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 Politia Comunitara Ploiesti 

 
In baza Hotararii Consiliului Local nr. 222/2004, modificata prin HCL nr. 

13/2005, incepand cu 01.04.2005 s-a infiintat Politia Comunitara a Municipiului 
Ploiesti, avand la baza Legea nr.371/2004, modificata si completata prin Ordonanta de 
Guvern nr. 2295/2004, ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului 
Local. 

 
Politia Comunitara este o structura administrativa, organizata în subordinea 

primarului, care pune în aplicare legislatia data în competenta si dispozitiile primarului, 
strict orientate catre comunitatea locala. 

 
Scopul infintarii serviciului public Politia Comunitara este: 

-  asigurarea ordinii si a linistii publice pe plan local 
-  paza obiectivelor de interes local  
-  aplicarea hotararilor si a actelor administrative emise de Consiliul Local 
-  urmarirea respectarii curateniei pe teritoriul municipiului;  
-  asigurarea unui climat de comert civilizat pentru toti cetatenii comunitatii; 
-  eliminarea comertului stradal din locurile neautorizate; 
-  participa la aplanarea unor stari conflictuale, prinderea unor faptuitori, precum si la 
rezolvarea unor cazuri sociale - impreuna cu alte organe abilitate; 
- verifica depozitarea corecta a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel; 
- verifica respectarea igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, 
sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate; 
- actioneaza impreuna cu Politia, Jandarmeria, Pompierii, Protectia Civila, precum si 
alte autoritati, la actiunile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de 
evenimente deosebite, cum ar fi incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale 
e.t.c 
- sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag 
urmaririi sau executarii pedepselor; 
- insoteste reprezentantii primariei in executarea unor actiuni specifice; 
- urmareste respectarea masurilor de ordine publica cu ocazia manifestarilor cultural-
sportive, mitinguri si adunari publice organizate la nivel local;  
- participa la asigurarea fluentei traficului rutier, in cazul efectuarii unor lucrari de 
modernizare ale arterelor de circulatie e.t.c. 

Astfel, Politia Comunitara Ploiesti participa la masurile de siguranta publica, 
protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, combaterea 
infractionalitatii care reprezinta o conditie esentiala pentru ca România sa faca parte din 
Uniunea Europeana. 
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      Bilantul activitatii desfasurate de  Politia Comunitara 
 
Prin activitatea de patrulare, supraveghere, control comercial si control 

domeniul public si privat, desfasurata in cursul anului 2007, echipele Politiei 
Comunitare Ploiesti au aplicat un numar de 5.933  sanctiuni contraventionale, in 
valoare de 1.946.343 lei. Principalele sanctiuni au fost aplicate pentru incalcarea 
prevederilor referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, depozitarea de gunoi 
menajer in alte locuri decat cele autorizate, desfasurarea de activitati comerciale de 
catre agentii economici fara respectarea prevederilor legale, comert stradal pe alte 
amplasamente decat cele aprobate de Consiliul Local si circulatia cu atelaje hipo prin 
locuri neautorizate. 

 
      Activitatea Serviciului Ordine Publica, Monitorizare, Interventii si 
Transport Valori 

 
Obiectivele principale ale Serviciului Ordine Publica, Monitorizare, Interventii si 

Transport Valori din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti constau in 
asigurarea si mentinerea ordinii publice, prevenirea si descoperirea faptelor 
antisociale, constatatrea contraventiilor cu privire la incalcarea normelor de 
convietuire sociala stabilite prin legi sau hotarari ale Consiliului Local, precum si 
aplicarea de sanctiuni, prin intermediul patrulelor mobile. Activitatea serviciului se 
executa permanent, pe trei schimburi, cu patrule in zona Halelor Centrale, in zona 
Palatului Administrativ, in zona Pietelor Nord si Malu Rosu, in zona Salii Sporturilor, 
in cartierele Mimiu si Bereasca, precum si in alte zone stabilite potrivit protocolului 
incheiat cu Politia Romana si Jandarmeria.  

 
La nivelul municipiului Ploiesti patruleaza, intr-un interval de 24 de ore, peste 30 

de echipe formate din cate doi agenti comunitari. Totodata, sase echipaje mobile auto 
executa patrule si stationari in scopul prevenirii si combaterii elementelor infractionale 
in zone cu risc ridicat ale orasului. In cadul aceluiasi serviciu functioneaza si  doua 
grupe calare ce actioneaza in Cartierul de Sud, pentru pastrarea linistii si ordinii 
publice. 

 
De asemenea, echipa de interventie asigura legatura intre patrulele pedestre, cele 

mobile si agentii de paza de la obiective, informand operativ conducerea Politiei 
Comunitare despre evenimentele ce se petrec zilnic. Aceasta este alcatuita din opt 
agenti comunitari, antrenati special, dotati cu armament, mijloace de imobilizare si 
transport. 
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In Cartierele Bereasca si Mimiu, in afara patrularilor zilnice asigurate de 
echipele de agenti comunitari, functioneaza si cate un post permanent unde, timp de 
doua zile pe saptamana, se asigura legatura cu cetatenii. 

 
In vederea perfectionarii profesionale, trimestrial, agentii comunitari au participat 

la sedinte de tragere ce au avut loc la Poligonul de la Boldesti-Scaeni, conform 
programarilor. De asemenea, s-au facut demersurile pentru ca o grupa formata din 20 
de agenti comunitari  sa participe la sedinte de pregatire cu specialisti din cadrul 
Serviciului Rutier al Politiei Romane, in vederea perfectionarii punerii in practica a 
atributiilor pe linia dirijarii traficului rutier - conform Legii nr. 371/2004. 

Mentionam faptul ca, din luna septembrie a anului trecut, Politia Comunitara 
Ploiesti colaboreaza cu Asociatia Judeteana a Pensionarilor Prahova, de la membrii 
acestei asociatii fiind preluate date cu privire la diverse aspecte intalnite pe raza 
municipiului care contravin normelor de convietuire sociala. 

 
 Prin activitatea de patrulare şi supraveghere, desfasurata pe raza municipiului 
Ploiesti, echipele mobile ale Serviciului Ordine Publica, au  aplicat  in cursul anului 
2007 un  numar   de 5297 sanctiuni  contraventionale,  in  valoare de 1.457.493 lei, 
dupa cum urmeaza: 
 

 1645 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de 338.912 lei, pentru 
incalcarea prevederilor Legii nr. 61/1991; 

 1003 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de  94895 lei, pentru 
incalcarea prevederilor Legii nr. 12/1990; 

 2705 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de 1.052.020 lei, pentru 
incalcarea prevederilor HCL nr. 228/2006 ; 

 58 sanctiuni contraventionale – in valoare totala de 3.978 lei, pentru incalcarea 
prevederilor HCJ nr. 22/2003. 
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Mentionam faptul ca Hotararea Consiliului Local nr. 228 - pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Ploiesti, 
precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, intrata in 
vigoare de la data de 23 septembrie 2006, este de un real ajutor agentilor comunitari 
Acest lucru se reflecta in numarul mare de sactiuni aplicate potrivit acestui act normativ. 

 
Facem precizarea ca, in cursul anului 2007 au fost retinuti si predati Politiei 

Municipale peste 80 de persoane care au savarsit diverse infractiuni, precum: 
distrugere de bunuri, talharie, ultraj, furt din buzunare sau din autoturisme, 
sustragere de bunuri si fier vechi din incinta unor societati comerciale. 

 
Pentru prevenirea incalcarii actelor normative date în competenta cat si pentru 

sanctionarea faptelor antisociale petrecute in raza posturilor au fost legitimate un numar 
de 19.830 de persoane, au fost avertizate 1.320 persoane,  s-au efectuat 1.853 controale 
corporale si  1.566 controale de bagaje.  

