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CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLITIA LOCALĂ
B-dul. lndependentel, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax: 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuta Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro
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Un plus
de siguranţă şi
ordine
0244/954

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12
iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale şi ale Hotărâri i 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 pub Iică (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 I 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 publice specifice de execuţie;
• Biroul Evidenţa Persoanelor cu l şefbirou şi 5 funcţii publice specifice de execuţie;
• Biroul Financiar Contabilitate cu l 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 l 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
şef birou şi 6 funcţii de
execuţie de personal contractual;
• Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, cu 2 funcţii de execuţie.
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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 I cu I şef birou şi 27 funcţii publice specifice
de execuţie;
• Biroul Ordine Publică II cu 1 şef birou şi 28 funcţii publice specifice de execuţie;
• Biroul Ordine Publică III cu 1 şef birou şi 26 funcţii publice specifice de execuţie;
• Biroul Ordine Publică IV cu 1 şefbirou şi 25 funcţii publice specifice de execuţie;
• Biroul Pază cu 1 şefbirou şi 25 funcţii personal contractual;
• Biroul Intervenţie Rapidă 1 cu 1 şef birou şi 7 funcţii publice specifice de execuţie;
• Biroul Intervenţie Rapidă Il cu l şefbirou şi 6 funcţii publice specifice de execuţie;
• Biroul Dispecerat cu 1 şefbirou şi 5 funcţii de execuţie (toate funcţiile de personal contractual).
În temeiul

Legii nr. 155/2010,

Poliţia Locală s-a înfiinţat

în scopul exercitării

atribuţiilor

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii priva te şi
publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
privind

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 2016, 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.
Au fost asigurate patrule pedestre/echipaje
auto în cele 10 zone aflate în responsabilitate,
conform prevederilor Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Ploieşti pe anul 2016.
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).
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Pentru descurajarea actelor de violenţă şi menţinerea unui climat de siguranţă a copiilor în
zonele unităţilor de învăţământ, în timpul semestrelor şco Iare, 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 didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor
de învăţământ preuniversitar din municipiul Ploieşti pe parcursul anului şcolar 2016 - 2017,
elaborat de către Poliţia Municipiului Ploieşti, în colaborare cu celelalte forţe cu atribuţii în domeniul
ordinii ~i liniştii publice.
Incepând cu data de 19 ianuarie 2016, în Cartierul Bereasca - strada Ştrandului, nr. 19, s-a
reînfiinţat postul fix ce a mai funcţionat în această locaţie în perioada anilor 2007-2010, unde
cetăţenii pot solicita ajutorul poliţiştilor locali şi au posibilitatea de a 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.
Printre faptele depistate de poliţiştii locali cele mai frecvente au constat în tulburarea ordinii şi
liniştii publice, consum de alcool pe domeniul public, deţinerea de acte de identitate expirate, comerţ
stradal neautorizat, abandonul deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate,
nerespectarea traseelor stabilite de municipalitate pentru deplasarea căruţelor.
Menţionăm că s-a intervenit ori de câte ori au existat sesizări sau solicitări ale cetăţenilor cu
privire la producerea de incidente pe raza administrativă a municipiului.
Poliţiştii locali împreună cu lucrători ai Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere"
Bucov au acţionat permanent pentru ridicarea câinilor rară stăpân de pe raza municipiului, atât ca
urmare a sesizărilor cetăţenilor, cât şi în cadrul acţiunilor comune desfăşurate inopinat sau planificat.
Au fost organizate şi 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
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.
Poliţia Locală Ploieşti prin Serviciul Ordine Publică, împreună cu lucrătorii Regiei Autonome
de Servicii Publice Ploieşti, a desfăşurat o serie de 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. 10312013 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 îşi depozitau pe domeniul public sacii de rafie
încărcaţi cu deşeuri reciclabile, 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.
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 zona Halelor Centrale, pe str. O-raI Vasile Milea, zona BIO Sud,
Oang Nord, zona Piaţa Nord, Piaţa Centrală.
În perioada sezonului de vară, 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.l, 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".
Pe timp de iarnă, poliţiştii locali au sprijinit activităţile de deszăpezire imediat ce au demarat
intervenţiile pe stradă coordonate de administraţia publică locală. Astfel, echipajele Poliţiei Locale
Ploieşti au acţionat atât împreună cu lucrătorii operatorului de salubritate, cât şi cu cei aparţinând S.C.
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Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti. Pentru avem m ajutorul cetăţenilor, poliţiştii locali au
participat la înlăturarea zăpezii de pe trotuar, din dreptul trecerilor de pietoni situate pe Bulevardul
Independenţe i.

Poliţiştii locali au acţionat permanent pentru respectarea prevederilor H.C.L. nr. 444/20 II 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 veh ieu lu I cu tracţiune an imală a fost
folosit pentru transportul deşeurilor de orice natură, s-a dispus şi sancţiunea complementară
de
confiscare şi predarea acestu ia pe bază de proces-verbal de predare-primire
către lucrătorii S.c.
Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti.
Pe toată durata anului 2016, po litiştii 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 unor manifestaţii cultural-artistice
şi sportive
(concerte, festivaluri, concursuri, etc.) ce au avut loc în municipiul Ploieşti.
În zilele de sâmbătă şi duminică s-au asigurat măsuri de ordine şi linişte publică În zona Casei
Căsătoriilor, cu ocazia desfăşurării ceremoniilor, fiind Îndepărtate persoanele care apelau la mila
publică.
Au fost asigurate măsuri de ordine şi la cantina aparţinând Administraţiei Serviciilor Sociale
Comunitare, cu ocazia distribuirii de alimente persoanelor asistate social ori celor îndreptăţite să
ridice ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană.
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 nr. 171/29.12.2015, în
vederea depistării călătorilor frauduloşi.
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.
Agenţii Poliţiei Locale Ploieşti au avut În atenţie şi zonele frecventate de cerşetori şi
p arbri zari , în intersecţiile şi sensurile giratorii aflate pe axa nord-sud a municipiului. Persoanele
depistate au fost sancţionate contravenţional şi Îndepărtate din zonă.
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.
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De asemenea, au fost organizate acţiuni comune cu D.G.A.S.P.C. pe raza mu~icipiului, pentru
prevenirea şi identificarea posibilelor cazuri încadrate în categoria copiii străzii. In 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.
La solicitarea angajaţilor Direcţiei Gestiune Patrimoniu, s-a acordat sprijin pentru evacuarea
unor persoane care domiciliau ilegal în imobile ce aparţin Primăriei Ploieşti.
Poliţiştii locali au participat la acţiuni de 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.
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 al imentare
cu apă a unor abonaţi rău platnici.
Totodată, s-a participat la acţiun i comune cu lucrătorii Serviciului Judeţean de Poliţie
Transporturi Prahova în staţiile CF. Ploieşti Sud şi Ploieşti Vest, precum şi în zona lirnitrofă
acestora, pentru depistarea persoanelor fără adăpost care îşi fac frecvent apariţia În zonă, precum şi a
altor elemente care comit fapte ilicite/antisociale ce provoacă indignarea publicului călător şi au un
impact mediatic.
De asemenea, poliţiştii locali au asigurat măsuri de linişte şi ordine publică pe parcursul
desfăşurării diferitelor manifestări:
• cultural artistice şi sportive, precum şi acţiunilor şi evenimentelor organizate de municipalitate,
fiind sporite efectivele de patrulare pe străzi, ca de exemplu: Târgul de iarnă - str. Griviţei; Ziua

