Virgil Madgearu 2 PC 
11. Colegiul National I.L. Caragiale 3 PC 
12. Colegiul National Mihai Viteazul 2 PC 
13. Grupul Şcolar Industrie Uşoară 2 PC 
14. Grupul Şcolar Petrol Teleajen 1 PC 

15. 
Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Prahova – Administraţia 
Finanţelor Publice Ploieşti 

5 FP 

16. Casa de Pensii Prahova 2 PC 
17. Universitatea Spiru Haret Bucureşti 2 PC 

 
 
Începând cu data de 01 octombrie 2010, în urma reorganizării Poliţiei Comunitare 

Ploieşti în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010, contractarea activităţii 
de pază a obiectivelor s-a desfăşurat astfel: 
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SITUAŢIA OBIECTIVELOR DE PAZĂ : 01 octombrie-31 decembrie 2010 
 

Nr. 
Crt. DENUMIRE CLIENT 

NUMĂR 
AGENŢI 

COMUNITARI 

OBSERVAŢII 
(personal contractual / 

funcţionar public) 

1. Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor 1 PC 

2. 
Administraţia Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploieşti 18 PC 

6 FP 
3. Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti 

6 PC 
 
 
Pe linie profesională s-au întreprins următoarele măsuri : 

• periodic au fost executate controale inopinate privind modul în care îşi  
îndeplinesc atribuţiile de serviciu agenţii comunitari ce asigură paza obiectivelor; 

• s-a efectuat instruirea agenţilor comunitari cu privire la cunoaşterea  
prevederilor planurilor de pază şi a modului de acţiune în diferite situaţii; 

•  pentru posturile înarmate s-au executat şedinţe practice de instruire cu  
privire la cunoaşterea de către agenţii comunitari a modului de funcţionare, montare şi 
demontare, predare-primire a armamentului şi a muniţiei, a regulilor ce trebuie respectate 
pe timpul executării serviciului în posturile înarmate; 

• posturile de pază au fost dotate cu documentele necesare bunei desfăşurări a activităţii 
şi, în funcţie de specificul obiectivului, agenţii comunitari au fost dotaţi cu armament, 
muniţie, staţii radio-emisie-recepţie, baston de cauciuc, spray iritant lacrimogen, cătuşe, 
fluier şi lanternă; totodată, agenţii comunitari au fost instruiţi cu privire la prevederile 
planurilor de pază întocmite de comun acord cu beneficiarii, asigurându-se cunoaşterea 
acestora de către întregul personal; 

• acolo unde situaţia a impus, au fost întocmite informări către beneficiarii  
serviciilor de pază cu propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, respectiv întreţinerea 
mijloacelor tehnice de pază şi alarmare, asigurarea iluminatului pe timp de noapte în 
perimetrul posturilor, repararea gardurilor, etc. 
 

Toţi agenţii de pază şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu în mod corespunzător şi au 
luat măsurile care s-au impus, în funcţie de natura fiecărui eveniment în parte. 

 
 
 
 
 
 
CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE ORDINE PUBLICĂ ŞI PAZĂ OBIECTIVE a avut în 

vedere modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către agenţii comunitari, pe 
parcursul programului de lucru. Controalele efectuate au avut drept scop: 

 
• verificarea cunoştinţelor teoretice cu privire la legislaţia în vigoare, a consemnelor 

particulare şi generale, a modului de rezolvare a unor situaţii ipotetice; 
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• cunoaşterea modului de folosire  a tehnicilor şi a mijloacelor de autoapărare, precum şi a 
condiţiilor în care se utilizează echipamentul din dotare; 

• cunoaşterea, predarea şi primirea armamentului din dotare, a modului de întreţinere, 
precum şi a condiţiilor legale de folosire a acestuia. 

 
Cu prilejul deplasării pe teren pentru efectuarea controalelor agenţilor din posturi, s-a 

luat act şi de situaţiile zonale, identificându-se factorii de risc şi comunicându-se cele 
constatate în vederea intervenţiei agenţilor.  

 
Au fost organizate numeroase controale la posturile de pază a obiectivelor, 

urmărindu-se : 
 

• cunoaşterea şi respectarea de către agenţi a consemnului particular şi general al postului; 
• existenţa graficelor de lucru şi completarea caietelor de predare-primire; 
• modul de rezolvare a unor situaţii ipotetice; 
• cunoaşterea modului de folosire  a tehnicilor şi a mijloacelor de autoapărare, precum şi a  

condiţiilor în care se utilizează echipamentul din dotare 
• modul de întreţinere al armamentului din dotarea agenţilor (pentru posturile înarmate). 

 
Au fost efectuate ore de pregătire profesională, conform graficului aprobat de 

conducerea instituţiei. Ca activitate practică, s-a urmărit deprinderea de a folosi armamentul 
letal şi neletal aflat în dotare, precum şi respectarea regulilor la locul de încărcare-
descărcare a armamentului. 

 
Cunoştinţele teoretice cu privire la modul de funcţionare şi utilizare a armamentului, 

au fost puse în practică la şedinţele de tragere organizate, periodic, la poligonul de la 
Boldeşti-Scăieni.  

 
  
 
 
 
 
 Activitatea de CONTROL ŞI  ASIGURARE A DISCIPLINEI PE DOMENIUL PUBLIC 
ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIE ŞTI s-a desfăşurat în temeiul normelor legale în 
materie, urmărindu-se, în principal : 
 
• Depozitarea de materiale de construcţie şi moloz pe domeniul public, amplasarea de  
construcţii provizorii, montarea de schele pe domeniul public; pentru aceste fapte de natură 
contravenţională, în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006 prin care s-a aprobat 
Regulamentul de gospodărire a municipiului, respectiv art. 3.1 pct. 8, art. 6.1.pct. 10, art. 6.1 
pct. 15, s-au aplicat 2 avertismente scrise şi 11 amenzi contravenţionale în valoare de 
20.500 lei. 

Printr-o acţiune comună a Poliţiei Comunitare cu Direcţia Generală de Dezvolare 
Urbană din cadrul Primăriei Ploieşti şi Administraţia Domeniului Public şi Privat,  s-a verificat 
în zonele Nord, Sud şi Vest ale municipiului, legalitatea amplasării pe domeniul public a 
construcţiilor provizorii (tonete, chioşcuri). În urma acestui control s-a constatat că pentru un 
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număr de 16 chioşcuri nu existau forme legale de amplasare. 
De asemenea, reprezentanţii Poliţiei Comunitare Ploieşti au identificat chioşcuri 

metalice amplasate pe domeniul public şi privat, fără convenţie de folosinţă a terenului 
încheiată cu Primăria Municipiului Ploieşti, în următoarele zone : Lămâiţa, Ofelia, Catedrala 
„Eroii Neamului”, Complex Nord, Gara de Vest, Complex Mic, strada  Armoniei, Bulevardul 
Bucureşti, Şoseaua Vestului, strada Depoului (autogara Sud), Bariera Bucov, Bulevardul  
Independenţei, strada Malu Roşu. 

Pentru toate aceste construcţii provizorii s-a demarat procedura de notificare şi 
desfiinţare pe cale administrativă. 