 
Printre activitatile  desfasurate in cursul acestui an, mentionam: 

 
 actiuni pe linia depistarii si sanctionarii persoanelor care parcheaza autoturismele 

pe spatiul verde, pe pista special amenajata pentru biciclete, a celor care 
blocheaza caile de acces in parcari; 

 actiuni de surprindere a celor care depoziteaza gunoiul pe domeniul public; 
 actiuni de combatere a comertului neautorizat din jurul pietelor sau din locurile 

cu o afluenta mare de populatie; 
 s-au desfasurat, zilnic, actiuni privind identificarea, indepartarea si sanctionarea 

cersetorilor intalniti, in special, in zone aglomerate ale municipiului, precum 
intersectiile principale; 

 efective ale Politiei Comunitare au asigurat masuri de control acces, ordine si 
liniste publica cu ocazia desfasurarii meciurilor de fotbal in incinta Stadionului 
“Ilie Oana” ori a meciurilor de handbal la “Sala Sporturilor Olimpia”; 

 s-au asigurat masurile de ordine publica necesare pentru desfiintarea, de catre 
reprezentantii RASP, a adaposturilor improvizate din apropierea conductelor de 
termoficare aflate in zona de vest a municipiului; 

 in cazul surprinderii de accidente rutiere cu pagube materiale sau victime, agentii 
comunitari au asigurat masurile de fluidizare a traficului rutier pana la sosirea 
echipajului de la Politia Rutiera, precum si de anuntare a Serviciului de 
Ambulanta; 

 prezenta agentilor comunitari la toate manifestarile cultural-artistice, sportive, 
religioase sau de alta natura, a condus la preintampinarea unor evenimente 
nedorite si asigurarea unui climat de liniste si ordine publica. Putem exemplifica 
cu Sfintele Sarbatori ale Pastelui, Zilele Ploiestiului, Targul de Toamna, 
deschiderea anului universitar in cadrul Universitatii “Petrol si Gaze”, spectacole 
care au avut loc pe treptele Palatului Culturii etc;   

 avand in vedere ca, pe parcursul acestui an s-au executat ample lucrari de 
reparare si amenajare a carosabilului in Ploiesti, Politia Comunitara a asigurat 
fluidizarea traficului rutier; 
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 agentii comunitari au contribuit la aplanarea unui numar insemnat de conflicte 
stradale; 

 sanctionarea mai multor tineri care consumau bauturi alcoolice si se manifestau 
zgomotos in public; 

 mai multe persoane cu tulburari psihice, gasite pe raza municipiului, au fost 
predate Sectiei Psihiatrie a Spitalului Judetean; 

 minorii care au fugit de la domiciliu au fost condusi la Centrul de Primire Minori 
“Ciresarii”; 

 actiuni de control, legitimare si identificare a persoanelor cu un comportament 
suspect aflate in zonele statiilor RATP; 

 o serie de actiuni, pe timp noapte, in vederea mentinerii linistii publice in 
cartierele din zonele de responsabilitate ale Politiei Comunitare; 

 ca urmare a intalnirilor organizate cu reprezentantii Partidei rromilor, dar si ca 
urmare a colaborarii permanente cu expertul local al rromilor din cadrul 
administratiei locale, dl Micuta Ion, s-a ajuns la un consens in privinta unui 
program comun de actiune. Astfel, au fost luate in discutie aspecte privind 
circulatia atelajelor hipo, consiliere in cazul rromilor evacuati din locuintele 
apartinand Primariei pentru neplata utilitatilor, a celor ale caror locuinte au fost 
afectate de inundatii la inceputul anului 2007 s.a.; 

 alaturi de reprezentantii Primariei Municipiului Ploiesti, prin dispozitia 
primarului nr. 12468/27.09.2007, pentru buna organizare si desfasurare a 
alegerilor pentru Parlamentul European si a Referendumului national pentru 
introducerea votului uninominal, din data de 25 noiembrie 2007, a fost angrenat 
si personalul Politiei Comunitare. Astfel, s-a actionat pentru: actualizarea 
Dispozitiei de arondare a cetatenilor la sectile de votare; elaborarea Dispozitiei de 
afisaj electoral; urmarirea amplasarii panourilor de afisaj electoral; amenajarea 
sectiilor de votare; intocmirea listei cu persoanele ce au fost desemnate in functia 
de presedinte si vicepresedinte al birourilor electorale ale sectiilor  de votare; 
primirea comunicatelor din partea partidelor politice cu delegatii ce vor face parte 
din cadrul birourilor electorale ale sectiilor  de votare; convocarea presedintilor si 
vicepresedintilor birourilor electorale ale sectiilor  de votare la instructajele 
realizate de catre Biroul Electoral Judetean; distribuirea catre presedintii   si 
vicepresedintii birourilor electorale ale sectiilor  de votare a unor comunicate 
emise de Biroul Electoral Judetean; asigurarea transportului presedintilor 
birourilor electorale ale sectiilor  de votare, a buletinelor de vot si a altor 
materiale la sediul sectiilor de votare si de la sediul sectiilor de votare la Palatul 
Administrativ la incheierea  procesului electoral. 

 de asemenea, joi, 14 iunie 2007, Ziua Mondiala a Donatorului de Sange a fost 
marcata si in Ploiesti, prin prezenta la Centrul de Transfuzie Sangvina, in jurul 
orei 09.00, a primarului municipiului Ploiesti, dl Emil Calota, insotit de dna 
Carmen Gheorghe, directorul general al Politiei Comunitare, precum si alte 
persoane din conducerea institutiei. Totodata, agentii comunitari aflati in timpul 
programului au mers la Centrul de Transfuzie Sangvina pentru a dona sange. 
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Printre rezultatele constatate, ca urmare a patrularii municipiului de catre echipele 
de politisti comunitari, putem enumera:  
• s-a remarcat o restrangere evidenta a comerciantilor ambulanti din zona Halelor 
Centrale si de la Complexul Nord; 
• micsorarea numarului de carute care traverseaza municipiul pe trasee 
neautorizate; 
•  instaurarea unui climat de liniste recunoscut de locuitorii din Cartierul Bereasca; 
• siguranta sporita a calatorilor pe mijloacele de transport in comun, ca urmare a 
supravegherii calatoriilor de catre agentii comunitari; 
• intensificarea prezentei patrulelor de agenti comunitari in Cartierul Mitica 
Apostol; 
• prevenirea fenomenului infractional si contraventional printr-o prezenta 
permanenta in principalele piete ale municipiului; 
• s-a inregistrat o colaborare eficienta cu alte institutii din subordinea Consiliului 
Local, respectiv Regia de Termoficare si Servicii Publice, Administratia Domeniului 
Public si Privat sau Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti; 
• efectuarea unor controale si actiuni comune cu Politia si Jandarmeria; 
• cresterea climatului de siguranta pe raza Universitatii de Petrol si Gaze prin 
infiintarea unei patrule mixte cu lucratori ai Politiei Municipale; 
• Conducerea Politiei Comunitare a participat la intalnirile organizate de Politia 
Romana in scopul stabilirii masurilor de prevenire si combatere a fenomenului 
infractional pe raza municipiului. 

O contributie importanta a avut-o Politia Comunitara Ploiesti si la elaborarea  
proiectului de lege privind infiintarea Politiei Locale. In acest sens, factorii de decizie 
din cadrul institutiei au participat la numeroase intalniri organizate de institutiile 
similare. 

Mentionam ca activitatea institutiei a fost reflectata in mod pozitiv in numeroase 
articole aparute in presa locala. 
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 In cursul anului 2007, au fost si cateva situatii deosebite cu care s-au confruntat 
agentii comunitari:  

 In cursul diminetii de 11.03.2007, in jurul orei 06.00, un autovehicul marca 
Dacia Logan apartinand Politiei Comunitare Ploiesti a fost implicat intr-un accident 
rutier, in timp ce se afla in patrulare pe strada Titulescu. 

Fara sa respecte semnificatia indicatorului "Oprire" siuat pe strada Nicopole, la 
iesirea in strada Titulescu, un autovehicul marca BMW a lovit lateral stanga masina 
Politiei Comunitare. In urma accidentului, cei doi agenti comunitari, care se aflau in 
Dacia Logan, au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pentru ingrijiri 
medicale. 

De efectuarea cercetarilor s-a ocupat reprezentantii Politiei Romane.  
 

 In seara zilei de marti, 24 aprilie 2007, in jurul orei 23.00, o patrula apartinand 
Politiei Comunitare Ploiesti a fost sesizata cu privire la izbucnirea unui scandal in 
imobilul situat pe strada Palanca, nr. 33, din Cartierul Mimiu.  