Unirii Principatelor Române - Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; Ziua
Naţională a Republicii Bulgaria - Monumentul Vânătorilor; manifestare sportivă - Asociaţia 1
leu - Parcul Tineretului; acţiune Casa de Cultură a Sindicatelor - Parc LL. Caragiale, Nichita
Stănescu, Mihai Eminescu; concurs rutier Am ales să fiu biciclist - organizator
Poliţia
Municipiului Ploieşti - Parc Sala Sporturilor; Târgul de carte Nichita Stănescu - Parcul Nichita
Stănescu; ziua poetului Nichita Stănescu - statuia N. Stănescu; acţiune Asociaţia Curcubeul
Autismului Prahova - Parc Mihai Viteazul; Ziua Jandarmeriei - Parc Mihai Viteazul; Ziua
Internaţională a romilor - Sala Sporturilor Olimpia şi Parc Tineretului; evenimente umanitare
Week-endul Mişcării esplanada mall - Winmarkt; Ziua Europei, Ziua Independenţei de Stat a
României şi Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite - monumentul Vânătorilor şi monumentu I
Eroului Sovietic; proiectul Parcuri fără tutun - desfăşurat În parteneriat cu Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova - Parcul Nichita Stănescu; marş asupra menţinerii păcii
organizat de Asociaţia Mastrepeace - traseul Gara de Sud şi Biblioteca Nicolae Iorga; Crosul
tocilarilor - organizat la Sala Sporturilor Olimpia; Festivalul Luminii organizat de Primăria
Municipiului

Ploieşti - aleile parcului

din faţa Palatului

Administrativ;

ceremonie

deschidere

Parc Municipal Vest; Copilăria inundă Bătrânul Bulevard, manifestori organizate de Primăria
Ploieşti - pe traseul B-dul. Independenţei - B-dul. Republicii; concursul F. o. C. - FLăcările
omoară copii - organizator Primăria Ploieşti şi T.S.U. Prahova - pasajul pietonal din faţa
Teatrului "Toma Caragiu"; eveniment sportiv organizat de Asociaţia Un Strop de Fericire - pista
de role Sala Sporturilor "Olimpia"; concurs desene pe asfalt Cu creta pe Asfaltul Copilăriei
organizat de Asociaţia de sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic - Pasajul Pietonal; Ziua Eroilor depuneri de coroane la monumentul Eroilor; Marşul factorilor poştali organizat de Compania
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Naţională Poşta Română - Sala Sporturilor Olimpia; concert de Jazz&Soul project - parcarea de
la Palatul Culturii; flashmob Zombie Walk - traseu AFI Palace - Gara de Sud; acţiune
comemorativă Ziua părinţilor de îngeri - Sala sporturilor Olimpia; Zilele Siguranţei Rutiere
Michelin - platoul din faţa Sălii Sportilor "Olimpia"; concert simfonie - în curtea bisericii "Sf.
Andrei"; proiect educaţional Azi Ploieştiu-i Non-Formal - platoul din faţa Sălii Sportilor
"Olimpia"; ceremonii militare de coborâre şi ridicare a Drapelului Naţional - platoul din faţa
Palatului Administrativ; cross AFi Summer Run - str. Calomfirescu - B-dul. Independenţei şi
retur; Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri organizat
de Agenţia Naţională Antidrog - parcul Mihai Eminescu, parcul din faţa Palatului Administrativ;
manifestare sportivă - concurs ciclism - Road Grand Tour Memorialul Constantin Vagneti desfasurat pe B-dul. Independenţei; Gala Kl Blood & Honour Tournament - Sala Sporturilor
"Olimpia"; Ziua Naţională a Ambulanţei din România - organizator Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Prahova - Parcul Mihai Viteazul; evenimentul Caravana MiniMax - organizator postul
TV MiniMax - Parcul Tineretului; miting de informare/promovare - Caravana M 10- organizator
Partidul M 10 Filiala Prahova - B-dul. Independenţei, zona centrală, Parcul Tineretului; - Ziua
Internaţională a Tineretului-organizator Asociaţia Viitorul Tinerilor - Parcul Tineretului;
activităţi pentru copii, organizate de Casa de Cultură IL. Caragiale -locaţie: foişorul de lemn de
pe B-dul. Independenţei; Festivalului de folclor şi tradiţii PRAHOVA IUBEŞTE BASARABIA,
organizat de Consiliul Judeţean Prahova - zona centrală; asigurat paza scenei din parcarea Palat
Culturii - eveniment Borsec 201 ani; evenimentul Borsec 201 ani - Concert VOLTAJ; ceremonia
de Înmânare a Drapelului de Luptă - organizator I.G.S.U. Prahova - Parc Prefectură; Festivalul
de film TIFF - asigurat paza ecranului gonflabil; festival de artă stradală pentru copii şi tineret Ploieşti - Magie, Feerie şi Poveşti - organizator Primăria Municipiului Ploieşti - parcarea dintre
Palatul Culturii şi Palatul Administrativ, Parcul Tineretului; manifestarea Let 's Do It Romania organizator Asociaţia Viitorul în Zori - salubrizare zone periferice municipiu; crosul Run For
Future - organizator Asociaţia Un Strop de Fericire - Parcul Tineretului; manifestarea Ziua
Inimii - organizator Clubul Rotary Ploieşti - Parcul Tineretului; Flash Mob Eroi Fără Superputeri
- organizator Asociaţia de Sprijin şi Binefacere România/Federaţia Samariteni/or Români parcarea dintre Palatul Culturii şi Palatul Administrativ - Parc Prefectură; Festivalul de
Fotografie Secvenţe - organizator Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului
Prahova - locaţie parcarea Palatului Culturii/ Parcul Tineretului; Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice - organizator Primăria Municipiului Ploieşti - Restaurant Plaisir asigurat echipaje pe raza Cartierului Bereasca pe traseele de afluire/defluire ale participanţilor;
Târgui de Toamnă - organizator SC Hale & Pieţe SA -locaţie Parcul Toma Socolescu; miting de
protest - organizator Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România Filiala Muntenia - Parcul
Prefectură; Sărbătorirea Sf Parascheva - Biserica Sf Vineri; adunarea Alianţei Asociaţii/ar de
Proprietari - Sala Marii Uniri / Palatul Culturii; aniversarea Zilei Armatei României organizator Garnizoana Ploieşti - ceremonie militară pentru depuneri de coroane de flori la
Monumentul Eroilor din incinta Cimitirului Bolovani - ceremonie militară şi religioasă cu
depuneri de coroane de flori la monumentul domnitorului Mihai Viteazul; Marşul Batalionului 33
Vânători de Munte Argeş efectuat pe itinerariul Gara de Sud - Bulevardul Independenţei Bulevardul Republicii - Primăria Ploieşti - Bulevardul Republicii - Str. General Vasile Milea str. Emile Zola; Târgui cu Bunătăţi şi Dichisuri - organizator SC Vele Promotions SRL - Parc
Toma Socolescu; asigurat echipaj auto pentru buna desfăşurare a activităţii de montare a luminilor
ornamentale pe str. Mărăşeşti de către SC SGU Ploieşti; festivalul de Teatru Toma Caragiu organizator Teatrul Toma Caragiu - locaţie pasajul pietonal/Teatrul Toma Caragiu; Târgui de
Produse Apicole, Tradiţionale şi Artizanat al Micilor Producători Români - organizator SC
Comori Ardeleneşti SRL - Parcul Toma Socolescu; Gala de kickboxing Colloseum Tournamentorganizator Dacia Martial Arts Ploieşti - Sala Sporturilor Olimpia; sărbătorirea Zilei Naţionale a
României - organizator Garnizoana Ploieşti şi Primăria Municipiului Ploieşti - B-dul.
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Republicii/Parcul Mihai Viteazul şi Parcul Prefectură (retragerea cu torţe); monitorizat locurile
speciale pentru afişaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din anul 2016; manifestări cultural-artistice prilejuite de deschiderea oficială a
sezonului sărbătorilor de iarnă; asigurat însoţire a Trenuleţului lui Moş Crăciun, pe traseul str.
Griviţei (Parc Toma Socolescu) - str. Horezului (Orăşelul Copiilor/Sala Sporturilor Olimpia);
show-ul de arte marţiale mixte (MMA) - RFX 25 - organizator SC RFX Promotion SRL - Sala
Sporturilor "Olimpia"; ceremonii militare ocazionate de sărbătorirea Zilei Victoriei Revoluţiei
Române şi a Libertăţii - organizator Garnizoana Ploieşti - locaţii: Cimitirul Bolovani, Cimitirul
Viişoara, Cimitirul Eternitatea, Catedrala Înălţarea Domnului, Monumentul din faţa Palatului
Administrativ; asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării spectacolului
de Revelion - organizator Primăria Ploieşti - zona centrală a municipiului
• adunări cu caracter religios organizate de Asociaţia Filiala Casa Olarului; Ziua mondială a
tineretului adventist - Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea; marş organizat de Asociaţia
Studenţilor Creştin - Ortodocşi din România - pe traseul Gara de Sud - Biserica "Sf. Vasile";
Procesiune de Florii organizată de Protoieria Ploieşti Sud - pe traseul Biserica Sf. "Gh. Vechi" Biserica "Sf. Andrei"; în perioada Sărbătorilor Pascale s-a acţionat în zona a şapte biserici şi în
zona cimitirelor Bolovani, Eternităţii, Viişoara şi Mihai Bravu; procesiune Joia Verde organizată
de Biserica Catolică Hristos rege - pe traseul dintre biserica menţionată şi str. Nicolae Bălcescu;
procesiune religioasă de aducere a sfintelor moaşte ale Sf Luca al Crimeei - organizator Biserica
"Sf. Antonie cel Mare"; Procesiunea Icoanei Maicii Domnului Trihirusa - organizat în parohia
Bisericii Eroilor Neamului "Înalţarea Domnului"
• cu ocazia acţiunilor de protest şi a mitinguri lor desfăşurate pe parcursul anului 2016, poliţiştii
locali au asigurat păstrarea unui climat de ordine publică, alături de celelalte instituţii abilitate. Sindicatul Judeţean Sanitas - în faţa sediului Prefecturii; Sindicatul Liber al Transportatorilor
Profesionişti - în faţa Palatului Administrativ; acţiune de protest - organizatori SNPL Ploieşti,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Sindicatul Solidaritatea
Ploieşti -locaţie: trotuarul din faţa Penitenciarului Ploieşti, str. Rudului, nr. 49.
Poliţiştii locali au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor şi competenţelor legale ce le
revin pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind aplicate un
număr de 7467 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.517.375 lei. De asemenea, au constatat
un număr de 27 de fapte de natură infracţională, ai căror autori au fost predaţi lucrătorilor Poliţiei
Municipale pentru continuarea cercetărilor.
De asemenea, lucrătorii Biroului Pază au asigurat măsuri de ordine şi pază la patru obiective
aparţinând Primăriei Ploieşti (Direcţia de Gestiune Patrimoniu, Direcţia de Urbanism,
birouri
A.S.S.c. - subvenţii încălzire, Parcul Municipal Ploieşti Vest - Centrul de Excelenţă).
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
emisie-recepţie, 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 asigură fluenţa circulaţiei
pe drumurile publice, acolo unde carosabilul se află în reparaţii, participă - împreună cu unităţile şi
structurile teritoriale ale Poliţiei Naţionale - la asigurarea măsurilor de circulaţie, aplică sancţiuni
potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea

unor măsuri pentru gospodărirea
faptelor ce constituie contravenţii.

municipiului Ploieşti, precum şi constatarea şi sancţionarea

În conformitate cu actul normativ menţionat mai sus, poliţiştii locali cu atribuţii În domeniul
circulaţiei rutiere aplică sancţiuni cu privire la accesul, oprirea şi staţionarea În parcări le 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 autoveh iculelor destinate transportulu i de persoane sau bunuri În regim de taxi; cu
privire la rezervarea ilegală a locurilor de parcare; pentru circulaţia sau staţionarea autoveh ieu le lor
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. J 31 /201 J.
Totodată, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circula/ia pe drumurile
publice (republicată), poliţiştii locali aplică sancţiuni În ceea ce Îi priveşte pe pietoni, biciclişti,
mopedişti şi conducătorii de autovehicule care nu respectă o bună conduită în trafic, cu privire la
opriri, staţionări sau acces interzis.
Poliţiştii locali rutieri acţionează în schimburile
1, 2 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.
Printre activităţile poliţiştilor
locali din cadrul Serviciului Circulaţie se mai remarcă:
asigurarea unei bune fluenţe a traficului rutier şi pietonal din zonele aglomerate ale municipiului
(Halele Centrale, principalele intersecţi i - atunci când sistemele de semaforizare nu funcţionează
corespunzător), comunicarea permanentă către dispeceratul instituţiei a stării carosabilului, măsuri de
fluidizare a traficului rutier şi pietonal, sau de deviere a acestuia În diferite zone ale municipiului cu
ocazia desfăşurări i pe domeniul public a unor activităţi cu Itural-artistice şi sportive, precum: Ziua
Europei, Ziua Independenţei de Stat, Ziua Copilului, Zilele Recoltei, 1 Decembrie - Ziua Naţională a
României, cu prilejul desfăşurării activităţilor sportive organizate pe stadionu I "Ilie Oană" etc.
Ca urmare a continuării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaiului, principalele
activităţi ale poliţiştilor locali din cadrul serviciului, în prima jumătate a anului 2016, au fost de
monitorizare, asigurare, îndrumare şi/sau restricţionare a traficului rutier în punctele de lucru de pe
raza municipiului.
În perioada sezonului rece, poliţiştii locali au asigurat măsuri de fluidizare şi dirijare a
circulaţiei rutiere În sensurile giratorii şi pe străzile unde au intervenit utilajele de deszăpezire.
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În cursul anului 2016 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 5014 de sancţiuni, În valoare totală de 982.530 lei.
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice, au rezolvat şi au
răspuns unui număr de 703 sesizări, au sprijinit Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipale la
asigurarea măsurilor ce se impun în cazul a 32 accidente rutiere soldate cu victime şi au afişat un
număr de 179 procese verbale de contravenţie.
În această perioadă s-au constatat 4 infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice
(conducerea auto vehiculelor pe drumurile publice fără deţinerea permiselor de conducere valabile).
A fost derulat proiectul "Micul poliţist de circulaţie", ce a avut ca scop instruirea preşco larilor
în tainele meseriei de poliţist local de circulaţie, şi totodată având În vedere siguranţa şi disciplina pe
care copiii trebuie să înveţe să o acorde colegilor şi semenilor. Acest proiect se va desfăşura şi În
cursul anului 2017.