 
• Publicitatea pe domeniul public (montarea de panouri publicitare sau banere, lipirea  
afişelor, posterelor, anunţurilor publicitare şi expunerea de marfă pe domeniul public, în 
scop publicitar); pentru acestea, în conformitate cu prevederile art. 6.1 pct. 12, art. 11 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006, s-au aplicat 4 amenzi contravenţionale în valoare 
de 8.500 lei şi 1 avertisment. 
• Desfăşurarea comerţului stradal pe alte amplasamente decât cele aprobate de Consiliul  
Local, pe bază de studiu de amplasament sau de Plan Urbanistic de Detaliu; în temeiul art. 
6.1 pct. 1 din actul normativ menţionat mai sus, s-au aplicat 2 amenzi contravenţionale în 
valoare de 2.000 lei şi 1 avertisment. 
• Începerea sau executarea lucrărilor de intervenţie fără autorizaţia de începere a lucrărilor  
edilitare sau avizul Administraţiei Domeniului Public şi Privat Ploieşti, precum şi 
nerespectarea autorizaţiilor, avizelor şi a procedurii de executare a lucrărilor de reparaţii pe 
domeniul public al municipiului Ploiesti prevăzută de H.C.L. nr. 337/2008 de către deţinătorii 
de reţele ; conform art. 6.1 pct. 23, art. 6.1 pct. 25, art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
337/2008, s-au aplicat 29 amenzi contravenţionale în valoare de 61.500 lei şi 9 
avertismente scrise. 
• Abandonarea sau depozitarea deşeurilor menajere şi stradale, a molozurilor şi  
ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţii, în locurile publice sau alte locuri decât 
cele special amenajate; depozitarea deşeurilor pe platforme gopodăreşti în afara 
recipienţilor; nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităţilor autorizate în 
conditiile legii; neîncheierea contractelor pentru evacuarea deşeurilor menajere şi 
asimilabile acestora cu operatorul autorizat; au fost  aplicate 3 avertismente şi 41 amenzi 
contravenţionale în valoare 53.000 lei, în baza art. 14.1 pct. 2, art. 14. 1 pct. 7, art. 14.1 pct. 
20 ; art. 6.1 pct. 17 din Regulamentul de gospodărire a municipiului. 
• Schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizările legale; efectuarea tăierilor de  
corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau a lăstarilor fără 
autorizările legale; în temeiul art. 16.2 pct. 6, art. 16.2 pct. 2 din Regulamentul menţionat 
mai sus, s-au aplicat 5 avertismente şi 5 amenzi contravenţionale în valoare 5.000 lei. 
• Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizări  
legale; amenajarea de terase pe domeniul public, pe suprafeţe mai mari decât cele 
aprobate; au fost aplicate 3 avertismente, în baza art. 3.1 pct. 5, art. 3.1 pct. 6 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 228/2006. 
• Acţiuni de control pe raza municipiului Ploieşti în vederea verificării privind neefectuarea  
sau efectuarea necorespunzătoare de către persoanele fizice sau juridice a operaţiilor de 
menţinere a curăţeniei, înlăturare a zăpezii, gheţii sau poleiului,  trotuarelor şi rigolelor 
(inclusiv a grătarelor gurilor pluviale) din dreptul locuinţei sau a sediilor (art. 3.1 pct. 7 din 
H.C.L. nr. 228/2006); în urma acestor acţiuni, persoanele fizice şi juridice, care au fost 



 

- 14 - 
 

depistate ca nerespectând cele mai sus menţionate, au fost sancţionate cu 17 amenzi 
contravenţionale în valoare de 25.000 lei şi 8 avertismente. 
• Deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public – art . 8.1 alin. 21. S-a  
aplicat o amendă contravenţională în valoare de 2.000 lei. 
• Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea  
Consiliului Local (art.13.2 alin.3 din H.C.L. nr. 228/2006);  s-a aplicat un avertisment scris. 
• Amplasarea adăposturilor pentru creşterea păsărilor la mai puţin de 10 m de cea mai  
apropiată locuinţă învecinată - art. 3.6 din H.C.L. nr. 135/2006; S-a aplicat o amendă 
contravenţională în valoare de  2000 lei. 
• Neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcţii sau punctelor de lucru; neinstalarea  
panourilor de avertizare şi identificare – denumirea obiectivului, identificarea constructorului 
şi durata lucrării; nesemnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru atât pe timp de zi, 
cât şi pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor; neasigurarea curăţeniei exterioare a 
autovehiculelor sau vehiculelor, la ieşirea din şantiere, staţii de betoane, precum şi alte 
asemenea locuri; nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă 
siguranţă în exploatare; neîntreţinerea faţadelor clădirilor magazinelor, chioşcurilor sau 
tonetelor, prin lucrări de reparaţii, zugrăvire sau vopsire, de către agenţii economici, instituţii 
şi persoanele autorizate; - art. 5.1 pct. 2, 3 şi 6 şi art. 3.1 pct. 1 din H.C.L. nr. 228/2006);     
s-au aplicat 5 amenzi contravenţionale în valoare de 9.500 lei şi un avertisment. 
 

De asemenea, în domeniul disciplinei pe domeniul public şi privat al municipiului,  s-a 
dat curs unui număr de 170 reclamaţii (dintre care 135 scrise şi 35 telefonice) primite din 
partea cetăţenilor. Dintre acestea, enumerăm, cu titlu de exemplu : 

 
- Aleea Aeroportului bl. 122E – sesizare privind nerefacerea corespunzătoare a  lucrării  
executate pentru remedierea unei avarii la o conductă de apă caldă). Societatea care a 
executat lucrarea a fost sancţionată cu amendă în valoare de 2.000 lei conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 337/2008, art. 4. 
- Strada  Sergent Gheorghe Mateescu , bloc 19 – reclamaţie privind îngrădirea unui  
spaţiu din faţa blocului. În urma controlului s-a constatat că sesizarea se confirmă. Cel care 
realizase îngrădirea a fost sancţionat conform art. 3.1 pct. 5 din H.C.L. nr. 228/2006 şi i s-a 
luat angajamentul de a aduce terenul  afectat la strarea iniţială. La o verificare ulterioară s-a 
constatat că acesta respectase angajamentul. 
- Strada Libelulei – sesizare  privind depozitarea de moloz la platforma de gunoi de pe  
strada respectivă. În urma controlului efectuat, a fost  identificată persoana care depusese 
anterior molozul. Acesteia i s-a pus în vedere înlăturarea, în termen de 24 de ore, a 
molozului rămas neridicat (la momentul controlului majoritatea materialelor fuseseră deja 
înlăturate de către reclamat). La o verificare ulterioară s-a constatat că somaţia a fost 
respectată. 
- Strada General Eremia Grigorescu, nr. 8 – sesizare privind disconfortul produs de o  
anexă a imobilului aparţinând unei societăţi comerciale; în urma controlului comun efectuat 
cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu Prahova, ai Direcţiei de Sănătate Publică 
Prahova şi ai Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană, s-a întocmit o notă de constatare 
prin care firma s-a angajat să împrejmuiască şi să semnalizeze corespunzător zona, chiar în 
cursul zilei controlului (societatea s-a conformat), iar până la o dată ulterioară să ia măsurile 
de salubrizare şi demolare a anexei; la controlul ulterior s-a constatat că firma începuse să 
execute lucrările de desfiinţare a acoperişului aflat în stare avansată de degradare, lucrare 
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ce urma să fie finalizată în cursul aceleiaşi zile, nemaiprezentând un pericol pentru trecători 
şi pentru autoturismele  parcate în zonă. 
- Strada Ştefan Greceanu nr. 5A – sesizare privind împrejmuirea fără autorizare  a  
domeniului public, în vederea executării lucrării de construire a unui imobil la adresa mai 
sus menţionată. În urma verificărilor, s-a constatat că se încheiase convenţie pentru 
organizare de şantier. 
- Strada Aprodul Purice, nr. 68 – sesizare privind montarea de stâlpişori pe domeniul  
public. În urma controlului s-a constatat că proprietarul a transmis adresă către Direcţia 
Mobilitate şi Trafic Urban, solicitând să se monteze stâlpişori metalici, întrucât pe terenul  
(spaţiul verde) din dreptul proprietăţii sale, vecini de la blocuri au creat o cale de acces fără 
autorizare (se circula cu maşini, distrugându-se spaţiul verde ce aparţine domeniului public). 
Comisia Municipală pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei a avizat favorabil, fiind 
aprobată montarea de stâlpişori, conform adresei nr. 210/04.06.2010 emisă de Direcţia 
Mobilitate şi Trafic Urban. Stâlpişorii respectivi au fost montaţi de reprezentanţii Primăriei 
Ploieşti, iar  Administraţia Domeniului Public şi Privat Ploieşti a luat  măsurile de refacere a 
spaţiului verde. 