Ajunsi la fata locului, agentii comunitari au fost informati de catre proprietara 
imobilului cu privire la faptul ca sotul ei, Sdrelea Constantin, aflat sub influenta 
bauturilor alcoolice, incearca sa-i violeze sora. Agentii comunitari au chemat imediat 
intariri, la fata locului deplasandu-se inca doua echipaje ale Politiei Comunitare, dar si 
reprezentantii Politiei Municipale si cei ai Jandarmeriei.  Acestia din urma au ridicat 
cele doua femei implicate in scandal, precum si o alta sora a acestora, in vederea 
continuarii cercetarilor. 

Intrucat conflictul era departe de a se fi stins, in zona strangandu-se rudele 
ambelor familii, cetateni de etnie rroma, in numar de peste 50 de persoane, care se 
amenintau reciproc, pentru asigurarea linistii si ordinii publice la fata locului au ramas 
reprezentantii Politiei Comunitare. Nu peste mult timp, din curtea imobilului a iesit 
numitul Sdrelea Constantin zis Zorro, barbatul acuzat de viol si autorul scandalului, 
care a inceput sa-i ameninte pe agentii comunitari cu ajutorul unei sabii. Din disputa a 
reiesit accidentarea unui agent comunitar, care a necesitat ingrijiri medicale, fiindu-i 
necesare aplicarea a patru copci in zona mainii stangi. 
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Cu ajutorul rudelor, care au facut zid intre el si agentii comunitari, Sdrelea a 
reusit sa fuga de la fata locului, facandu-se nevazut.  

Pentru retinerea agresorului si stabilirea capetelor de acuzare, cercetarile sunt in 
curs de desfasurare de catre reprezentatii Politiei Romane. 

Serviciul Juridic din cadrul Politiei Comunitare Ploiesti a depus plangere la 
Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova impotriva numitului Sdrelea Constantin, 
acuzatia fiind de ultraj. 
 
 
ACTIVITATEA DE COLABORARE DINTRE POLITIA COMUNITARA, POLITIA 

MUNICIPIULUI PLOIESTI SI INSPECTORATUL DE JANDARMI PRAHOVA 
 

Pentru asigurarea ordinii si linistii publice pe teritoriul municipiului Ploiesti, pe 
data de 25.01.2007, intre Politia Comunitara, Politia Municipiului Ploiesti, Inspectoratul 
Judetean de Jandarmi Prahova si Gruparea Mobila de Jandarmi „Matei Basarab” 
Ploiesti, s-a semnat un protocol de colaborare.  

Prin actul astfel incheiat, s-au stabilit ca obiective primordiale asigurarea unui 
climat de securitate si cresterea sigurantei civice, precum si prevenirea si combaterea 
fenomenului contraventional si infractional. De asemenea, au fost precizate activitatile 
si responsabilitatile specifice, modalitatile de cooperare, dar si zonele de siguranta 
publica date in responsabilitatea fiecarei institutii in parte. 

Potrivit planului de colaborare, Politiei Comunitare Ploiesti i-au revenit 10 zone 
de siguranta publica date in responsabilitatea sa, sectoare ce sunt precizate in anexa la 
acest material. 

Activitatea dintre Politia Comunitara, Jandarmerie si Politia Romana s-a situat pe 
axa colaborarii si colegialitatii. Astfel, la manifestarile cultural-artistice, sportive sau 
religioase  de pe raza municipiului, cu prilejul altor adunari publice, linistea si ordinea 
publica a fost asigurata de catre cele trei institutii pe baza unor planuri anterior stabilite. 
Buna sincronizare dintre angajatii institutiilor enumerate au condus la preintampinarea 
unor evenimente nedorite si la asigurarea unui climat de liniste si ordine publica.  

Putem exemplifica cu Sfintele Sarbatori ale Pastelui cand, fiecarei institutii i-a 
revenit un anumit numar de biserici in apropierea carora trebuia pastrat climatul de 
liniste si ordine. Alte manifestari de amploare care s-au desfasurat in aer liber, in locatii 
precum Palatul Culturii, Parcul Constantin Stere sau Sala Sporturilor Olimpia (cum ar fi 
Zilele Ploiestiului) au implicat, pe fiecare schimb, un numar de peste 70 de politisti 
comunitari ce au patrulat pe strazile Ploiestiului alaturi de reprezentantii Jandarmeriei 
sau Politiei Romane. In plus, Politia Comunitara asigura ordinea in timpul desfasurarii 
meciurilor de fotbal pe Stadionul “Ilie Oana”, in timp ce reprezentantii Jandarmeriei 
sunt cei care supravegheaza linistea in zonele invecinate. 
 

In urma unor dicutii si analize avute cu reprezentantii Politiei Municipale, 
procedura de predare-primire a infractorilor catre acestia din urma s-a imbunatatit. 
Facem mentiunea ca, de la inceputul anului si pana in prezent, cele peste 80 de persoane 
care au fost surprinse de catre politistii comunitari savarsind diverse infractiuni - 
precum talharie, ultraj, furt si distrugere de bunuri - au fost retinute si predate 
lucratorilor de politie. 
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In luna septembrie a acestui an, reprezentantii Politiei Comunitare, ajutati de 

lucratorii Politiei Romane, au conlucrat in vederea identificarii si amprentarii 
persoanelor care si-au facut adaposturi in apropierea Spitalului Judetean. 

 
Totodata, Politia Comunitara a desfasurat actiuni comune cu Politia Municipala 

pentru mentinerea ordinii si linistii publice pe durata evacuarii unor familii din 
imobilele Primariei, la solicitarea reprezentantilor administratiei publice, atunci cand 
existau indicii ca acestea ar putea devenii violente. 

Impreuna cu reprezentantii Politiei Rutiere, Politia Comunitara a participat la 
peste zece actiuni care au avut ca scop depistarea autovehiculelor cu masa mai mare de 
3,5 tone in zonele de restrictie stabilite prin HCL nr. 34/2006, fara a poseda autorizatie 
de circulatie sau vigneta emisa de Primaria Municipiului Ploiesti, prilej cu care au fost 
aplicate aproximativ 21 de sanctiuni contraventionale. 

Avand in vedere ca, in anul 2007 s-au executat ample lucrari de reparare si 
amenajare a carosabilului in Ploiesti, Politia Comunitara a asigurat fluidizarea traficului 
rutier. 

 
De la sfarsitul lunii iulie 2007, Politia Comunitara Ploiesti realizeaza in regim 

propriu prelucrarea datelor cu caracter personal, ce se efectueaza in scopul identificarii 
persoanelor suspecte care refuza sa-si declare identitatea sau a celor care comunica date 
false. Pana la acea data, identificarile de persoane se realizau cu sprijinul lucratorilor 
apartinand Politiei Romane si cei ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova. 

 
Conducerea Politiei Comunitare a participat la intalnirile organizate de Politia 

Romana in scopul stabilirii masurilor de prevenire si combatere a fenomenului 
infractional pe raza municipiului.Cosideram ca, am beneficiat de sprijin din partea 
Jandarmeriei si Politiei in orice situatie care a impus acest lucru. 

 
 

 SERVICIUL CONTROL COMERCIAL, CONFISCARI 
 

         In  cursul anului 2007, consilierii din cadrul serviciului au efectuat un 
numar total de 1699  controale, in urma carora au fost identificate 453 societati 
comerciale cu deficiente, 657 fara deficiente, in timp ce 589 de controale au vizat 
producatorii particulari care isi desfasoara activitatea in piete. 

Pentru situatiile de incalcare a prevederilor legale, agentilor economici le-au 
fost aplicate sanctiuni in valoare totala de 252.550 lei si li s-a confiscat marfa in 
valoare de 5.431 lei. 
 Astfel, controalele intreprinse au vizat legalitatea functionarii societatilor 
comerciale, verificarea denumirii si a programului de functionare, documentele de 
provenienta pentru produsele aflate la vanzare si termenele de valabilitate a produselor 
comercializate.  

a) In urma verificarilor agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe 
raza municipiului Ploiesti, principalele deficiente constatate au fost: comercializarea de 
produse fara documente de provenienta, neafisarea denumirii programului de 
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functionare, neafisarea preturilor pentru produsele expuse spre vanzare, comercializarea 
de produse fara elemente de identificare sau cu termene de valabilitate depasite; 

b) In cazul verificarii agentilor economici, care vand legume-fructe pe 
tarabele amplasate in pietele municipiului, au fost constatate urmatoarele deficiente: 
lipsa documentelor de provenienta a marfii, neafisarea preturilor la produsele expuse 
spre vanzare si lipsa placutei de identificare a societatii; 

c) Controalele privind activitatea producatorilor agricoli au vizat atat  
verificarea certificatelor de producator cat si a vizelor pe anul in curs. De asemenea,  
s-a verificat daca produsele aflate la vanzare corespund cu cele consemnate in 
certificatul de producator, daca persoanele aflate la vanzare sunt aceleasi cu cele trecute 
in certificatul de producator, precum si afisarea preturilor pentru produsele agro-
alimentare comercializate. 