BIROURILE INTERVENŢIE RAPIDĂ I ŞI II

Asigurăm
rezolvarea
rapidă a situaţiilor
conflictuale

Poliţiştii locali d in cadrul celor două birouri de intervenţie rapidă au desfăşurat următoarele
activităţi de asigurare a ordinii şi liniştii publice:
- Efectuarea serviciului de patrulare şi monitorizare în zona centrală şi în cartierele municipiului
Ploieşti, în vederea îndepărtării din intersecţiile principale a persoanelor care apelează la mila
trecatorilor şi a "spăIătorilor de parbrize".
- Efectuarea periodică a acţiunilor de patrulare, legitimare, identificare şi atenţionare a grupurilor de
tineri care au fost depistaţi în parcuri, în vecinătatea şcolilor şi a blocurilor sau în alte locuri unde s-ar
fi putut deranja ordinea şi liniştea publică, după ora 22 :00. Acestora li s-au adus la cunoştinţă
prevederile Legii nr. 61/1991, ale Legii nr. 1211990 şi ale H.C.L. nr. 228/2006. Aceste acţiuni s-au
desfăşurat cu preponderenţă în următoarele locaţii: parc Cătinei, parc Sala Sporturilor "Olimpia", parc
Dendrologic, zona Malu Roşu, str. Vitejilor intersecţie cu str. Aviatorilor,
Centru, str. Gh. Lazar în
zona sediilor partidelor politice, zona bloc Rafinorilor.
- Asigurarea unui climat de siguranţă şi linişte publică în zona Iăcaşelor de cult cu ocazia celor mai
importante sărbători creştineşti.
- S-au efectuat acţiuni punctuale în zona cartierelor Bariera Bucureşti, Pictor Rosenthal şi Mimiu, în
vederea depistării persoanelor predispuse la săvârşirea de infracţiuni (furturi de fier şi alte bunuri).
- În perioada campaniei electorale, dar şi în zilele de desfăşurare a alegerilor locale şi parlamentare sa efectuat patrularea în zona panourilor cu afişaj electoral şi în zona secţiilor de votare, având ca scop
menţinerea unui climat de linişte publică.
Echipa de intervenţie rapidă este permanent la dispoziţia Dispeceratului şi acţionează atât În
sprijinul Serviciului Ordine Publică, cât şi al celorlalte structuri din cadrul Poliţiei loca le Ploieşti.
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SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

Asigurăm
desfăşurarea
unui

comerţ
civilizat

În cursul anului 2016, poliţişti i locali din cadrul serviciului
au verificat, conform
competenţe lor, activitatea societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe raza mun ic ip iu lu i
Ploieşti.
Acţiunile de control desfăşurare au avut ca tematică verificarea:
- documentelor de constituire a societăţii;
- autorizaţiilor legale de funcţionare;
- documentelor de provenienţă pentru produsele aflate la vânzare;
- condiţiilor igienico-sanitare de comercializare şi depozitare a produselor;
- termenelor de valabilitate a produselor aflate la vânzare;
- afişarea preţurilor.
Au fost verificate condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 1020 societăţi
comerciale ai căror reprezentanţi legali au depus documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de
funcţionare eliberate de Primăria Municipiului Ploieşti. Societăţile au primit aviz favorabil pentru
programul de funcţionare solicitat.
Au fost înregistrate
un numar
de 35 sesizări
referitoare
la disconfortul
creat
locuitorilor/comercianţilor
aflaţi În zona de funcţionare a unor societăţi comerciale. S-au efectuat
controale la faţa locu lu i şi au fost înaintate adrese de răspuns petenţilor. Acolo unde a fost cazul,
agenţii economici au fost îndrumaţi către autorităţile cu atribuţii în detenninarea nivelului de zgomot.
Au fost înregistrate sesizări ale Direcţiei de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei
Municipiului Ploieşti referitoare la desfăşurarea/nedesfăşurarea
activităţilor corespunzătoare codurilor
CAEN 5610/5630 de către o serie de societăţi comerciale. În acest sens, au fost verificaţi un număr de
418 agenţi economici şi au fost înaintate către D.G.P. situaţiile rezultate în urma controalelor
efectuate pe teren.
La sediul instituţiei s-a întrunit Comisia de preluare şi distrugere a bunurilor confiscate, în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 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 590 lei,
conform prevederilor O.G. nr. 14/2007.
S-a monitorizat
desfăşurarea
comerţului stradal ambulant şi au fost îndepărtaţi
şi/sau
sancţionati comercianţii neautorizaţi din pieţe şi zonele adiacente pieţelor de pe raza municipiului,
respectiv pe strada Veronica Micle, zona Malu Roşu - magazin Profi, zona Gang Nord şi zonele
adiacente Halelor Centrale.
Principalele deficienţe constatate sunt prevăzute de H.C.L. nr. 228/2006, H.G. nr. 348/2004,
O.G. nr. 99/2000, Legea nr. 12/1990 şi O.G. nr. 2/1990 şi se refera la: comercializare de produse fără
a deţine autorizaţii legale sau pe alte amplasamente decât cele aprobate de consiliul local, fără a putea
prezenta documente de provenienţă a mărfii, fără afişarea datelor de identificare sau a preţurilor şi
tarifelor practicate.
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Astfel, s-a constatat 1A13 agenţi economici fără deficienţe şi 59 de agenţi econormcr cu
deficiente" acesti
, din urmă fiind sanctionati
,
, cu amenzi în valoare totală de 13.000 lei si
' îndrumaţi
către institutiile
abilitate în vederea rezolvării deficientelor
constatate.
,
'
SITUAŢIE

STATISTICĂ:

- număr de controale efectuate
- societăţi cu deficienţe
- societăţi fără deficienţe
- valoare amenzi
- valoare marfă confiscată
- verificarea functuncţionării agenţilor ee. Cod CAEN 5610/5630