 
Pentru abaterile constatate, au fost aplicate de către consilierii Serviciului Control  

Disciplină Domeniu Public şi Privat, în perioada ianuarie-septembrie 2010, un număr de 150 
sancţiuni contravenţionale, constând în 34 de avertismente şi 116 de amenzi în valoare 
totală de 187.000 lei. 
 
 
 
 
 

Activitatea de CONTROL COMERCIAL, CONFISCĂRI s-a materializat pe parcursul 
anului 2010, mai exact în perioada 01.01-30.09.2010, în care a funcţionat în cadrul instituţiei 
noastre Serviciul Control Comercial, Confiscări, într-un total de 1395  controale, în urma 
cărora au fost identificate 260 societăţi comerciale cu deficienţe, 1018  fără deficienţe, iar 
117 de controale au vizat producătorii particulari care îşi desfăşoara activitatea în pieţe. 

 
Controale privind activitatea comercială desfăşurată în municipiul Ploieşti - 

Controalele întreprinse au vizat legalitatea funcţionării societăţilor comerciale, verificarea 
denumirii şi a programului de funcţionare, documentele de provenienţă pentru produsele 
aflate la vânzare şi termenele de valabilitate a produselor comercializate.  

 
a) În urma verificărilor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza 
municipiului Ploieşti, principalele deficienţe constatate au fost: comercializarea de produse 
fără documente de provenienţă, neafişarea denumirii şi a programului de funcţionare, 
neafişarea preţurilor pentru produsele expuse spre vânzare, comercializarea de produse 
fără elemente de identificare sau cu termene de valabilitate depăşite. 
b) În cazul verificării agenţilor economici care comercializau legume-fructe pe tarabele 
amplasate în pieţele municipiului, au fost constatate următoarele deficienţe: lipsa 
documentelor de provenienţă a mărfii, neafişarea preţurilor la produsele expuse spre 
vânzare, lipsa plăcuţei de identificare a societăţii  şi a ecusonului de identificare a persoanei 
aflate la vânzare. 
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c) Controalele privind activitatea producătorilor agricoli au vizat atât verificarea 
certificatelor de producător, cât şi a vizelor pe anul 2010. De asemenea, s-a verificat dacă 
produsele aflate la vânzare corespund cu cele consemnate în certificatul de producător, 
dacă persoanele aflate la vânzare sunt aceleaşi cu cele trecute în certificatul de producător, 
precum şi afişarea preţurilor pentru produsele agro-alimentare comercializate. 

 
Totodată au fost verificate condiţiile în care îşi desfăşoara activitatea un număr de 

373 societăţi care au solicitat aviz pentru programul de funcţionare, dar şi 20 societăţi 
comerciale care au solicitat aviz din partea Prefecturii Judeţului Prahova în vederea obţinerii 
autorizaţiei de colectare a materialelor refolosibile. 

 
De asemenea, au fost verificaţi în privinţa deţinerii autorizaţiei de funcţionare 

eliberată de Primăria Ploieşti, un număr de 120 agenţi economici care desfăşoară activitate 
de alimentaţie publică. 

 
Ca urmare a solicitării primite din partea SC “Hale şi Pieţe” SA,  referitoare la 

reautorizarea pieţelor deţinute în patrimoniu, au fost verificate cele 10 pieţe situate pe raza 
municipiului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 (privind 
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice). Astfel, s-a 
urmărit existenţa sectorizării platourilor din pieţe; delimitarea spaţiilor amenajate pentru 
comercializarea produselor lactate, peşte, ouă şi carne; asigurarea spaţiilor pentru 
depozitare, păstrarea mărfurilor şi a ambalajelor, existenţa bazinelor pentru spălarea 
legumelor şi fructelor, prezenţa punctului de colectare a deşeurilor, precum şi afişarea    
într-un loc vizibil a programului de funcţionare a pieţelor.  

 
În  perioadele 15 ianuarie-15 aprilie şi 1 august-30 septembrie 2010, au fost verificaţi 

un număr de 10 de agenţi economici  care au înaintat  notificări  Primăriei Municipiului 
Ploieşti cu privire la  reducerile de preţuri. Controalele au vizat  modul în care agenţii 
economici respectau prevederile legale referitoare la reducerile de preţ, fără a se constata 
deficienţe.  

 
Controale comune cu alte instituţii - În cursul anului 2010 s-au efectuat un număr de 

8 controale în vederea soluţionării unor sesizări primite din partea cetăţenilor, împreună cu 
reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică Prahova şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – 
Comisariatul Judeţean Prahova.  

 
Sesizari – Cu privire la activităţile comerciale, au fost primite şi solutionate un număr 

de 37 sesizări din partea  cetăţenilor. Aspectele reclamate au vizat în principal urmatoarele : 
- starea de disconfort creată de activitatea unor unităţi de alimentaţie publică, amplasate în  
apropierea imobilelor de locuinţe ori la parterul unor blocuri. În toate cazurile s-a dispus 
efectuarea determinărilor sonometrice şi, în funcţie de rezultatele obţinute, s-au stabilit 
măsurile pentru soluţionarea sesizărilor; 
-  aspecte privind modul în care îşi desfăşoară activitatea unii agenţi economici, situaţii în 
care s-au verificat legalitatea funcţionării acestora şi autorizaţiile de funcţionare; 
- comercializarea produselor agroalimentare direct din autoturisme, cât şi în spaţii 
neautorizare;  
-  depăşirea  suprafeţelor închiriate de către florăresele din piaţa  Aurora Vest.    
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Pentru situaţiile de încălcare a prevederilor legale, agenţilor economici le-au fost 
aplicate sancţiuni în valoare totală de 224.600 lei şi s-a confiscat marfă  în valoare de 5.367  
lei (conform situaţiei statistice de mai jos). 