De asemenea, in aceasta perioada, inspectorii serviciului au verificat  conditiile in 
care isi desfasoara activitatea 244 societati care au solicitat aviz pentru programul de 
functionare, dar si 38 societati comerciale care au solicitat aviz de la Prefectura 
Judetului Prahova in vederea obtinerii autorizatiei de colectare a materialelor 
refolosibile. 

Ca urmare a solicitarii primite din partea SC “Hale si Piete” SA referitoare la 
reautorizarea pietelor detinute in patrimoniu, au fost verificate cele 11 piete situate pe 
raza municipiului, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 348/2004 (privind exercitarea 
comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice). Astfel, s-a urmarit 
existenta sectorizarii platourilor din piete; delimitarea spatiilor amenajate pentru 
comercializarea produselor lactate, peste, oua si carne; asigurarea          
spatiilor pentru depozitarea, pastrarea marfurilor si ambalajelor, existenta bazinelor 
pentru spalarea legumelor si fructelor, prezenta punctului de colectare a deseurilor, 
precum si afisarea intr-un loc vizibil a programului de functionare a pietelor.  

 
Totodata, au fost primite si solutionate un numar de 75 sesizari ale cetatenilor. 

Aspectele reclamate de acestia au vizat in principal urmatoarele: 
- starea de disconfort creata de activitatea societatilor comerciale amplasate in in 

apropierea imobilelor de locuinte ori la parterul unor blocuri. In toate cazurile s-a dispus 
efectuarea determinarilor sonometrice si, in functie de rezultatele obtinute, s-au stabilit 
masurile pentru solutionarea lor; 

- anumite aspecte privind modul in care isi desfasoara activitatea diversi agenti 
economici, situatii in care s-a verificat legalitatea functionarii acestora si autorizatiile de 
functionare.                                                                                                                 
  
 In cursul anului 2007, un numar de 27 de agenti economici au facut notificari 
catre Politia Comunitara cu privire la reducerile de preturi din perioadele de soldare 
prevazute de lege, respectiv 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv - pentru produsele de 
toamna-iarna si perioada 1 august-31 octombrie inclusiv - pentru produsele de 
primavara-vara. Totodata, in perioadele respective, s-au intreprins controale referitoare 
la modul in care agentii economici respecta prevederile legale referitoare la reducerile 
de pret, fara a se constata deficiente. 
 
 Totodata, inspectorii Serviciului Control Comercial impreuna cu cei ai 
Serviciului Ordine Publica au verificat legalitatea functionarii unui numar de 17 baruri 
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si terase de vara. Astfel, s-a avut in vedere si respectarea prederilor Legii nr. 61/1991 
referitoare la pastrarea unui nivel de zgomot in limitele admise, care sa nu afecteze 
linistea persoanelor din imobilele invecinate unitatilor de alimentatie publica.  

 
 
 

SITUATIA STATISTICA 
AN 2007 

 
 

Luna Total 
 

Societ
ati  
cu 
deficie
nte 

Societ
ati 
fara 
deficie
nte 

Produ
catori 
agrico
li 

Valoare 
amenzi 
aplicate 

Valoare 
marfa 
confiscata  

Recla
matii 
primit
e  

Reclam
atii  
solution
ate. 

Ianuarie 53 25 28 - 8900 125 4 4 
Februarie  114 61 53 - 29.000 200 5 5 
Martie 233 63 60 110 12.650 630 4 4 
Trim  I 400 149 141 110 50.550 955 13 13 
Aprilie 136 24 112 - 5.800 555 3 3 
Mai 146 30 41 75 7.800 1020 4 4 
Iunie 57 14 43 - 4.150 86 10 10 
Trim II 339 68 196 75 17.750 1.661 17 17 
Iulie  117 51 51 15 6.950 815 14 14 
August  159 41 39 79 17.950 522 12 12 
Septembri
e  

75 29 16 - 35.800 571 11 11 

Trim III   351 121 136 94 60.700 1.908 37 37 
Octombrie  327 39 74 214 71.200 637 4 4 
Noiembrie  153 35 44 74 32.000 270 3 3 
Decembrie  129 41 66 22 20.350 - 1 1 
Trim IV 609 115 184 310 123.550 907 8 8 
Total an 1.699 453 657 589 252.550 5431 75 75 
 
 
 

 SERVICIUL CONTROL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC 
SI PRIVAT 
 

In perioada mai sus mentionata, inspectorii din cadrul Serviciului Control 
Administrare Domeniul Public si Privat au desfasurat urmatoarele activitati de control 
pe raza municipiului Ploiesti, conform atributiilor de serviciu: 

 
 Activitati de asigurare a disciplinei pe domeniul public si privat al municipiului 

(HCL nr. 228/2006) si de prevenire a factorilor de risc (HCL nr. 136/2006), conform 
atributiilor de serviciu. Numarul sanctiunilor contraventionale aplicate a fost de 426, 
dintre care 243 de  avertismente scrise si 183 amenzi contraventionale - in  valoare 
totala de 236.300 lei. Controalele astfel intreprinse au  vizat urmatoarele: 
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- depozitarea de materiale de constructie si moloz pe domeniul public – art. 3.1 
alin 8 si art. 6.1 alin 15. Pentru deficientele constatate, s-au aplicat 126 avertismente 
scrise si 45 amenzi contraventionale, in valoare totala de 48.200 lei;   

- publicitatea ilegala pe domeniul public (montarea de panouri publicitare sau 
benere, lipirea afiselor, posterelor, anunturilor publicitare si expunerea de marfa  in scop 
publicitar) – art. 6.1 alin 12 si art. 11. S-au aplicat 64 de avertismente scrise si 26 
amenzi contraventionale - in valoare totala de 37.700 lei; 

- controale privind respectarea disciplinei comertului pe domeniul public - art. 
6.1 alin 1 si 2. S-au aplicat 12 avertismente scrise si  13 amenzi contraventionale - in 
valoare totala de 15.200 lei; 

- montarea de schele pe domeniul public fara a detine autorizarile legale si 
achitarea taxelor aferente - art. 6.1 alin 10. S-au aplicat 20 avertismente scrise si 12 
amenzi contraventionale in valoare de 15.700 lei; 

- inceperea sau executarea lucrarilor de interventie la retelele edilitare fara 
autorizatie sau avizul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, precum si 
nerespectarea autorizatiilor, avizelor si a procedurii de executare a lucrarilor de reparatii 
pe domeniul public - aprobata prin HCL nr. 184/2005 de catre detinatorii de retele - art. 
6.1 alin. 23, 24, 25; art. 13.1 alin 2. S-au aplicat 9 avertismente scrise si 45 amenzi 
contraventionale in valoare totala de 77.250 lei. 

- abandonarea sau depozitarea deseurilor menajere, a molozului si ambalajelor pe 
spatiile verzi, caile de comunicatii, in locurile publice sau alte locuri decat cele special 
amenajate - art. 14.1 alin 2. S-au aplicat 8 avertismente si 31 amenzi contraventionale 
in valoare totala de 24.550 lei. 

- neimprejmuirea incintelor santierelor de constructii sau punctelor de lucru; 
neinstalarea panourilor de avertizare si identificare: denumirea obiectivului, 
identificarea constructorului si durata lucrarii; nesemnalizarea corespunzatoare a 
punctelor de lucru atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, pentru evitarea 
accidentelor; neasigurarea curateniei exterioare a autovehiculelor sau vehiculelor, la 
iesirea din santiere, statii de betoane precum si alte asemenea locuri ; nemetinerea 
ordinii si curateniei santierelor – art. 5.1 alin. 2, 3, 4, 5. S-au aplicat 4 avertismente 
scrise si 11 amenzi  contraventionale in valoare de 17.700 lei. 