1.472
59
lA13
13.000 lei
590 lei
418

SERVICIUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII,
AFISAJ
STRADAL SI
MEDIULUI
,
, PROTECTIA
,

-

Asigurăm
respectarea disciplinei
urbanistice
şi a regulilor de
publicitate

Activitatea desfăşurată de Serviciul Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia
Mediului, în cursul anului 2016, a avut următoarea tematică:
•
Controale privind depozitarea de materiale de construcţii pe domeniul public;
•
Controale privind legalitate a 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;
•
Identificarea situaţiei juridice a terenurilor neocupate din intravilan;
•
Identificarea locaţiilor şi a persoanelor care expun autovehicule pe domeniul public în
vederea vânzării;
•
Controale privind existenţa autorizaţiilor de construire În cazul construcţiilor În execuţie
conform Legii nr. 5011991 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.
Pe parcursul anului 2016, au fost efectuate un număr de 1489 controale. Asţfel, consilierii
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serviciului au întreprins acţiuni cu privire la:
- Verificarea agenţilor economici în vederea înlăturării zăpezii, gheţii sau poleiului de pe trotuare, a
rigolelor din dreptul sediilor.
A fost verificat un număr de 104 agenţi economici, care au fost notificaţi să respecte
prevederile H.C.L. nr. 228/2006 privind deszăpezirea în faţa sediilor. Au fost verificate imobilele,
unde proprietarii nu au înlaturat ţurţurii care prezintă un pericol pentru cetăţeni. Au fost verificate 23
de străzi şi 20 de proprietari au fost îndrumaţi să ia legătura cu I.S.U. Ploieşti.
- Monitorizare şi verificare lucrări la reţele edili tare
S-au efectuat controale cu privire la respectarea prevederilor legale ale H.C.L. nr. 337/2008 şi
H.C.L. nr. 228/2006, cu privire la modul de executare al lucrărilor la reţele edilitare desfăşurate pe
raza municipiului Ploieşti de către societăţile: S.C. Distrigaz Sud Reţele, S.C. Apa Nova S.R.L.
Ploieşti, S.C. Delta A.C.M., S.C. Veolia Termo Prahova S.R.L., S.C. Electrica Serv SISE Muntenia
Nord -AISE Ploieşti.
- Controale privind publicitatea pe domeniul public
S-a verificat respectarea prevederilor Legii nr. 185/2013 şi a H.C.L. nr. 463/2015 în privinţa
legalităţii amplasării de panouri publicitare, de afişe publicitare, distribuirea de fluturaşi promoţionali.
Pentru neregulile constatate s-au aplicat 7 amenzi în valoare totală de 16.000 lei - conform H.C.L. nr.
463/2015 art. 69.
- Controale privind respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 pentru lucrările de construire executate
pe raza municipiului Ploieşti. Au fost efectuate un număr de 185 controale în acest sens şi aplicate 14
amenzi în valoare de 14.000 lei.
De asemenea, consilierii din cadrul serviciului au verificat legalitatea amplasării construcţiilor
provizorii, balcoane, chioşcuri şi alte diverse tipuri de mobilier amplasate pe domeniul public.
Pentru neregulile constatate, au fost aplicate un număr de 50 sancţiuni, în valoare totală de
51.100 lei.
Au fost primite şi soluţionate, în termen legal, un număr de 234 de sesizări scrise şi telefonice.
În ceea ce priveşte soluţionarea de reclamaţii repartizate, menţionăm că aspectele sesizate au
privit nerespectarea prevederilor H.c.L. nr. 228/2006, H.C.L. nr. 337/2008, Legea nr. 50/1991 şi
H.C.L. nr. 463/2015, precum:
•
depozitarea de materiale de construcţii pe terenurile apartinând Primăriei Municipiului
Ploieşti;
•
montarea de schele pe domeniul public fără autorizarea şi rară achitarea taxelor legale;
•
schimbarea destinaţiei zonelor verzi rară autorizările legale;
•
împrejmuirea unor suprafeţe aparţinând domeniului public;
•
rezervare a de locuri de parcare pe domeniul public în mod abuziv;
•
neasigurarea curăţeniei pneurilor autovehiculelor la ieşirea din şantiere;
•
amplasarea de construcţii provizorii (balcoane) pe domeniul public;
•
murdărirea domeniului public prin executarea de lucrări de reparaţii auto;
•
amplasarea de mesh-uri pe faţadele blocurilor;
•
neînlăturarea corespunzatoare a zăpezii din faţa sediilor firmelor;
•
lipirea de afişe publicitare în alte locuri decât cele aprobate;
•
ne semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru (şantiere);
•
nerespectarea termenelor de execuţie a lucrărilor la reţelele edilitare;
•
ocuparea domeniului public cu materiale de construcţii rară achitarea taxelor legale şi rară
autorizările legale.
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BIROUL PROTECŢIA MEDIULUI

Asigurăm
un mediu
protejat

În anul 2016, poliţiştii locali au Întreprins mai multe acţiuni cu privire la:
Verificarea agenţilor economici În vederea Înlăturării zăpezii, gheţii sau poleiului de pe
trotuare şi rigolele din dreptul sediilor;
Monitorizarea platformelor gospodăreşti şi verificarea stării acestora, precum şi confiscarea
deşeurilor reciclabile din material plastic şi aluminiu, predarea acestora către s.c. ROSAL - GRUP;
S-au verificat şi soluţionat sesizări cu privire la deţinerea şi creşterea animalelor În alte
condiţii decât prevăd regulamentele şi hotărârile de Consiliu Local;
S-au verificat şi identificat proprietarii a două terenuri neimprejmuite şi nesalubrizate;
S-a verificat în cartierul de vest al municipiului Ploieşti situaţia amp lasări i unei stâne pe
terenul destinat construcţiei Parcului Municipal Vest;
Depozitarea de deşeuri de orice natură pe domeniul public;
Distrugerea mobilierului urban amplasat pe domeniul public;
Murdărirea carosabilului prin neasigurarea curăţării pneurilor autoturismelor
care ies din
incinta santierelor;
S-au verificat şi soluţionat sesizări cu privire la tăierea prin corecţie a unor pomi (nuci),
ocrotiţi prin lege, fără a deţine autorizările legale;
Desfăşurarea
activităţilor
de colectare, transport şi valorificare
a deşeurilor reciclabile
provenite de pe raza municipiului Ploieşti, fără a deţine autorizaţie emisă de R.A.S.P. Ploieşti;
Verificări agenţi economici cu privire la deţinerea contractului de salubrizare Încheiat cu
operatorul autorizat, precum şi a contractelor de colectare a uleiurilor uzate;
S-au verificat şi soluţionat sesizări cu privire la golirea instalaţiei de energie termică fără
acodul scris al operatorului - Veolia;
S-au verificat sesizări cu privire la autoturismele abandonate pe domeniul public;
S-au verificat şi soluţionat sesizări cu privire la creşterea şi deţinerea de păsări de CUlte în alte
condiţii decât cele prevăzute în regulamente şi fără a deţine avizele necesare eliberate de Registrul
Agricol şi Direcţia Sanitar Veterinară;
Monitorizare zone din municipiul Ploieşti 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;
Verificare sesizare cu privire la demolări construcţii care prezintă pericol de prăbuşire situate
pe str. Dr. Toma Ionescu. nr. 56. S-a întocmit somaţie către proprietar, respectiv s.c. Industrie Mica
Prahova, pentru a proceda la demolarea construcţiei.
Au foat înregistrate 497 sesizări, au fost efectuate 1043 de controale şi aplicate 137 de

sancţiuni contravenţionale În valoare totală de 46.075 lei.
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BIROUL FINANCIAR- CONTABILITATE

Eficienţă,
eficacitate,
economicitate

În conformitate cu Legea nr. 339/2015 - privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea
nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 şi Legea nr. 273/2006 -privind
finanţele publice locale a fost aprobat bugetul de cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 35/0l.02.2016 şi a fost rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/29.03.2016,
Hotărârea Consiliului Local nr. 212/28.07.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 305/29.09.2016,
Hotărârea Consiliului Local nr. 372/29.11.2016 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 410/21.12.2016.
Bugetul Poliţiei Locale Ploieşti în suma de 11.550,00 mii lei, are următoarea structură:
Cheltuieli totale : 11.550,00 mii lei
Din care: - Cheltuieli de personal = 9.874,00 mii lei
- Bunuri şi servicii = 1.651,00 mii lei
- Cheltuieli de capital = 25,00 mii lei
În totalul plăţilor în suma de 10.542,37 mii lei, 9.426,84 mii lei reprezintă plăţi cheltuieli de
personal aferente perioadei 01.0 1-3l.12.2016, l.112,69 mii lei reprezintă cheltuieli materiale, iar 2,84
mii lei reprezintă cheltuieli de investiţii.
Structura cheltuielilor de personal este următoarea:
• Cheltuieli salariale în bani: 5.473,26 mii lei, detaliate astfel:
- salarii de bază în suma de 4.987,91 mii lei,
- alte sporuri (spor antenă) în suma de 267,55 mii lei,
- indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii în suma de 0,18 mii lei
- alte drepturi salariale în bani (spor de noapte) în suma de 217,62 mii lei.
• Cheltuieli salariale în natură: 2.717,46 mii lei (norma de hrană).
• Contribuţii la bugetul fondurilor speciale 1.236,24 mii lei.
Cheltuielile de personal reprezintă 89,42% 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 1.112,69 mii lei, iar în structura se prezintă astfel:
- furnituri de birou în suma de 21,22 mii lei
- materiale pentru curăţenie în sumă de 2,25 mii lei
- încălzit, iluminat şi forţa motrică în suma de 121,53 mii lei
- apă, canal şi salubritate în sumă de 16,19 mii lei
- carburanţi şi lubrifianţi în sumă de 166,26 mii lei
- piese de schimb în sumă de 63,98 mii lei
- poştă, telecomunicaţii, radio tv şi internet în sumă de 127,07 mii lei
- materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional în sumă de 30,98 mii lei
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare în sumă de 185,30 mii lei
- uniforme şi echipament în sumă de 115,97 mii lei
- 15 -