 
 

SITUAŢIA STATISTICĂ 
2010 

Luna Total Societ ăţi 
cu 

deficien ţe 

Societ ăţi 
fără 

deficien ţe 

Produc ători 
agricoli 

Valoare 
amenzi 
aplicate 

Valoare 
marf ă 

confiscat ă 

Reclama ţii 
primite 

Reclama ţii 
solu ţionate 

Ianuarie 232 30 157 45 20100 293 - - 
Februarie 173 30 137 6 35700 1947 3 3 

Martie 194 20 152 22 20900 105 5 5 
Trim. I 599 80 446 73 76.700 2.345 8 8 
Aprilie 158 59 74 25 44900 1164 3 3 

Mai 181 48 119 14 58500 564 2 2 
Iunie 161 33 128 - 87200 614 9 9 

Trim. II 500 140 321 39 190.600 2.342 14 14 
Iulie 136 24 107 5 23500 680 6 6 

August 92 9 83 - 6500 - 8 8 
Septembrie 68 7 61 - 4000 - 2 2 

Trim. III 296 40 251 5 34.000 680 16 16 

 
TOTAL 

 

 
1.395 

 
260 

 
1.018 

 
117 

 
224.600 

 
5.367 

 
38 

 
38 

 
 
 
 
 
 

Personalul care desfăşoară activitatea de RELAŢII CU PUBLICUL, COMUNICARE   
a asigurat în mod permanent legătura cu cetăţenii, atât în mod direct, cât şi telefonic sau 
prin intermediul poştei electronice. În funcţie de obiectul fiecărei sesizări în parte, au fost 
formulate răspunsuri ori s-a procedat la direcţionarea aspectelor semnalate de cetăţeni 
către departamentele competente, urmărindu-se soluţionarea acestora şi transmiterea 
răspunsurilor în termenul legal. 

 
Diferitele acţiuni întreprinse de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum 

şi orice alte informaţii de interes public, au fost făcute publice prin intermediul comunicatelor 
de presă sau prin afişarea pe site-ul www.polcomploiesti.ro, acesta înregistrând un număr 
de 27.565 de vizitatori unici în cursul anului 2010. 

 
Precizăm faptul că odată cu numirea noului Director General al Poliţiei Comunitare 

Ploieşti, începând cu data de 01 februarie 2010, a fost desemnat şi purtătorul de cuvânt al 
instituţiei, iar ca obiectiv strategic a fost adoptată promovarea prin comunicare (folosirea 
comunicării cu rol de promovare, dinspre instituţie spre mediul exterior al acesteia). În acest 
sens, au fost transmise către mijloacele de informare în masă, informaţii corecte, relevante 
şi de actualitate, prin intermediul comunicatelor de presă, care au înregistrat o creştere 
semnificativă raportat la anii anteriori, astfel : 
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AN 

 
NUMĂR COMUNICATE 

 
 

2010 
 

78 
 

2009 
 

48 
 

2008 
 

15 
 
 
Informaţiile apărute în presă cu privire la activitatea Poliţiei Comunitare Ploieşti, au  

fost monitorizate şi evaluate din punct de vedere cantitativ, al acurateţii prezentării şi al 
obiectivităţii, situaţia generală fiind următoarea : 
  

NUMĂR 
APARIŢII 

(în presa scris ă) 

 
POZITIVE 

 

 
NEGATIVE 

 
NEUTRE 

 
275 

 
120 

 
88 

 
67 

 
Interviurile/sincroanele au fost acordate posturilor de televiziune locale şi/sau 

naţionale, prin intermediul purtătorului de cuvânt, fiind exprimat punctul de vedere al 
instituţiei cu privire la fiecare situaţie dată, sau prezentate informaţii, situaţii statistice 
referitoare la anumite activităţi desfăşurate. 

 
Prin intermediul poştei electronice au fost primite şi înregistrate 143 de sesizări,  

vizând diferite probleme cu care cetăţenii municipiului se confruntă. La aceste mesaje s-au 
formulat răspunsuri de către consilierii departamentului de relaţii cu publicul sau solicitările 
au fost direcţionate către serviciile competente, cu o monitorizare atentă a acestora. 
   

Aspectele a căror soluţionare nu intra în aria de competenţă a Poliţiei Comunitare 
Ploieşti şi care au fost aduse la cunoştinţa agenţilor comunitari în urma patrulărilor efectuate 
de aceştia şi a dialogului permanent cu cetăţenii, au fost transmise instituţiilor abilitate cu 
soluţionarea lor, prin adrese scrise. 
  

La registratura instituţiei au fost înregistrate, pe parcursul anului 2010, un număr de 
380 de sesizări, la 194 dintre acestea formulându-se răspuns de către consilierii cu atribuţii 
de relaţii cu publicul, comunicare. 

 
În fiecare zi de vineri conducerea instituţiei a avut program de audienţe, pe parcursul 

anului 2010, fiind înregistrate un număr de 60 de cereri în acest sens, de organizarea cărora 
s-au ocupat consilierii de relaţii cu publicul, prin transmiterea de invitaţii scrise sau telefonice 
către cetăţenii care au solicitat înscrierea în audienţă şi, ulterior urmărind modul şi termenul 
de soluţionare a problemelor care au făcut obiectul audienţelor. 
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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 răspunsul către solicitant, fiind emise în total un număr de 393 de 
avize. 

 
Săptămânal, au fost întocmite agenda şi raportul activităţii desfăşurate la nivelul  

instituţiei, care au fost prezentate executivului şi publicate atât pe site-ul oficial al Primăriei 
Municipiului Ploieşti, cât şi pe cel al Poliţiei Comunitare. 

 
Consilierii departamentului de relaţii cu publicul s-au ocupat, de asemenea, de 

documentarea, întocmirea şi, respectiv, punerea la dispoziţia Comisiei Locale de Ordine 
Publică a materialelor informative necesare analizei activităţii instituţiei noastre de către 
comisia menţionată.  
  

În cursul anului 2010, personalul cu atribuţii de comunicare din cadrul instituţiei, a 
participat la proiectul “Împreună pentru mai multă siguranţă”, organizat şi desfăşurat în 
cadrul Grădiniţei ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ploieşti şi la proiectul educaţional 
„Şcolarul de azi, cetăţeanul de mâine”, iniţiat de Şcoala cu clasele I-VIII „H.M.Berthelot”. 

 
Aceste proiecte au avut ca scop înţelegerea şi acceptarea de către copii a regulilor 

de comportament necesare pentru a fi în siguranţă, precum şi promovarea abilităţilor şi 
competenţelor elevilor, cu accent pe drepturi şi îndatoriri, în vederea determinării acestora 
de a găsi soluţii pentru situaţiile cu care se vor confrunta în viaţă, experimentând abilităţi de 
toleranţă, empatie şi asumarea de responsabilităţi. 