 
 Au fost intreprinse actiuni de depistare a garajelor si copertinelor construite 

ilegal pe domeniul public, fiind identificati proprietarii a 226 de astfel de constructii, 
dupa cum urmeaza : 
 Str. Sold Erou Arhip Nicolae - 80 de constructii; Str. Marasesti - 2 constructii 
provizorii; Str. Anotimpului - a fost identificat proprietarul unui  garaj; Str. Persani - 2 
constructii; Str. Baraolt - a fost identificat proprietarul unui  garaj ; Malu Rosu - au fost 
identificati proprietarii a 10 constructii provizorii; Aleea Brasovenilor - 13 constructii 
provizorii; Aleea Profesorilor - 5 constructii provizorii; Aleea Strejnic - 10 constructii, 
Str. Lacul Balea - 7 constructii; Str. Slt. Erou Marian Moldoveanu - 2 constructii 
provizorii; Str. Murelor - 24 de constructii provizorii; Str. Eroilor - a fost identificat 
proprietarul unui  garaj; Str. Cosminelor - 4 constructii provizorii; Str. Podul Inalt - 3 
constructii provizorii; Str. Erou Calin Catalin - 12 constructii; Str. Basarabilor - 6 
constructii provizorii; Str. Romana - 14 constructii provizorii; Aleea Iezarului - 6 
constructii provizorii; Aleea Zarandului -  3 constructii provizorii; Str. Cosmonautilor - 
18 constructii provizorii; Str. Intr. Regimentului - 4 constructii provizorii; Aleea 
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Constructorilor - 3 constructii provizorii edificate ilegal ; Str. Gh. Gr. Cantacuzino - 3 
constructii provizorii; Str. Aeroportului - 3 constructii provizorii; Aleea Cirezarilor - 5 
constructii provizorii; Str. Frasinet - 13 constructii; Str. Casin - 12 constructii provizorii. 
    In consecinta, au fost inaintate adrese catre Directia Generala de Dezvoltare Urbana 
in vederea intocmirii documentelor privind  desfiintarea acestora, conform H.C.L. nr. 
182/2002. 
 
 Actiuni de control desfasurate  in colaborare cu Administratia Domeniului 

Public si Privat Ploiesti in zona Vest 1 - strazile Anotimpului, Lacul Balea, Aleea 
Strejnic, Eremia Grigorescu, Sold. Erou Arhip Nicolae, Persani, Infratirii, Anotimpului, 
Podul Inalt si Erou Marian Moldoveanu, care au vizat:    
-  amplasarea ilegala a constructiilor pe domeniul public, 
- depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public sau  privat al municipiului 
Ploiesti fara autorizare legala,  
- imprejmuirea fara autorizatie a spatiilor verzi din jurul blocurilor,  
- nerespectarea normelor de igiena si de intretinere a spatiilor apartinand asociatiilor de 
proprietari. 
 Principalele nereguli au constat in prezenta fara forme legale a unui numar de 55 
de garaje, a mai multor imprejmuiri metalice ori lemn in jurul blocurilor, a suporturilor 
pentru sarmele de rufe, depozitarea de material lemnos si mobilier in spatele blocurilor 
si adaposturi pentru pasari. 
 Astfel, au fost inaintate 85 de somatii  asociatiilor de proprietari si persoanelor 
care locuiesc  in zona strazilor  mentionate anterior. Cu prilejul unor noi verificari, s-a 
constatat faptul ca cei atentionati isi desfiintase constructiile si adusese terenul la starea 
initiala. 
 Totodata, s-a dat curs unui numar de 232  reclamatii (167 scrise si 65 telefonice) 

primite   din partea cetatenilor, dintre care exemplificam: 
-  Str. Principatele Unite: sesizare privind starea de disconfort creata din cauza cresterii 
pasarilor intr-un adapost amplasat pe aliniamentul dintre proprietati. Reclamatul a fost 
somat sa desfiinteze acest adapost in termen de cinci zile de la primirea somatiei.  In 
urma unor noi verificari, s-a constatat ca reclamatul s-a conformat atentionarilor.   
- Aleea Brancioc: sesizare privind rezervarea unor locuri de parcare prin dispozitive 
neconventionale in fata blocului 47. In urma somatiei primite, reclamatul a adus terenul 
la starea initiala.  
- Str. Cameliei: sesizare privind ridicarea unei copertine si depozitarea unor deseuri pe 
spatiul verde aferent bl. 66. Reclamantul a respectat termenii somatiei si a igienizat 
zona.  
- reclamatie privind stationarea autoutilitarelor pe spatiile destinate parcarii din  zona 
Complexului Mestesugaresc – Soseaua Nordului. In acest caz, soferii au fost sanctionati 
prin avertismente si amenzi contraventionale.  
- Str. Nicolae Iorga – sesizare privind depozitarea neautorizata de moloz.  Reclamatul a 
eliberat terenul in 24 de ore.  
- Aleea Godeanu – sesizare privind amplasarea unui garaj construit fara forme legale pe 
domeniul public. Proprietarul garajului a fost somat sa-l desfiinteze. 
- Piata 1 Decembrie 1918 – sesizare privind amplasarea ilegala a unui panou publicitar 
pe domeniul public. Intrucat cele reclamate s-au confirmat, a fost trimisa adresa catre 
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D.G.D.U. pentru intocmirea formelor necesare desfiintarii pe cale administrativa, 
conform H.C.L. nr. 182/2002. 
- B-dul Republicii: ca urmare a unei sesizari privind nesemnalizarea corespunzatoare a 
lucrarii efectuate in zona de catre o societate, administratorul acesteia a fost sanctionat 
contraventional, conform art. 5.1 alin 3 din H.C.L. nr. 228/2006.  
 
 

 SERVICIUL PAZA OBIECTIVE   
 

Activitatea Serviciului Paza Obiective consta in asigurarea serviciilor de paza a unor 
obiective de interes local si national, cu respectarea actelor normative in vigoare – 
respectiv Legea nr. 371/2004, H.G. nr. 2295/2005, precum si a Regulamentului cadru 
de organizare si functionare a Politiei Comunitare.  

In prezent, agentii comunitari asigura paza unui numar de 30 de obiective, 
constand in institutii publice de interese local si judetean, precum si unitati de 
invatamant.  
 Pe linie profesionala s-au intreprins urmatoarele masuri : 

 periodic se executa verificari privind modul in care isi indeplinesc sarcinile de 
serviciu agentii comunitari ce asigura paza obiectivelor; 

 s-a realizat instruirea agentilor comunitari cu privire la cunoasterea 
prevederilor planurilor de paza, a modului de actiune in diferite situatii;  

 pentru posturile inarmate s-au executat sedinte practice cu privire la 
cunoasterea de catre agentii comunitari a modului de functionare, de montare si 
demontare, predare-primire a armamentului si a munitiei, a regulilor ce trebuie 
respectate pe timpul executarii serviciului in posturile inarmate; 

 cu prilejul organizarii “Festivalului Berii Timisoreana”, din cadrul serviciului 
au fost detasati agenti comunitari pentru asigurarea desfasurarii evenimentului in bune 
conditii; 

 posturile de paza au fost dotate cu documentele necesare bunei desfasurari a 
activitatii si, in functie de specificul obiectivului, agentii comunitari au fost dotati cu 
armament, munitie, statii radio-emisie-receptie, baston de cauciuc, spray iritant 
lacrimogen, catuse, fluier si lanterna. Totodata, agentii comunitari au fost instruiti cu 
privire la prevederile planurilor de paza intomite de comun acord cu beneficiarii, 
asigurandu-se cunoasterea acestora de catre intregul personal  

 acolo unde situatia a impus, au fost intocmite informari catre beneficiarii 
serviciilor de paza cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii, respectiv intretinerea 
mijloacelor tehnice de paza si alarmare, asigurarea iluminatului pe timp de noapte in 
perimetrul posturilor, repararea gardurilor, etc. 
 