- alte obiecte de inventar în sumă de 72,83 mii lei
- deplasări interne, detaşări, transferări în sumă de 74,14 mii lei
- cărţi, publicaţii şi materiale documentare în sumă de 0,76 mii lei
- consultanţă şi reprezentare în sumă de 4,86 mii lei
- pregătire profesională în sumă de 50,40 mii lei
- protecţia muncii în sumă de 22,79 mii lei
- protocol şi reprezentare în sumă de 2,72 mii lei
- prime non viaţa în sumă de 33,43 mii lei
Procentul de realizare al cheltuielior materiale în total cheltuieli pentru perioada ianuarie
decembrie 2016 este de 10,55 %.
Cheltuielile de capital sunt în sumă de 2,84 mii lei, iar în structura se prezintă astfel:
- alte active fixe în suma de 2,84 mii lei (licenţe software).
Procentul de realizare al cheltuielior de capital în total cheltuieli pentru perioada mai sus
menţionată este de 0,03 %.
Biroul financiar contabilitate a aplicat în totalitate prevederile Legii nr. 82/24 decembrie 1991
- Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia specifică
acestui domeniu, pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor specifice fiecărui post ocupat din cadrul
serviciului.
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
buget are şi legale s-a 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 fiecărui subcapitol sau capital al bugetului
aprobat.
Situaţiile financiare aferente perioadei ianuarie - decembrie 2016 au fost întocmite pe
formulare aprobate prin acte normative în vigoare, există corelaţii Între balanţele de verificare
sintetice şi analitice ale conturilor contabile, bilanţul şi contul de rezultat patrimonial
au fost
întocmite pe baza balanţelor 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.

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/birouri
le/ serviciile
din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti.
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Valorile estimate înscrise în planul de proiect pe anul 2016 au fost exprimate atât în lei, cât şi
în euro, la un curs de 1 euro = 4,60 lei, planul cuprinzând produse, servicii şi lucrări. Acest p lan de
achiziţii a fost actualizat pe parcursul anului 2016, după fiecare rectificare bugetară, ajungându-se la
sfârşitul anului 2016 la un număr de şapte actualizări.
În urrna elaborării planului de achiziţii, au fost efectuate achiziţii de produse, servicii şi lucrări
prin cumpărare directă, prin postarea anunţuri lor pe site-ul Poliţiei Locale Ploiesti şi in Sistemul
Electronic al Achiziţiilor Publice, conform Legii nr. 98/2016. În acest sens, au fost încheiate un
număr de 28 contracte de achiziţie publică, dintre acestea 4 de fumizare produse (ex. fumizare
combustibil, fumizare echipament), precum şi un număr de 14 contracte de prestări servicii (service
calculatoare, multifunctionale,
server, aer condiţionat, servicii informatice, consultare legislativăINTRALEGIS, servicii medicale, certificare digitala, şcolarizare poliţişti locali, abonament Monitorul
Oficial, serviciu audit certificare ISO, servicii spălătorie/vulcanizare
auto, servicii manoperă auto).
Au fost întocmite 145 referate 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).

BIROUL ADMINISTRA TIV, 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 de materiale, echipamente de lucru şi
protecţie, mijloace fixe, obiecte de inventar, consumabile, etc., din magazia centrală, armament şi
muniţie din magazia de armament, cu respectarea termenelor de acordare a acestora şi în baza
referatelor întocmite şi aprobate de conducerea instituţiei;
- verificarea şi întreţinerea armamentului;
- arhivarea documentelor instituţiei, centralizarea şi îndosarierea acestora;
- eliberarea din arhiva institutiei, pe baza cererilor scrise, a copiilor după documentele solicitate;
- întreţinerea 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,
a 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 compartimentelelbirourile/serviciile
din cadrul instituţiei;
- efectuarea demersurilor (solicitarea de referate pentru achiziţionarea de produse, de la fiecare
compartimentlbirou/serviciu,
centralizarea acestora şi înaintarea către Compartimentul
Achiziţii a
referatelor de necesitate),
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;
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- înaintarea către Compartimentul Achiziţii de referate de necesitate pentru achiziţionarea de poliţe
RCA, CASCO, roviniete;
- întocmirea fişelor activităţii zilnice ale autospecialelor din cadrul parcului auto al instituţiei;
- alimentarea cu combustibil (motorină/benzină) 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 de defecţiuni" din cadrul Biroului Dispecerat a tuturor consemnărilor
efectuate de conducătorii auto cu privire la defecţiunile pe care le sesisează în timpul deplasării cu
autoturismele din cadrul parcului auto, aducerea la cunostinţa şefului ierarhic şi în funcţie de
gravitatea acestora luarea măsurilor care se impun. Păstrarea în permanenţă a legăturii cu şefii de
birouri/servicii pentru toate problemele semnalate de conducătorii auto; urmărirea kilometrilor rulaţi
şi confruntarea cu datele 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 auto vehicule, 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.-Uli, a autovehiculelor din cadrul parcului auto aparţinând instituţiei;
- deplasarea la societate a cu care instituţia are încheiat contract de prestari servicii a autoturismelor
din cadrul parcului auto, pentru efectuarea curăţarii/igienizării, precum şi echiparea acestora cu
anvelope de vară şi respectiv iarnă;
- montarea de G.P.S.-Uli pe autoturismele din cadrul parcului auto aparţinând instituţiei, pentru
eficientizarea acestuia;
- derularea procedurilor de cercetare privind accidentele de muncă, precum şi alte evenimente în
legatură cu munca, în care au fost implicaţi politişii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică,
precum şi întocmirea dosarelor de cercetare şi înaintarea acestora la I.T.M. şi Casa de Pensii Prahova;
- ca urmare a temperaturilor caniculare din timpul verii, s-a procedat la distribuirea apei către
personalulul din cadrul institutiei;
- verificarea efectuării instruirii personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă pentru
personalul 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.