 
Cu prilejul vizitării instituţiei şi în urma discuţiilor purtate cu agenţii de ordine publică, 

cu echipa de intervenţie, cu grupa călare, precum şi cu dispecerii care asigură 
monitorizarea video a unităţilor de învăţământ din municipiul Ploieşti, copiii au aflat cum 
acţionează Poliţia Comunitară pentru ca ei să fie în siguranţă pe stradă, la grădiniţă, la 
şcoală sau acasă când sunt singuri. Elevii au primit sfaturi cum să se comporte ei înşişi în 
societate, cum să reacţioneze în situaţii dificile, cui să ceară sprijinul, cum să îşi asume 
responsabilităţi. 
 

În scopul permanentei îmbunătăţiri a activităţii, coroborate cu necesitatea de a 
demonstra acest lucru în faţa cetăţenilor, s-a decis implementarea la nivelul instituţiei a 
sistemului de management al calităţii, în conformitate cu Standardul de calitate ISO 9001: 
2008 “Sisteme de management al calităţii.Cerinţe”. Până la data întocmirii prezentului raport 
de activitate, a fost iniţiată procedura de implementare a sistemului, au fost elaborate 
manualul calităţii, procedurile de sistem şi procedurile de proces, urmând ca odată cu 
transformarea în Poliţie Locală să elaborăm procedurile operaţionale specifice fiecărei 
activităţi în parte, să implementăm şi să obţinem certificarea sistemului conform 
standardului menţionat.   

 
Necesitatea implementării sistemului de management al calităţii rezidă în faptul că  

acesta oferă atât cadrul structural pentru metodele şi activităţile pe care instituţia le 
desfăşoară, cât şi instrumente necesare îmbunătăţirii continue, pentru a putea spori astfel 
posibilităţile de a obţine performanţa mărită a serviciilor oferite. 
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În perioada 01.01-31.12.2010, personalul cu atribuţii de DISPECERAT din cadrul 
Poliţiei Comunitare Ploieşti, a preluat 1614 sesizări, din care 1331 au fost confirmate (reale), 
iar 283 au fost neconfirmate (false).  
 

Principalele categorii de sesizări făcute de cetaţeni au vizat, în principal : 
- Ordinea si liniştea publică; 
- Administrarea domeniului public şi privat; 
- Conservarea şi protecţia mediului; 
- Salubrizarea municipiului; 
- Respectarea normelor de convieţuire socială; 
- Infracţiuni; 
- Transportul în regim de taxi; 
 
 
1.Sesizări privind ordinea si liniştea publică: 
 

 
 
2.Sesizări privind administrarea domeniului public si privat: 
 
Blocarea cu vehicule a accesului sau ieşirii din parcare sau din proprietãţi, indiferent de 
titularul dreptului de proprietate 

88 
 

Desfăşurarea comerţului stradal pe alte amplasamente decât cele aprobate de 
Consiliul Local 

38 

Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii sau materiale fără 
autorizarea şi achitarea taxelor legale 

23 

Ocuparea zonelor interzise prin Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, 
de către autovehicule de peste 3,5 tone 

6 
 

Nerespectarea prevederilor privind interzicerea accesului şi circulaţiei vehiculelor cu 
tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Ploieşti 

5 

Spălarea autovehiculelor pe domeniul public 6 

Deranjarea liniştii publice prin strigăte sau larmă  345 
Deranjarea liniştii publice prin folosirea unor aparate sau instrumente muzicale   186 
Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii 
jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau care 
provoacă indignarea cetăţenilor  

78 

Conflicte între vecini 39 
Consumul de băuturi alcoolice pe străzi, în parcuri sau în alte locuri publice 24 
Apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă 43 
Deranjarea ordinii si liniştii publice de către persoane fără adăpost 76 
Deranjarea liniştii publice prin producerea de zgomote cu aparate sau obiecte, cu 
ocazia efectuării unor lucrări de renovare a locuinţelor 

18 

Deranjarea ordinii şi liniştii publice de către persoane aflate sub influenţa alcoolului 10 
Lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru 
persoane sau bunuri 

21 

Lăsarea în libertate ori fără supraveghere a cailor 12 
TOTAL  852 
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Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule, 
ori urmare a exploatării autovehiculelor 

10 

Expunerea pentru reclamă publicitară pe domeniul public a unor vehicule, 
autovehicule, utilaje, aparatură sau mărfuri fără autorizările legale 

3 

Nerespectarea procedurii de executare a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public de 
către deţinătorii de reţele (lucrări necorespunzătoare) 

6 
 

TOTAL  185 
 
3.Sesizări privind conservarea şi protecţia mediului: 
 
Circulaţia sau staţionarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi 13 
Arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură, pe domeniul public 26 
Efectuarea tăierilor de corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor, 
puieţilor sau a lăstarilor fără autorizaţii 

31 

 Deversarea de către persoanele fizice şi juridice în apele de suprafaţă sau subterane, a 
apelor  uzate 

6 

TOTAL  76 
 
4.Sesizări privind salubrizarea municipiului: 
 
Abandonarea sau depozitarea deşeurilor menajere şi stradale, a molozului şi a 
ambalajelor, pe spatiile verzi, căile de comunicaţii, în locurile publice sau în alte locuri 
decât cele special amenajate 

104 

Depozitarea deşeurilor pe platformele gospodăreşti, în afara recipienţilor şi 
nemenţinerea curăţeniei platformei gospodăreşti sau în jurul recipienţilor 

3 

TOTAL  107 
 
5.Sesizări privind respectarea normelor de convieţuire socială: 
 
Construirea în mod abuziv pe domeniul public de împrejmuiri şi adăposturi de animale 
(câini, pisici etc.) şi păsări 

10 

Deţinerea şi creşterea câinilor şi pisicilor în alte condiţii decât cele prevăzute în 
regulamente 

12 

Murdărirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (coşuri de 
gunoi, bănci, jocuri pentru copii, jardiniere) 

30 

Utilizarea domeniului public pentru diferite activităţi gospodăreşti (spălat rufe, gătit, 
etc.) 

14 

TOTAL  66 
 
6.Sesizări privind producerea unor infracţiuni: 
 

 
 

Sustragerea de către persoane necunoscute a unor bunuri aflate pe proprietăţi private 11 
Sustragerea de către persoane necunoscute a unor bunuri aflate pe domeniul public 13 
TOTAL   24 
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 7.Sesizări privind transportul în regim de taxi: 
 
Staţionarea autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de 
taxi, în alte locuri decât cele prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 

9 

 
8. Alte sesizări : 
 
Persoane suspecte, solicitări de patrulare, persoane care au pătruns în unităţi de 
învăţămant fără drept, accidente rutiere, etc.  

12 

  
 

În ceea ce priveşte deservirea sistemului de monitorizare video a unităţilor de  
învăţământ din municipiul Ploieşti, inspectorii dispeceri au desfăşurat următoarele activităţi : 
  

− au direcţionat echipajele instituţiei, la unităţile de învăţământ monitorizate video, în 
urma observării unor persoane care au pătruns fără drept în incinta acestora; faptele 
de natură contravenţională constatate au fost sancţionate de agenţii comunitari, iar 
pentru faptele de natură infracţională s-a solicitat intervenţia organelor de poliţie 
abilitate; 

− au pus la dispoziţie lucrătorilor Poliţiei Române, înregistrările video de la 5 unităţi de 
învăţământ (Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”, Şcoala Generală “Nicolae Simache”, 
Şcoala Generală “Anton Pann”, Grupul Şcolar “Toma Socolescu”, Grădiniţa nr. 30), în 
care au fost surprinse imagini cu persoanele care au săvârşit anumite fapte cu 
caracter penal. 