 
 
 
 

 BIROUL RESURSE UMANE, PREGATIRE  PROFESIONALA 
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 In cursul anului 2007, personalul Biroului Resurse Umane, Pregatire Profesionala 
a desfasurat activitatile specifice în domeniu, respectiv întocmirea dosarelor personale 
ale angajatilor, a decizilor de numire în fuctiile publice, a contractelor individuale de 
munca ale personalului contractual, documenete de incetare a raporturilor de serviciu, 
eliberare de adeverinte sau alte documente solicitate de angajati, intocmirea 
documentelor de acordare a drepturilor salariale, tinerea evidentei concediilor de odihna 
şi medicale, eliberarea documentelor de legitimare, intocmirea situatiilor statistice 
trimestriale, elaborarea proiectelor de Hotarare a Consiliului Local privind modificarile  
statului de funcţii, etc. 
 La începutul anului, în cadrul instituţiei erau angajate un numar de 399 persoane. 
 In cursul anului au mai fost angajate un numar de 100 persoane, au incetat 
raporturile de serviciu in cazul a 67 persoane (din care 26 funcţionari publici), astfel ca, 
la aceasta data in cadrul Politiei Comunitare isi desfasoara activitatea 432 persoane, 292 
dintre acestea fiind functionari publici. 
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 Fig. 1. Grafic privind fluctuaţia personalului în anul 2006 

 
 Personalul biroului a fost angrenat în desfasurarea a 12 concursuri de selectare a 
functionarilor publici si personalului contractual, din totalul celor 287 candidati 
examinati fiind admişi 190. 
 In conformitate cu prevederile legale, s-au intocmit dosarele personale ale celor 
289 functionari publici, s-a intocmit registrul de evidenta a personalului contractual, în 
format electronic, care a fost transmis Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova, au 
fost eliberate peste 1500 adeverinte, s-au întocmit 2100 decizii de acordare a drepturilor 
salariale, numire in functii sau încetare a raporturilor de serviciu ori de sanctionare a 
unor salariati, s-au intocmit 90 legitimatii de serviciu, raportandu-se si situatiile 
statistice trimestriale prevazute de lege.  

Conform prevedilor legale, mişcarea functionarilor publici a fost raportata 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termenele prevazute de legislatia în 
vigoare. 
 Carnetele de munca ale angajatilor au fost actualizate, zilnic, în conformitate cu 
modificarile survenite (majorarea salariilor, schimbarea incadrarii în funcţie, etc. 
 Majoritatea membrilor biroului au fost angrenati în diferite comisii constituite la 
nivelul institutiei, cu aceste ocazii desfaşurandu-se o activitate corespunzatoare. 
 O mare parte a timpului a fost folosita pentru verificarea in arhiva provenita de la 
Corpul Gardienilor Publici si eliberarea de adeverinte, la solicitarea unor fosti angajati 
care aveau nevoie de date referitoare la perioada lucrata, pentru recalcularea pensilor.  

Pentru comiterea unor abateri de la normele de munca, in anul 2007 au fost 
sancţionati 36 angajati, 19 dintre ei fiind functionari publici (2 cu avertisment scris, 15 
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cu diminuarea salariului cu 5 – 10% pe o perioada de 1-3 luni, unul cu retrogradare din 
functie pe un an şi unul cu destituire din functia publica). 
  
Pregatirea personalului Politiei Comunitare 
  

Personalul Politiei Comunitare, functionari publici sau personal contractual, este 
obligat – conform Legii nr. 371/2004 (privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Politiei Comunitare)  si a Legii nr. 188/1999 (privind Statutul Functionarului Public) – 
sa-si imbunatateasca nivelul de cunostinte juridice si de specialitate, in vederea formarii 
unei structuri profesionalizate.  

In acest scop, Politia Comunitara Ploiesti a facut demersuri in vederea infiintarii 
unui Centru de Pregatire a agentilor comunitari, respectiv organizarea unui program de 
formare profesionala cu durata de trei luni unde, pe langa agentii comunitari proprii 
sunt pregatiti si agentii comunitari din alte localitati, in baza unor contracte. 

Programul de perfectionare este structurat pe 8 module astfel: 
 Pregatirea juridica generala; 
 Pregatirea profesionala: - specifica, pregatire militara, tactica politieneasca; 
 Politie rutiera 
 Pregatirea tehnica specifica; 
 Pregatirea tehnica specifica a personalului de conducere; 
 Pregatirea tehnica specifica, sector Dispecerat-Monitorizare; 
 Pregatirea fizica; 
 Practica in serviciul de paza. 

 
Cursurile sunt sustinute de o comisie de formatori din care fac parte 

reprezentanti ai Politiei Romane si ai Jandarmeriei.  
 In cursul acestui an, a fost continuata activitatea de formare profesionala a 
agentilor comunitari nou incadrati, la care au participat 109 persoane, atat din cadrul 
institutiei noastre, cat ai din cadrul primariilor din judetul Prahova, organizate pe 4 serii 
de cate 3 luni. 
 
 

 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, PROCEDURI 

           Activitatea desfasurata de Serviciul Juridic-Contencios, Proceduri in decursul 
anului 2007 a  constat in:  

• reprezentarea Politiei Comunitare Ploiesti in fata instantelor judecatoresti, 
primirea, analizarea si solutionarea corespondentei specifice;  

• asigurarea consultantei juridice serviciilor functionale ale Politiei Comunitare 
Ploiesti;  

• urmarirea intocmirii documentatiei necesare in vederea promovarii actiunilor in 
instanta; 

•  formularea cailor de atac in urma comunicarii sentintelor, pentru apararea  
drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial, precum si a altor drepturi si 
obligatii stabilite de lege;  
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• verificarea legalitatii contractelor incheiate de institutia noastra cu diferite 
persoane fizice si juridice.  

        Au fost inregistrate 208 de plangeri contraventionale, dintre care 47 au fost 
admise, 28 au fost respinse, restul fiind in pronuntare sau in curs de solutionare. 

         De asemenea, Serviciul Juridic-Contencios, Proceduri a intocmit documentatia  
pentru procedura « cerere de oferte », in conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.34/2006, in vederea atribuirii contractului de servicii « Studiu de fezabilitate, proiect 
autorizatie de constructie, proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini – Sistem 
de monitorizare video a zonelor cu infractionalitate ridicata din Municipiul Ploiesti ». 
 
 Prin Serviciul Juridic-Contencios, Proceduri s-au facut demersurile, la finele 
anului trecut, de infiintare a Asociatiei Profesionale a Politistilor Comunitari din 
Judetul Prahova, respectiv cele de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei.  
 Scopul infiintarii acestei organizatii neguvernamentale a avut la baza necesitati 
de ordin social, pentru ajutorarea angajatilor, a membrilor sai, care au suferit decese in 
familie sau in cazul altor situatii speciale. Un alt obiectiv consta in promovarea imaginii 
si ridicarea prestigiului Politiei Comunitare, pe plan local si national, prin initirea 
organizarii de actiuni cu caracter social, cultural, sportiv si umanitar. Totodata, asociatia 
va putea propune proiecte de acte normative referitoare la drepturile si obligatiile 
politistilor comunitari, in conditiile legii. 
 Consiliul Director este organul de conducere si administrare al Asociatiei, 
compus din 9-15 membrii alesi pe baza unui scrutin deschis sau secret, care asigura 
punerea in practica a hotararilor Adunarii Generale 
 
 

 SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, COMUNICARE, 
MONITORIZARE DISPECERAT 

 
Prin dinamica de încadrare şi pregatirea profesionala desfasurata permanent, s-a 

reusit interventia operativa la toate solicitarile primite din partea cetatenilor fie prin 
Dispecerat, fie direct la sediul institutiei. Pana în prezent, agentii Politiei Comunitare au 
intervenit si au rezolvat în mod profesionist şi legal situatiile la care au fost solicitati. 