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 614 înregistrări (244 solicitări de avizare, 53 sesizări/reclamaţi i scrise, 81 adrese
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inteme/exteme,
236 solicitări
primite pe adresele
de e-mail: office@polocploiesti.ro;
comunicare@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 intermediul Serviciului
Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti şi au fost, de asemenea, postate pe site-ul
instituţiei noastre, www.polocploiesti.ro. acesta înregistrând un număr de 106.888 de vizitatori unici
în cursul anului 2016.
Comunicarea cu reprezentanţii mijloacelor de comunicare în masă 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 2016 au fost înregistrate la Poliţia Locală Ploieşti un număr de 27 solicitări
formulate în baza Legii nr. 544/2001, domeniile de interes fiind următoarele:
•
sancţiunile contravenţionale aplicate pentru nesalubrizarea terenurilor din intravilan, în cursul
anului 2015
•
sancţiunile aplicate pentru fapte de cerşetorie, săvârşite în cursul anului 2015, număr şi
valoare lunară
•
sancţiunile aplicate pentru fapte de prostituţie, săvârşite în cursul anului 2015, număr şi
valoare lunară
•
sancţiunile contravenţionale aplicate pentru scăldat în locuri publice (fântâni arteziene, lacuri
artificiale)
•
serviciile de mentenanţă pentru serverul aparţinând Poliţiei Locale Ploieşti, date aferente
anilor 2015 şi 2016
•
maşinile care asigura transportul interurban şi care nu respectă traseul stabilit
•
rezervarea ilegală a unor locuri de parcare
•
informaţii legate de activitatea instituţiei
•
informaţii referitoare la bugetul instituţiei, la existenţa contractelor de promovare şi publicitate
din anii 2015, 2016
•
blocarea trotuarelor cu maşini parcate ilegal
•
informaţii privind organizarea de târguri în cursul lunii decembrie 2016
•
măsurile luate de poliţişti locali în anumite situaţii, menţionate punctual (de ex. apartament
plin cu gunoaie ce constituie focar de infecţie, familii de locuiesc ilegal în imobile abandonate,
aglomeraţie rutieră în anumite zone, maşini expuse ilegal la vânzare pe domeniul public, parcări
neregulamentare, prezenţa parbrizarilor în anumite intersecţii, legalitatea amplasării unor construcţii
(chioşcuri), incidente, consumul de alcool şi deranjarea liniştii publice, depozitarea de materiale
provenite din construcţii etc.)
Din numărul total de 27 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- 27.
Informaţiile apărute în presă cu privire la activitatea Poliţiei Locale Ploieşti, ca urmare a
comunicatelor fumizate 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 (presa online): 198
RATING - pozitiv: 157
- negativ: 17
- neutru: 24
Zilnic, la nivelul biroului au fost preluate informările cu prrvire la situaţia operativă
desfăşurată, au fost centralizate datele şi transmise către Primăria Municipiului Ploieşti şi Poliţia
Naţională.
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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 înregistrate un
număr de 60 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 întâlnire a membrilor comisiei, au
redactat şi transmis avizele atât către solicitanţi, cât şi către instituţiile publice interesate, fiind emise
pe parcursul anului 2016 un număr total de 244 avize.
O activitate conexă a constat în elaborarea documentaţiei în cadrul Comisiei de coordonare,
îndrumare metodologică şi monitorizare privind implementarea/dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti, astfel:
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pe anul 2016 (actualizat)
- Programul de pregătire profesională pe anul 2016 (actualizat)
- Chestionarul de auto evaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern /
managerial
- Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31 decembrie 2016
- Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern/managerialla data de 31 decembrie 2016
Au fost efectuate instruiri periodice atât cu membri Comisiei, cât şi cu reprezentanţii Echipei
de gestionare a ricurilor, conform planului de pregătire profesională în domeniul controlului intern.
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 analiză a oportunităţii încheierii contractelor de achiziţii publice, pentru anul bugetar
2016
- Comisia de recepţie a mijloacelor fixe, lucrărilor de reparaţii curente şi capital, finanţate din bugetul
local sau executate în regie proprie pe anul 2016
- 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 în vederea
recertificării sistemului la nivelul instituţiei. Astfel, în urma auditului desfăşurat în luna iunie 2016,
de către organismul de certificare Certind, s-a obţinut Certificatul 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 instruiri 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 Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice şi Serviciului
Ordine Publică şi Pază în ceea ce priveşte întocmirea răspunsurilor la sesizările repartizate acestora.
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De asemenea, s-a acordat spnjin serviciilor/birourilor/compartimentelor
pentru efectuarea
lucrărilor în Registratura electronică.
Au fost realizate materiale de promovare (pe suport foto şi video) care au fost postate pe
pagina web a instituţiei, şi prezentate la diverse acţiuni desfăşurate, precum Ziua Poliţiei Locale - 21
mai. Totodată, s-a participat la 2 acţiuni desfăşurate În cadrul campaniei umanitare "Ajută un copil
din Ploieşti".
Au fost efectuate activităţi pentru redesch iderea postu lu i fix din Cartieru I Bereasca: materiale
de informare, aviziere, etc.
Au fost prelucrate cu întreg personalul biroului notele interne emise la nivelul instituţiei
şi, de asemenea au fost efectuate 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.

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

Asigurăm
aplicarea
judicioasă a legii

Resurse Umane:
Au fost întocmite diferite tipuri de decizii şi documentaţii:
- întocmire decizii de suspendare a raportului de serviciu pentru 5 angajaţi;
- Întocmire decizii de reluare a activităţii ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu,
pentru 3 salariaţi;
- întocmire decizii de acordarea gradaţiei ca urmare a modificării tranşei de vechime şi a clasei de
salarizare, pentru 26 de salariaţi;
- Întocmire decizii de încetare a raportului de serviciu şi contractului individual de muncă pentru 4
salariaţi;
- Întocmire centralizator cu planificarea concediilor de odihnă a salariaţilor din cadrul instituţiei pe
anul 2016
- operare concedii odihnă, concedii medicale şi alte tipuri de concedii pentru salariaţii instituţiei, În
programul Asesoft;
- verificare lunară a foilor de pontaj aferente birourilor/serviciilor
din cadrul instituţiei;
- Întocmire şi eliberare adeverinţe curs de la Corpul Gardienilor Publici;
- Întocmire adeverinţe pentru dosare pensionare
cu sporurile ŞI salariile acordate la Corpul
Gardienilor Publici, pentru 25 de foşti angajaţi;
- Întocmire adeverinte" salariati solicitate de diferite institutii'
, ,
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- întocmire răspunsuri către diferite instituţii, în urma solicitărilor primite din partea acestora;
- organizare examen de promovare în grad profesional şi stabilirea salariului de bază;
- întocmire decizii în urma promovării în grad profesional, stabilit salariul pentru 13 salariaţi;
- operare date în programul Asesoft cu modificările de salariu, de gradaţii, urmare a promovărilor în
grade profesionale;
- transmitere către ANFP a diferite decizii de încetare a raportului de serviciu, suspendare a acestuia,
reluare a activităţii, promovare în grad profesional, numire temporară în funcţia publică de conducere
şi de execuţie;
- transmitere adrese către ANFP privind organizarea concursului de promovare în grad profesional,
pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante de poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine
Publică;
- elaborare documentaţie şi organizare concurs în vederea ocupării a unui număr de 6 posturi
vacante la nivelul instituţiei;
- întocmire decizii de numire în funcţie ca urmare a promovării concursului de recrutare pentru 2
angajaţi;
- întocmire decizii de mutare definitivă pentru 3 salariaţi;
- întocmire decizii de încadrare prin transfer în cadrul instituţiei pentru 2 salariaţi;
- întocmire situaţii trimestriale pentru a fi comunicate Direcţiei Judeţene de Statistică Prahova;
- întocmire şi raportare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova a situaţiei privind
numărul de personal şi fondul de salarii;
- întocmire a 84 decizii ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 2012016;
- transmitere către Revisal a modificărilor intervenite în Contractul Individual de Muncă;
- întocmire decizii de pensionare şi adeverinţe necesare pentru dosarul de pensie, în cazul a doi
salariaţi;
- asigurare secretariat comisii de concurs;
- participare la şedintele din cadrul comisiei paritare;
- gestionare şi transmitere declaraţii de avere şi interese către A.N.!.;
- înregistrare cereri de concediu ale salariaţilor, a adeverinţelor eliberate de Biroul Resurse Umane;
- întocmire documentaţie necesară pentru cursul de formare iniţială a poliţiştilor locali pentru anul
2016.
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;
- înregistratrea proceselor-verbale de contravenţie;
- întocmirea documentaţiei în vederea executării proceselor-verbale;
- întocmirea situaţiilor lunare privind contravenţiile aplicate;
- întocmirea de adrese şi răspunsuri la cererile şi petiţiile adresate serviciului;
- s-au întocmit 24 contracte de prestări servicii, contracte adiţionale 19, contracte fumizare 8, contract
de protocol 6, contracte de sponsorizare 2;
- s-au implementat în baza de date a Politiei Rutiere a Municipiului Ploieşti un numar de 4677
procese verbale cu 9330 puncte de penalizare.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor
privind formarea profesională a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, s-a
întocmit Raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi personalului
contractual din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2016, precum şi Raportul anual privind
programul de formare iniţială a poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2016.
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BIROUL EVIDENŢA PERSOANELOR