 
 

 
 

 
 Activitatea de RESURSE UMANE desfăşurată pe parcursul anului 2010, a constat, în 
principal, în următoarele : 
 

− operarea concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a suspendărilor, a 
concediilor fără plată; 

− întocmirea şi eliberarea adeverinţelor salariaţilor; 
− întocmirea deciziilor (de numire, de acordare a gradaţiei, de avansare în treapta de 

salarizare etc.); 
− întocmirea situaţiei  avansărilor în treapta de salarizare; 
− fundamentarea bugetului privind cheltuielile de personal pentru anul 2011; 
− întocmirea planului de ocupare pentru anul 2011; 
− introducerea în programul ASESOFT a noii organigrame ca urmare a reorganizării 

instituţiei, începând cu data de 1 octombrie 2010; 
− atribuirea salariaţilor pe posturi; 
− calcularea suplimentelor salariale;      
− întocmirea de răspunsuri către diferite  instituţii; 
− încheierea şi eliberarea  carnetelor de muncă ale salariaţilor care şi-au încetat 

activitatea în cadrul Poliţiei Comunitare Ploieşti; 
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− operarea în carnetele de muncă ale angajaţilor; 
− verificarea pontajelor; 
− asigurarea  secretariatului Comisiei de Disciplină şi al Comisiei Paritare; 
− întocmirea şi transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a formatului 

standard de raportare privind evidenţa funcţiilor publice  şi a funcţionarilor publici; 
− întocmirea şi transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a deciziilor 

de avansare în treaptă, a deciziilor de încetare a activităţii salariatilor, etc. ; 
− elaborarea şi transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a situaţiei 

pentru corpul de rezervă al funcţionarilor publici; 
− pregătirea dosarelor profesionale (numerotat, îndosariat) în vederea arhivării;          
− pregătirea Regulamentul Intern; 
− gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese ale salariaţilor; 
− întocmirea situaţiilor statistice trimestriale; 
− întocmirea situaţiilor semestriale privind constituirea sistemului informaţional referitor 

la situaţia numerică a personalului din Poliţia Comunitară Ploieşti. 
  
 
 
 
 
 

ASIGURAREA TEHNICO-MATERIAL Ă A ACTIVITĂŢII a avut ca principală sarcină 
administrarea, întreţinerea corespunyătoare atât a bunurilor fixe – clădire, sediu şi anexe, 
cât şi a dotărilor privind echipamentele şi materialele necesare bunei desfăşurări a activităţii 
instituţiei. 

 
Activităţile derulate pe parcursul anului, pe această linie, au fost următoarele : 
  

− eliberarea echipamentelor din magazia instituţiei; 
− întocmirea bonurilor de transfer; 
− întocmirea fişelor de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă şi a duratei de     
− folosinţă; 
− verificarea şi întreţinerea armamentului; 
− eliberarea  obiectelor de inventar;                            
− alimentarea autovehiculelor din dotarea parcului auto al instituţiei;  
− identificarea şi eliberarea documentelor din arhivă; 
− întocmirea notelor de intrare-recepţie la consumabile, tipografie, armament; 
− eliberarea obiectelor de inventar; 
− primirea în gestiune a echipamentelor, obiectelor de inventar şi a consumabilelor; 
− înlocuirea şi completarea fişelor individuale de instruire privind securitatea şi 

sănătatea în muncă a agenţilor de ordine publică; 
− întocmirea bonurilor de mişcare a mijloacelor fixe;  
− pregatirea şi participarea efectivă la procesul de casare al bunurilor instituţiei, 

finalizat în decembrie 2010; 
−  alte acţiuni conexe derulate în scopul desfăşurării activităţii specifice a instituţiei. 
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ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL Ă 
            

Bugetul iniţial al Poliţiei Comunitare Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.16/26.02.2010, a fost în sumă de 12.963.860 lei, iar în luna decembrie 2010, a fost 
rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.441/23.12.2010  la suma de 10.748.700 lei. 

 
Totalul veniturilor realizate de Poliţia Comunitară a municipiului Ploieşti în perioada 

01.01-31.12.2010 este în sumă de 10.590.986,65 lei, din care venituri proprii 2.213.782,58 
lei (reprezentând 20,90% în totalul realizat), rezultate ca urmare a contractelor de prestări 
servicii încheiate cu terţi şi subvenţii în sumă de 8.377.204,07 lei, primite de la bugetul local 
(reprezentând 79,10% în totalul realizat). 
            

În totalul plăţilor în sumă de 10.590.986,65 lei, 6.874.541,37 lei au reprezentat plaţi 
cheltuieli de personal aferente perioadei 01.01-31.12.2010, 2.243.600,03 lei au fost 
cheltuieli cu bunuri şi servicii, 536,25 lei au constituit cheltuieli cu dobânzile şi comisioanele 
la operaţiunile de leasing, iar suma de 1.292.309 lei a reprezentat cheltuieli de capital. 

 
Structura cheltuielilor de personal a fost următoarea: 
 

• Cheltuieli  salariale în bani: 5.370.208,37 lei, detaliate astfel:  
-  salarii de bază în sumă de 4.168.321,37 lei; 
- indemnizaţii de conducere în sumă de 4.998,00 lei, aferente lunii decembrie 2009 şi 
achitate în ianuarie 2010; 
- spor de vechime în sumă de 52.472,00 lei, aferent lunii decembrie 2009 şi achitat în 
ianuarie 2010; 
- spor pentru condiţii de muncă în sumă de 30.359,00 lei, aferent lunii decembrie 2009 şi 
achitat în ianuarie 2010; 
- alte sporuri ( spor antenă) în sumă de 293.092,00 lei; 
- fond de premii in suma de 324.539,00 lei (reprezentand premiul anual); 
- prime de vacanţă în sumă de 280.293,00 lei; 
- indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii -19.559,00 lei; 
- indemnizaţii de delegare - 364,00 lei; 
- alte drepturi salariale în bani (spor de noapte şi CFP) în sumă de 196.211,00 lei. 
 
• Contribuţii la bugetul fondurilor speciale : 1.504.333,00 lei.  

Cheltuielile de personal au reprezentat 64,91% din totalul execuţiei bugetare deoarece 
specificul activităţii instituţiei necesită un normativ de personal capabil să asigure şi să 
acopere obiectivele de pază, climatul de ordine şi linişte publică în municipiul Ploieşti. 