Astfel, consilierii acestui serviciu si-au desfasurat activitatea dupa cum urmeaza: 
- au inregistrat sesizarile telefonice si le-au transmis serviciilor de a caror competenta 
depindea solutionarea acestora; 
- au asigurat permanent legatura intre cetatenii veniti cu diferite sesizari si celelalte 
servicii din cadrul institutiei; 
- au facut cunoscut informatii de interes public referitoare la diferitele actiuni 
intreprinse de serviciile de specialitate; 
- au organizat audientele sustinute de conducerea institutiei; 
- au asigurat solutionarea unui numar de 250 de cereri privind desfasurarea adunarilor 
pe domeniul public, respectiv: s-a organizat intalnirea membrilor Comisiei pentru 
Avizarea Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice, s-a redactat raspunsul catre 
solicitant si s-au transmis datele catre institutiile implicate; 
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- au fost intocmite rapoartele saptamanale cu privire la activitatea desfasurata in cadrul 
institutiei, materiale informative care sunt transmise executivului Primariei Ploiesti si 
afisate pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Ploiesti; 
- furnizarea reprezentantilor mass-media, prompt si complet, a oricarei informatii de 
interes public care priveste activitatea institutiei; 
- periodic, activitatea institutiei a fost analizata de catre membrii Comisiei Locale de 
Ordine Publica, constituita conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Politiei Comunitare, consilierii din cadrul acestui serviciu 
ocupandu-se de intocmirea materialelor informative.  
 
 In perioada 24 - 27 mai 2007, reprezentantii Politiei Comunitare Ploiesti au 
lansat, cu prilejul participarii la cea de a doua editii a "Salonului Serviciilor Publice 
Locale", amenajat pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor, un nou chestionar 
de opinie privind modul in care cetatenii percep activitatea institutiei. 
 Totodata, ploiestenii au avut ocazia de a intra in dialog cu persoane din 
conducerea institutiei si de a solicita informatii despre activitatea desfasurata, intrand si 
in posesia unor materiale informative. 
 Majoritatea persoanelor chestionate si-au manifestat increderea in personalul 
Politiei Comunitare, existand si un procent de 10% care sunt de parere ca acestia trebuie 
sa dea dovada de mai multa promptitudine si operativitate in timpul interventiilor, sa fie 
mai vigilenti in privinta contravenientilor. In plus, 95% dintre intervievati sunt de 
parere ca a existat o imbunatatire a conduitei politistului comunitar in relatia cu 
cetateanul si se simt in siguranta atunci cand, in cartier patruleaza echipele de agenti 
comunitari.  
 Cea mai mare parte a ploiestenilor care au participat la chestionar considera ca 
fiind necesara prezenta intr-un numar cat mai mare a agentilor comunitari pe strazi, 
precum si patrularea pe timpul noptii. 
 
 La nivelul institutiei functioneaza, permanent, un Dispecerat care, pe langa 
asigurarea legaturii cu personalul de serviciu, preia sesizarile telefonice ale cetatenilor, 
le transmite echipelor de interventie, urmareste modul de solutionare, informeaza 
Politia si Jandarmeria in situatiile de competenta ale acestora. 

Pe parcursul anului, prin Dispecerat au fost preluate 1460 de sesizari ale 
ploiestenilor, problematica acestora fiind variata: tulburarea linistii publice, depozitarea 
deseurilor menajere pe domeniul public, rezervarea ilegala a unor locuri de parcare pe 
domeniul public, efectuarea unor lucrari de amenajare fara acordul asociatiilor de 
proprietari, comercializarea de produse in afara perimetrului pietelor etc.  

 
De asemenea: 

- a deservit statia de emisie-receptie aflate in dotarea institutiei, tinand legatura cu 
patrulele pedestre, mobile sau alti agentii comunitari aflati in serviciu; 
- a efectuat activitati de predare-primire a armamentului, munitiei si materialelor de 
interventie in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii agentilor comunitari; 
- prin Dispeceratul Politiei Comunitare au fost preluate si apelurile inregistrate la 
Telefonul Cetateanului – 984, care s-au referit la sesizari ce tin de competenta institutiei 
noastre; 
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- s-a luat legatura cu personalul dispeceratelor Inspectoratului de Politie al Municipiului 
Ploiesti, Jandarmeriei, Salvarii si Protectiei Civile pentru a le aduce la cunostinta 
evenimentele care sunt de competenta lor pentru a le rezolva. 

 
De la sfarsitul lunii iulie 2007, Politia Comunitara Ploiesti realizeaza in regim 

propriu prelucrarea datelor cu caracter personal, ce se efectueaza in scopul 
identificarii persoanelor suspecte care refuza sa-si declare identitatea sau a celor care 
comunica date false. Mentionam ca, odata cu implementarea noului sistem, a crescut in 
mod considerabil operativitatea in rezolvarea situatiilor conflictuale. Operatiunea de 
prelucrare a datelor cu caracter personal are loc ca urmare a activitatilor de prevenire, 
cercetare si reprimare a faptelor ce contravin normelor de convietuire sociala, precum si 
de pastrare a ordinii si linistii publice.  
 
 

 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
 
La data de 30.11.2007, execuţia bugetară se prezintă astfel: 
- venituri totale = 8.690.075 lei 
                           din care - venituri proprii = 2.071.721 lei 
                                         - subvenţii = 6.618.354 lei 
- cheltuieli totale = 8.496.408 lei 
                            din care - cheltuieli de personal = 6.131.671 lei 
    - bunuri si servicii = 2.084.685 lei 
                                          - dobanzi = 3.992 lei        
     - cheltuieli de capital = 276.061 lei 
 Privitor la cheltuielile de capital, in anul 2007 s-au achizitionat - in sistem  
leasing - patru autoturisme Dacia Logan si un autovehicul Renault Trafic, in vederea 
eficientizarii activitatii desfasurate de catre Politia Comunitara. De asemenea, au fost 
achizitionate sase rampe luminoase necesare dotarii masinilor. 

  
La momentul actual, s-a incheiat prima etapa privind implementarea Sistemului 

de Monitorizare Video a zonelor cu infractionalitate ridicata din Municipiul Ploiesti, 
respectiv cea a punerii in practica a „Studiului de fezabilitate, proiect autorizatie de 
constructie, proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini”.  

Valoarea investitiei, pentru proiectare si executie, a fost apreciata la suma de 
110.000 euro, bani care vor fi alocati esalonat de la bugetul local.  

Astfel, vor fi montate un numar de 25 de camere video, dintre care 10 fixe si 15 
orientabile, amplasate in locatii precum : Gara de Sud, Bulevardul Independentei, 
Parcul si Pietonalul Nichita Stanescu, Parcul Central (zona Palatului Administrativ), 
zona platoului Casei de Cultura a Sindicatelor, Halele Centrale - inclusiv platoul 
acestora, Catedrala "Sfantul Ioan" (sens giratoriu), Piata "Mihai Viteazul" (sens 
giratoriu) si Intersectia Nord (Bdul Republicii cu Soseaua Nordului si Soseaua Vestului, 
parcul din zona).   

Aceste camere video urmeza a fi conectate la dispeceratul Politiei Comunitare 
Ploiesti care, in functie de natura fiecarei situatii, va dispune masurile ce  se impun.          
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 COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

 
       Compartimentul Achizitii Publice s-a infiintat in luna iunie 2007, conform 
prevederilor H.G. nr. 925/2006, privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului 
achizitiilor publice. In perioada iunie – decembrie 2007, personalul Compartimentului  
Achizitii Publice a desfasurat activitati specifice achizitionarii de bunuri si servicii. 
Astfel, in luna iulie 2007 s-a organizat procedura de achizitie « cerere de oferta » pentru 
« Studiu de fezabilitate, proiect autorizatie constructie, proiect tehnic, detalii de 
executie, caiet de sarcini – Sistem de monitorizare video a zonelor cu infractionalitate 
ridicata a Municipiului Ploiesti » In acest sens, personalul acestui compartiment s-a 
ocupat de elaborarea documentatiei de atribuire, de indeplinirea formalitatilor cu privire 
la publicarea anuntului in sistemul electronic de achizitii publice SEAP, a aplicat si 
finalizat procedura de atribuire a contractului de achizitie  prin calificarea S.C. 
SEEKTRON S.R.L., ca societate castigatoare a contractului de achizitie. 
     In perioada mai sus mentionata, s-au achizitionat bunuri prin cumparari directe in 
urma referatelor de necesitate, inaintate de serviciile din cadrul Politiei Comunitare. 
Pentru aceasta, in conformitate cu prevederile legale, s-au intocmit un numar de 50 de 
referate de angajament, s-a efectuat studiu de piata pentru fiecare achizitie, s-au luat 
oferte - ce au fost analizate si comparate - selectandu-se societatile care au avut 
pereturile cele mai mici pentru produsele achizitionate. 
     In luna noiembrie 2007 au incetat contractele pentru achizitionarea uniformelor, fapt 
pentru care s-a organizat licitatie deschisa privind « Achizitionarea uniformei de 
serviciu pentru personalul Politiei Comunitare confectionata in varianta vara – iarna », 
ocazie cu care pentru organizarea acestei proceduri s-a elaborat documentatia de 
atribuire, s-a intocmit nota justificativa, referatul de necesitate si s-a publicat anuntul in 
SEAP. A fost aplicata procedura de licitatie deschisa pe loturi de produse, procedura de 
atribuire finalizandu-se prin incheierea de contracte cu societatile calificate. 
     In luna decembrie 2007, in urma referatelor de necesitate primite de la serviciile din 
cadrul Politiei Comunitare, am intocmit Planul de achizitii pentru anul 2008. 