Asigurăm respectarea
legislaţiei În cadrul
asociatiilor
de
,
proprietarillocatari

În cursul anului 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 şi H.C.L. Ploieşti
nr. 7/20 Il, Biroul Evidenţa Persoanelor a desfăşurat următoarele activităţi:
În baza prevederilor O.u.G. nr. 97/2005, H.C.L. Ploieşti nr. 228 /2006 şi a 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 verificate un număr de
1215 asociaţii de proprietari. 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.
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 cetăţen ie, care domiciliază pe teritoriul
municipiului.

BIROUL DISPECERAT

Suntem permanent la
dispoziţia cetăţenilor

În anul 2016, activitatea Biroului Dispecerat a constat în:
- preluarea sesizărilor făcute de cetăţeni şi transmiterea acestora serviciilor
le rezolve: 2287 sesizări;

sau instituţiilor

abilitate să
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- preluarea comunicărilor făcute de poliţiştii aflaţi în serviciu, privind problemele constatate în teren
şi transmiterea acestora persoanelor sau instituţiilor abilitate să le rezolve:1658 preluări/transmiteri;
- preluarea comunicărilor făcute de poliţiştii locali aflaţi în patrulare, privind starea de funcţionare a
semafoarelor şi transmiterea acestora dispecerilor Regiei Autonome de Servicii Publice: 90
preluări/transmiteri;
-verificarea indexurilor kilometrajelor autoturismelor aflate în serviciu: aproximativ 1440 ore;
- accesarea bazelor de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea furnizării datelor
de identificare ale persoanelor sau autoturismelor care nu au prezentat documente justificative, la
solicitarea poliţiştilor locali abilitaţi: aprox. 7.000 accesări din care 6.877 identificări;
- preluarea comunicărilor făcute de poliţiştii locali aflaţi în patrulare, privind părăsirea itinerariului de
patrulare: 2900 preluări;
- predarea şi primirea armamentului şi muniţiei: 16.567 predări/primiri;
- preluarea comunicări lor făcute de poliţiştii locali privind monitorizarea şcolilor: 1050 preluări;
- distribuirea materialelor necesare asigurării unei bune activităţi a poliţiştilor locali din cadrul
Birourilor Pază şi Ordine Publică (cabluri, cameră video, becuri, etc): 87 predări/primiri;
- primirea rapoartelor de activitate zilnică şi a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor
întocmite de poliţiştii locali: 14.438 documente;
- predarea/primirea cheilor de la maşinilbirouri: 8.048 predări/primiri;
- centralizarea datelor şi a evenimentelor care au ţinut de activitatea Poliţiei Locale Ploieşti şi
întocmirea raportului zilnic în vederea prezentării acestuia d-nei Director General şi d-lui Primar al
Municipiului Ploieşti: aprox. 480 ore alocate;
- stabilirea legăturilor telefonice cu/între personalul Poliţiei Locale şi angajaţii instituţiilor publice
sau persoane fizice, etc.: circa 6.000 apeluri;
- transmiterea dispoziţiilor;
- completarea registrelor existente în dispecerat;
- instruirea profesională;
În această perioadă, în cadrul Biroului Dispecerat şi-au desfăşurat activitatea, în schimburi de
12/24 - 12/48 de ore, un număr de opt dispeceri.
Pe parcursul anului 2016 poliţiştii locali au aplicat în total un număr de 12.727 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 3.610.080 lei, situaţia detaliată a acestora fiind prezentată în Anexa 1
a prezentului raport. Totodată, în Anexa 2 este redată situaţia comparativă a sancţiunilor
contravenţionale aplicate de poliţiştii locali în perioada 2014-2016.
Putem astfel concluziona că prin activitatea desfăşurată în cursul anului 2016, Poliţia
Locală Ploieşti a participat nemijlocit la asigurarea măsurilor de siguranţă publică, protejarea
drepturilor
şi a libertăţilor
fundamentale
ale cetăţenilor,
prevenirea
şi combaterea
infracţionalităţii,
activitatea
desfăşurată
de instituţia
noastră
caracterizându-se
prin
transparenţă,
adaptabilitate
şi eficacitate, înregistrând o creştere semnificativă a nivelului de
vizibilitate publică.

DIRECTOR GENERAL
POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI
Carmen D ni a Gheorghe
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Anexa 1

Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate
în perioada 01.01.2016-31.12.2016
de către toate serviciile din subordinea Poliţiei Locale Ploieşti

Nr.
crt.

Denumire /servicii

Nr. amenzi
aplica te

Valoare /lei

Nr.
amenzi
încasate

Valoare/lei
amenzi
încasate

Nr. amenzi
trimise
către
S.P.F.L.

1.

Serviciul Ordine Publică
Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice
Serviciul Control Comercial
Serviciul Disciplină în Construcţii
şi
Afisaj Stradal
Biroul Protecţia Mediului
Biroul Evidenta Persoanelor

7467
5014
59
50

2517375
982530
13000
51100

39
1468
18
31

3075
209510
3300
14900

5227
2252
16
11

137

46075

36

5100

87

O

O

O

O

O

TOTAL

12.727

3.610.080 lei

1592

235.885 lei

7593

2.
3.

4.
5.
6.

Anexa 2
Situaţia sancţiunilorcontravenţionale aplicateÎn perioada 01.01.2014 - 31.12.2016

Serviciul
Ordine
Publică
Serviciul
Circulaţie
pe
Drumurile
Publice
Serviciul
Control
Comercial
Serviciul
Disciplină
În
Construcţii
şiAfisaj
Stradal
Biroul
Protecţia
Mediului
Biroul
Evidenţa
Persoanelor
TOTAL

2016

2015

2014

Serviciul/
Biroul
Nr.
amenzi
aplicate

Valoare
/Iei

Nr.
amenzi
achitate

Valoare
Achitate
/Iei

SPFL

Nr.
amenzi
aplicate

Valoare
/Iei

Nr.
amenzi
achitate

Valoare
Achitate
/Iei

SPFL

Nr.
amenzi
aplicate

Valoare/
lei

Nr.
amenzi
achitat
e

Valoare
Achitate
/Iei

SPFL

3033

607884

15

2200

2332

7234

125501

27

2800

5816

7467

2517375

39

3075

5227

986

92112

84

8185

590

793

83265

108

7578

470

5014

982530

1468

209510

2252

99

9150

54

5650

11

80

25450

27

6000

37

59

13000

18

3300

16

64

26450

28

8550

12

116

27975

76

20475

26

50

51100

31

14900

11

-

-

-

-

-

195

87925

31

6125

135

137

46075

36

5100

87

2

100

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

O

O

O

4184

735696

181

24585

2945

8418

350116

269

42978

6484

12727

3610080

1592

2~85

7593