Structura cheltuielilor cu bunurile şi serviciile a fost următoarea: 
- furnituri de birou în sumă de 30.512,78 lei; 
- materiale pentru curăţenie în sumă de 9.491,50 lei; 
- încălzit, iluminat şi forţa motrică în sumă de 93.850,20 lei; 
- apă, canal şi salubritate în sumă de 11.975,08 lei; 
- carburanţi şi lubrifianţi în sumă de 142.343,03 lei; 
- piese de schimb în sumă de 74.270,55 lei; 
- poştă, telecomunicaţii, radio tv şi internet în sumă de 162.343,07 lei; 
- materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional în sumă de 161.601,88 lei; 
- alte bunuri şi servicii cu caracter funcţional în sumă de 445.672,76 lei; 
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- hrană pentru oameni în sumă de 60.908 lei, sumă aferentă lunii decembrie 2009 şi 
achitată în ianuarie 2010; 
- uniforme şi echipament în sumă de 432.852,84 lei; 
- alte obiecte de inventar în sumă de 96.436,80 lei; 
- deplasări interne, detaşări în sumă de 6.059,67 lei; 
- cărţi, publicaţii şi materiale documentare în sumă de 846,30 lei; 
- pregătire profesională în sumă de 2.450 lei; 
- protecţia muncii în sumă de 56.364 lei; 
- muniţie, furnituri şi armament de natura mijloacelor fixe pentru armată 8.035,20 lei; 
- protocol şi reprezentare în sumă de 2.927,50 lei; 
- prime non viaţă în sumă de 32.924,24 lei; 
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.517,00 lei. 
          

Ponderea cheltuielior cu bunurile şi serviciile în total cheltuieli realizate a fost de  
22,89 %. 
 

În perioada ianuarie-decembrie 2010, instituţia noastră a achitat suma de 536,25 lei 
pentru contactele de leasing financiar aflate în derulare. 

 
Principalele cheltuieli de capital efectuate în perioada ianuarie – decembrie 2010 au 

fost : 
a) Maşini, echipamente şi mijloace de transport în total de 206.508,50 lei 

- Autovehicul dotat cu rampă luminoasă şi staţie-emisie recepţie (3 bucăţi) în sumă de 
128.996,13 lei; 

- Autovehicul utilitar ( 1 bucată) – 61.387,34 lei; 
- Renault Trafic în sumă de 16.125,03 lei. 

b) Alte active fixe (inclusiv reparaţii de capital) în total de 1.085.800,50 lei 
- Staţii emisie-recepţie portabile compatibile cu frecvenţa TETRA (100 bucăţi) în sumă de 

447.392 ,00 lei; 
- Staţii emisie-receptie fixe compatibile cu frecvenţa TETRA (17 bucăţi) în sumă de 

95.776.36 ,00 lei; 
- Software dispecerat AVL gestionare terminale – 106.888,00 lei; 
- Computere cu monitoare şi licenţe  (18 bucăţi) în sumă de 63.917,28 lei; 
- Imprimanta WORK CENTRE A3, în sumă de 9.948,40 lei; 
- Server RACK Cabinet, în sumă de 4.730 lei; 
- Proiect şi execuţie instalaţie de încălzire sediu, în sumă de 357.148,46 lei. 

 
Ponderea  cheltuielior de capital realizate în total cheltuieli bugetare realizate a fost de 

12,20 %. 
 
 
Gradul de realizare a principalilor indici pe anul 2010 în totalul prevederilor bugetare, 

este analizat în tabelul de mai jos: 
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DENUMIREA 
INDICATORILOR 

BUGETUL DE 
VENITURI ŞI 
CHELTUIELI 

aprobat prin HCL 
nr.441/23.12.2010 

EXECUŢIA 
BUGETARĂ LA 

31.12.2009 

PROCENT 
REALIZAT ÎN 

TOTAL 
PREVEDERE 

VENITURI: 10.748.700,00 10.590.986,65 98,53% 
 Proprii 2.215.900,00 2.213.782,58 99,90% 
 Subven ţii 8.532.800,00 8.377.204,07 98,18% 

CHELTUIELI 10.748.700,00 10.590.986,65 98,53% 
 Salariale 5.406.300,00 5.370.208,37 99,33% 
 Contribu ţii  1.521.800,00 1.504.333,00 98,85% 
 Materiale 2.522.900,00 2.423.600,03 96,06% 
 Cu dobânzile 540,00 536,25 99,31% 
 De capital 1.297.160,00 1.292.309,00 99,63% 

 
 
 Activitatea financiar - contabilă la nivelul instituţiei s-a desfăşurat în conformitate cu 
Legea 82/24 decembrie 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi legislaţia specifică acestui domeniu. 
  

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 
concordanţă cu prevederile legale în vigoare, desfăşurându-se în termenele stabilite prin 
fişa postului fiecărui salariat din cadrul serviciului de specialitate. 

 
Operaţiunile de plăţi către furnizori şi evidenţa încasărilor de la clienţi s-au efectuat 

zilnic în conformitate cu Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat iniţial prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 16/26.02.2010 şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
441/23.12.2010. 

 
Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale s-a ţinut în conformitate cu creditele 

bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor şi a legislaţiei în vigoare. Contabilitatea 
analitică a creditelor aprobate a fost ţinută pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui 
subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. 

 
În luna iunie a anului 2010, a avut loc casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar în folosinţă şi magazie, propuse la inventarierea patrimoniului din anul 2009. 
Valorificarea materialelor rezultate din casare s-a efectuat conform legislaţiei în vigoare. 

 
De asemenea, personalul Serviciului Financiar - Contabilitate şi-a adus aportul la 

efectuarea inventarierii generale a patrimoniului instituţiei, care s-a desfăşurat în perioada 
01.10-31.10.2010, conform Deciziei nr.1404/27.09.2010, dată de directorul general al 
instituţiei. 
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În urma inventarierii,  comisia a propus la casare următoarele active: 
- mijloace fixe, în suma de 87.946,70 lei; 
- obiecte de inventar, în sumă de 480.853,49 lei; 
- materiale, în sumă de 1.289,93 lei. 

 
În data de 09.12.2010, a fost constituită comisia de casare a mijloacelor fixe, a 

obiectelor de invetar şi a materialelor, în baza Deciziei nr.1682/09.12.2010, care şi-a 
desfăşurat activitatea în perioada 15.12.- 31.12.2010. Au fost casate  toate activele propuse 
la casare, urmând ca valorificarea acestora să se efectueze în prima parte a lunii ianuarie 
2011. 
 
 
 
 
 

Activitatea de ÎNCHEIERE CONTRACTE, ACHIZIŢII PUBLICE, JURIDIC, 
PROCEDURI  desfăşurată la nivelul instituţiei noastre pe parcursul anului 2010, a constat în 
principal, în : 

 
 

−  reprezentarea Poliţiei Comunitare Ploieşti în faţa instanţelor judecătoreşti, primirea, 
analizarea şi soluţionarea corespondenţei specifice; 

−  asigurarea consultanţei juridice serviciilor funcţionale ale Poliţiei Comunitare 
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 documentaţiei în vederea executării proceselor-verbale; 
−  întocmirea situaţiilor săptămânale privind contravenţiile aplicate; 
−  întocmirea de adrese şi răspunsuri la diferite cereri şi petiţii; 
−  întocmirea de referate pentru achiziţionarea de materiale pentru buna funcţionare a 

departamentelor instituţiei; 
   
  Pe parcursul anului 2010 au fost încheiate contracte după cum urmează : 
 

−  20 contracte prestări servicii; 
−  69 contracte de formare profesională; 
−  2 contracte de comodat; 
−  105 contracte de voluntariat; 
−  1 contract (convenţie) de transport persoane; 
−  2 contracte de lucrări; 
−  6 contracte de furnizare; 
−  1 constract de asistenţă; 
−  2 contracte de comodat; 
−  1 contract locaţiune; 
−  25 acte adiţionale.  
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Au fost înregistrate un număr de 6 proceduri de achiziţie publică, dintre care: 3 
proceduri «cerere ofertă», 1 procedură «licitaţie deschisă», 2 proceduri «negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare». 