 
 

 BIROUL  CONTROL ORDINE PUBLICA SI PAZA OBIECTIVE 
  

In perioada analizata, membrii biroului au asigurat serviciul pe durata a trei 
schimburi, efectuand un numar de 292 de controale, totalizand 1278 ore din care 90 ore 
de noapte. 
  Controalele au vizat verificarea cunostintelor teoretice referitoare la legislatia in 
vigoare, a consemnelor particulare si generale, a modului de rezolvare a unor situatii 
ipotetice, folosirea tehnicilor si a mijloacelor de autoaparare precum si a conditiilor in 
care se utilizeaza echipamentul din dotare.  

Au fost efectuate controale avand ca obiect cunoasterea, manuirea, predarea si 
primirea armamentului din dotare, modul de intretinere precum si a conditiilor legale in 
acestea poate fi folosit.  

Au fost intocmite rapoarte zilnice de activitate, un numar de 15 dintre acestea 
fiind inaintate conducerii institutiei in vederea luarii masurilor impotriva agentilor ce nu 
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isi indeplineau serviciul conform consemnului postului sau incalcau Regulamentul de 
Ordine Interioara. 
Activitati desfasurate in colaborare cu Serviciul Ordine Publica  

Biroul Control Ordine Publica si-a desfasurat activitatea in stransa colaborare cu 
Serviciul Ordine Publica, cele doua compartimente luand masuri pentru asigurarea 
ordinii si linistii publice la nivelul municipiului. In acest sens, s-au organizat actiuni de 
recunoastere, verificare a unor zone si comunicarea situatiei din teren, in vederea 
interventiei agentilor din cadrul Serviciul Ordine Publica. 
 In urma controalelor efectuate in diferite zone ale orasului, unde s-au gasit 
comercianti ambulanti neautorizati, a fost anuntat dispeceratul sau serviciul respectiv 
din cadrul institutiei, pentru luarea masurilor necesare ce se impun in astfel de situatii. 
De asemenea, au fost indepartate din mijloacele de transport in comun persoanele care 
apelau la mila publica. 
          Impreuna cu patrule de agenti din cadrul Serviciului Ordine Publica s-a participat 
la aplanarea unor conflicte in diferite zone ale orasului. S-au intreprins actiuni de 
depistare a factorilor de risc atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.  

Cu prilejul manifestarilor “Zilele Ploiestiului”, “Ziua Europei”, “Ziua Drapelului 
National” si comemorarea poetului Mihai Eminescu, s-au asigurat masurile de ordine si 
liniste  publica.          

De asemenea, membrii biroului au participat la sedintele de tragere organizate 
periodic in poligonul de la Boldesti si Plopeni. Totodata, s-a asistat la sedintele de 
instruire si tragere ale agentilor comunitari.      
            Au fost intreprinse actiuni de  identificare si fotografiere a masinilor abandonate 
pe domeniul public, situatia fiind transmisa Serviciului Control A.D.P.P. 
         In urma furtunilor puternice care s-au abatut asupra municipiului Ploiesti in vara 
acestui an, s-au constituit echipe care au raportat situatia din teren factorilor 
responsabili. 
          In colaborare cu echipe de agenti din cadrul Serviciului Ordine Publica 
Interventie Transport Valori Monitorizare, s-a asigurat ordinea la meciurile  de fotbal 
desfasurate pe stadionul Ilie Oana. 
           
          In timpul deplasarilor efectuate in teren au fost urmarite si depistate fapte 
contraventionale savarsite pe domeniul public, precum: depozitarea resturilor menajere 
in alte locuri decat cele special amenajate; parcarea autovehiculelor pe spatiul verde; 
blocarea accesului sau iesirii din parcare s.a., in toate cazurile fiind anuntat Dispeceratul 
institutiei.  
Activitati realizate in colaborare cu Serviciul Paza Obiective 
          Au fost organizate controale la posturile de paza din cadrul Serviciului Paza 
Obiective, urmarindu-se in principal respectarea de catre agenti a consemnului 
particular si general al postului. 
          In posturile inarmate, s-a verificat modul de intretinere al armamentului din 
dotarea agentilor. 
 Biroul Control Ordine Publica si Paza Obiective a transmis permanent conducerii 
Serviciului Paza Obiective rezultatele controalelor, prin rapoarte periodice in care au 
fost mentionate urmatoarele : aspecte ale activitatii agentilor, nivelul cunoasterii actelor 
normative in vigoare si eventuale nereguli in modul de predare-primire al armamentului 
si al intretinerii acestuia.  
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Alte activitati 
 Membrii biroului au participat la actiuni de supraveghere a zonelor din oras cu 
prilejul diferitelor evenimente ce au avut loc: 

- vizite oficiale ale autoritatilor de stat; 
- manifestari cultural-sportive; 

  - sarbatori oficiale si religioase 
          S-au efectuat deplasari sediul societatilor comerciale  care au ca obiect de 
activitate recuperarea deseurilor reciclabile/nereciclabile, pentru a solicita preturi de 
achizitii. Astfel, deseurile reciclabile rezultate in urma casarii efectuate la nivelul 
institutiei au fost predate, iar deseurile nereciclabile au fost transportate si predate la 
S.C.Termoelectrica - punct de colectare Valenii de Munte. 
   Membrii biroului au facut parte din comisiile de inventariere anuale ale Primariei 
Municipiului Ploiesti si ale institutiei.  
          In vederea indeplinirii “Planului tematic pentru pregatirea personalului din cadrul 
biroului” s-au desfasurat activitati de expunere si discutii referitoare la legislatie. 
Activitati desfasurate in cadrul parcului auto  
          Parcul auto al Politiei Comunitare Ploiesti s-a marit in urma achizitionarii unui 
numar de patru autoturisme marca Dacia Logan si a unui autoturism Renault Trafic. In 
consecinta, s-au efectuat demersurile necesare pentru inmatricularea acestora; s-a facut 
deplasarea la S.C. Rocura cu sediul in Bucuresti, unde au fost montate rampe acustico-
luminoase  si statii de emisie receptie pe autoturismele noi achizitionate; s-a efectuat 
testarea in trafic a aptitudinilor soferilor, in vederea ocuparii posturilor de conducatori 
auto pe noile autoturisme.    
          De asemenea, s-a asigurat alimentarea cu carburanti a autoturismelor, deplasarea 
acestora la societatile cu care institutia are incheiat contracte de prestari servicii in 
vederea efectuarii reparatiilor, serviciilor de vulcanizare, urmarirea si efectuarea 
conform graficului a reviziilor periodice, a valabilitatii RCA, CASCO, inspectia tehnica 
periodica, a intretinerii periodice etc.  
         S-au efectuat demersuri catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti pentru 
scoaterea din evidenta a 11 autoturisme, care au apartinut fostului Corp al Gardienilor 
Publici. 
         Atunci cand conditiile meteorologie au fost nefavorabile s-a efectuat instruirea 
suplimentara a conducatorilor auto, punandu-se accent pe sporirea vigilentei in trafic. 
S-a desfasurat  o actiune de verificare a permiselor de conducere ale soferilor, vizand in 
principal valabilitatea acestor documente. 

 

Director General, 
Carmen Daniela Gheorghe 