 
 În cursul anului 2010 au fost înregistrate un număr de 6522 procese-verbale de 
constatare a contravenţiilor, în valoare de 1.666.235 lei, dintre care 4521 amenzi şi 2001 
avertismente; dintre acestea, un număr de 364 procese-verbale au fost achitate, iar 91 au 
fost contestate în instanţă. 
 
 
 
 
 În Anexele 1 şi 2 este prezentată detaliat şi în reprezentare grafică situa ţia 
sanc ţiunilor contraven ţionale  aplicate în cursul anului 2010 de către Poliţia Comunitară 
Ploieşti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
POLIŢIA COMUNITARĂ PLOIEŞTI 

Marius Florin Du ţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartiment Rela ţii cu Publicul, Comunicare 
Consilier Lavinia Dumitrescu 
 
 
 



 

 

Anexa 1 
 
 

SITUAŢIA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE 
aplicate de 

POLIŢIA COMUNITARĂ PLOIEŞTI 
în perioada ianuarie – decembrie 2010 

 
 
 
 
 

NUMĂR SANCŢIUNI 
(amenzi  + avertismente ) 

 
VALOARE SANC ŢIUNI 

 
ACT 

NORM. 

IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. 

 
TOTAL 

(nr. şi val. 
sanc ţ. / 

act norm.)  

105 
(79+26) 

196 
(152+44) 

278 
(224+54) 

237 
(197+40) 

355 
(291+64) 

357 
(317+40) 

331 
(265+66) 

253 
(186+67) 

185 
(153+32) 

186 
(158+28) 

188 
(154+34) 

106 
(88+18) 

2777 
(2264+513) Legea nr. 

61/1991 
13.400 lei 33.260 lei 42.900 lei 36.450 lei 57.652 lei 67.750 lei 53.750 lei 46.300 lei 31.925 lei 31.200 lei 28.400 lei 18.500 lei 461.487 lei 

37 
(1+36) 

73 
(6+67) 

75 
16+59) 

39 
(3+36) 

78 
(17+61) 

64 
(14+50) 

58 
(18+40) 

52 
(10+42) 

25 
(13+12) 

14 
(6+8) 

25 
(9+16) 

19 
(2+17) 

559 
(115+444) Legea nr. 

12/1991 2.000 
lei 6.000 lei 15.000 lei 4.000 lei 31.000 lei 41.500 lei 22.000 lei 11.500 lei 13.000 lei 6.000 lei 9.000 lei 2.000 lei 163.000 lei 

2 
(2 + 0) 

6 
(6+0) 

4 
(4+0) 

7 
(7+0) 

7 
(7+0) 

15 
(15+0) 

3 
(3+0) 

1 
(1+0) - - - - 45 

(45+0) 
Ordonan ţa 
Guvernului 
nr. 99/2000 8.000 

lei 16.200 lei 10.400 lei 18.000 lei 24.000 lei 52.000 lei 8.000 lei 2.000 lei - - - - 138.600 lei 

1 
(1 + 0) - - - - 1 

(1+0) - - - - - - 2 
(2+0) 

Hotărârea 
Guvernului 
nr. 555/1994 100 

lei - - - - 100 lei - - - - - - 200 lei 

- - - 2 
(2+0) 

15 
(15+0) - - - - - - - 17 

(17+0) 
Hotărârea 

Guvernului 
nr. 947/2000 - - - 200 lei 1.500 lei - - - - - - - 1700 lei 

1 
(1 + 0) 

5 
(4+1) 

10 
(7+3) 

2 
(2+0) 

8 
(8+0) 

1 
(1+0) 

14 
(13+1) 

1 
(0+1) 

1 
(1+0) 

8 
(6+2) - - 51 

(43+8) 
Hotărârea 
Consiliului 

Jude ţean nr. 
22/2003 

12,5 
lei 77,5 lei 188 lei 512,5 lei 162,5 lei 25 lei 382,5 lei - 50 lei 137,5 lei - - 1548 lei 

183 
(111 + 72) 

164 
(98+66) 

297 
(190+107) 

345 
(228+1117) 

290 
(226+64) 

415 
(291+124) 

378 
(254+124) 

267 
(161+106) 

205 
(119+86) 

178 
(119+59) 

220 
(144+76) 

105 
(81+24) 

3047 
(2022+1025) 

Hotărârea 
Consiliului 
Local nr. 
228/2006 

65.575 
lei 58.850 lei 66.250 lei 94.875 lei 97.475 lei 113.350 lei 127.350 lei 71.400 lei 63.400 lei 45.500 lei 44.175 lei 32.500 lei 880.700 lei 
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1 
(1 + 0) 

2 
(2+0) 

1 
(1+0) 

1 
(1+0) 

4 
(4+0) - 1 

(1+0) - - - - - 10 
(10+0) 

Hotărârea 
Consiliului 
Local nr. 
337/2008 

2.000 
lei 4.000 lei 2.000 lei 2.000 lei 2.000 lei - 2.000 lei - - - - - 14.000 lei 

- - - 1 
(0+1) - 2 

(0+2) 
4 

(0+4) - 2 
(0+2) - - - 9 

(0+9) 
Hotărârea 
Consiliului 
Local nr. 
7/2009 

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - 1 
(0+1) 

1 
(1+0) - 1 

(1+0) - - - - 3 
(2+1) 

Hotărârea 
Consiliului 
Local nr. 
126/2006 

- - - - - 1.500 lei - 1.500 lei - - - - 3.000 lei 

- - - - - - 1 
(1+0) - - - - - 1 

(1+0) 
Hotărârea 
Consiliului 
Local nr. 
135/2006 

- - - - - - 2.000 lei - - - - - 2.000 lei 

- - - - - - - - - 1 
(0+1) - - 1 

(0+1) 
Hotărârea 
Consiliului 
Local nr. 
8/2007 

- - - - - - - - - - - - - 

330 
(196+134) 

446 
(268+178) 

665 
(442+223) 

634 
(440+194) 

758 
(568+190) 

856 
(640+216) 

790 
(555+235) 

575 
(359+216) 

418 
(286+132) 

387 
(289+98) 

433 
(307+126) 

230 
(171+59) 

 
6522 
(4521 

+ 
2001) 

 
TOTAL 

(nr.şi val. 
sanc ţ./lun ă) 

91.087,5 lei 118.387,5 
lei 

136.738 
 lei 

156.037,5 
lei 

213.789,5 
lei 

276.225  
lei 

215.482,5 
lei 

132.700 
 lei 

108.375 
 lei 

82.837,5 
lei 

81.575 
 lei 

53.000 
 lei 

 
1.666.235 lei 
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Anexa 2 
GRAFICUL LUNAR AL SANC ŢIUNILOR APLICATE 

NUMĂR SANCŢIUNI / LUNĂ 
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