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ANALIZA

activităților desfășurate de către polițiștii din

cadrul Serviciului Poliție Locală din orașul

Huedin  în anul 2017

                             INTRODUCERE . NOȚIUNI GENERALE 

Poliţia Locală  Huedin   este  o  instituție  publică  fără  personalitate  juridică,  ce  îşi

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii  nr. 155/2010, pe baza principiilor:

legalității, încrederii, previzibilității, proximității şi proporționalității, deschiderii şi transparenței,

eficienței şi eficacității, răspunderii şi responsabilității, imparțialității şi nediscriminării. 

Poliția Locală Huedin  își exercită misiunea pentru și în interesul cetățenilor din oraș , al

autorităților şi instituțiilor publice numai prin raportare strictă la competentele legale, aşa cum

sunt stipulate în legile specifice ce reglementează organizarea și funcționarea instituției și nu în

ultimul rând în Constituția României. 

În  fiecare  an,  de  la  înființare  și  până  în  prezent,  se  depun  eforturi  susținute  pentru

eficientizarea  procesului  de  management,  creşterea  gradului  de  siguranță  şi  încredere  al

cetățenilor orașului . Concret, Serviciul Poliție Locală este  ancorat la o diagramă de relații, astfel

încât  randamentul  cadrelor  să fie  optim,  iar  relația  cu cetățenii  din orașul  Huedin  să fie în

permanență bazată pe cerințele și așteptările acestora. Se stabilesc anual priorități, se întocmesc

planuri de acțiune și se respectă cu mare strictețe pentru ca, la finalul fiecărui an, obiectivele să

fie îndeplinite întocmai. 

                                 



Serviciul  Poliție Locală  a  acționat în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.155/2010 a

poliției locale, a Hotărârii de Guvern nr.1332/2010 privind organizarea  și funcționarea poliției

locale, a  Hotărârii  Consiliului  Local al  Orașului  Huedin nr.  64/28.04.2017 privind aprobarea

Regulamentului de organizare si funcționare a Poliției Locale Huedin , a dispozițiilor primarului

Orașului Huedin  și a șefului Serviciului Poliție Locală, respectând principiile care guvernează

conduita profesională a funcționarului public în următoarele domenii de activitate:

a.ordinea și liniștea publică precum și  a pazei  bunurilor;

b.circulația pe drumurile publice ;

c.disciplina în construcții și afisajul stradal ;

d.protecția mediului;

e.activitatea comercială ;

f.evidența persoanelor ;

j.alte domenii stabilite prin lege .

În cadrul serviciului activează un număr de 10 lucrători , o funcție de conducere ( șef

serviciu) și nouă funcții de execuție. În perioada analizată Serviciul Poliție Locală și-a desfășurat

activitatea pe două paliere, respectiv pe linia de prevenire și pe linia de combatere a fenomenelor

antisociale.

Toate aceste structuri au un grad ridicat de adaptabilitate și coerență, funcționează într-un

cadru organizat, atât independent cât și în strânsă legătură cu celelalte elemente structurale, în

raport de misiuni și problematica gestionată. 

 O problematică a Serviciului Poliție Locală a fost in cursul anului 2017 crearea cadrului

legislativ pentru ca lucrătorii să-și poată îndeplini atribuțiunile de serviciu .

O comparație statistică cu anul 2016  este irelevantă ,deoarece in cursul anului  2016 nu a

fost întocmit un bilanț statistic comparativ cu anii anteriori din care să reiasă activitățile ce au

fost desfășurate de lucrătorii din cadrul serviciului , totuși subliem faptul că în cursul anului 2016

au fost aplicate un număr de 82 sancțiuni contravențioanale ,iar in cursul anului 2017 au fost

aplicate un număr de 1372 de sancțiuni , rezultând un plus de 1290 sancțiuni, sancțiunile din

cursul anului 2017 in proporție de 90 % au fost aplicate de către lucratorii de ordine publică și

siguranță rutieră care au acționat și în cursul anului 2016.

Capitolul I. Pe linia de prevenire : 

→ au fost organizate  activități zilnice în zilele lucrătoare la trecerile de pietoni din zona

unităților de învățamânt , cu scopul prevenirii accidentelor de circulație în care sunt implicați

elevi și preșcolari ;

→ au fost intensificate patrulările in zona școlilor pentru a  se asigura ordinea și liniștea

publică ;



→ s-a pus accent pe dirijarea traficului în zona centrală a orașului ,respectiv pe DN1-E60

în special în zilele de marți și vineri când valorile de trafic sunt foarte ridicate ;

→ au fost organizate acțiuni punctuale în oborul de animale , respectiv în zilele de târg și

în piața agroalimentară din str.B.N.Antal , în scopul protejării adevăraților producători agricoli și

combaterea comerțului ilicit ;

→ s-au pus bazele și s-a lucrat la materiale ce umează să se prelucreze în unitățile de

învățământ  după ce  se vor întocmi protocoalele de colaborare între Serviciul Poliție Locală și

unitățile  școlare  de  pe  raza  orașului  Huedin  .  Serviciul  Poliție  Locală  a  întocmit  proiectul

educațional ,,Combaterea absenteismului și prevenirea eșecului școlar '' ;

→ în  scopul  prevenirii  unor  fapte  și  acte  antisociale  s-au  aplicat  somații  și  măsuri

punctuale , s-au aplicat note de constatare , invitații pentru respectarea normelor de conviețuire

socială, reguli generale de comerț, a obligațiilor privind circulația pe drumurile publice , privind

disciplina în construcții , dar și a celor prinind protecția mediului ;

→ s-a elaborat regulamentul privind funcționarea pieței agroalimentare și a oborului de

animale din orașul Huedin ;

→ s-a elebarorat regulamentul privind organizarea,autorizarea și amplasarea mijloacelor

de publicitate precum și regulamentul  privind eliberarea avizului de spargere pe domeniul public

din orașul Huedin ;

→ s-au făcut propuneri și au fost dezbateri pe tema regulamentului  privind parcările de

pe raza orașului Huedin;

→  s-au inventariat  toate  parcările  de reședință  cât  și  cele  publice și  au fost  marcate

corespunzător ,actualmente fiind în desfășurare procesul de contractare a locurilor de parcare ; 

→ lucrătorii  din  cadrul  serviciului  in  primul  trimestru  al  anului  2017  au  desfășurat

activități de inștiintare ,fiind înmânate atât persoanelor fizice cât și celor  juridice somații având

ca obiect recuperarea taxelor ce sunt datorate Primăriei orașului Huedin,încercându-se să se facă

o cât mai bună colectare a banului public .

Capitolul II.    În d  omeniul ordinii și siguranței publice  :

Obiectivul specific constă în  menținerea ordinii și liniştii publice, în limitele competenței

teritoriale;

→ în cadrul structurii respective își desfășoară activitatea un număr de trei agenți ;

→ aceștia au desfășurat activități zilnice de patrulare pe două schimburi ,pe întreaga rază

de competență a orașului Huedin . Patrulările au fost efectuate și împreună cu lucrători din cadrul

domeniului rutier , acestea fiind făcute și la finele săptămânii , respectiv sâmbătă și duminică cât

și  în  sărbătorile legale sau în  ziele  declarate  libere ,lucrătorii  din  cadrul  serviciului  având o

continuitate zilnică ;



→patrulele  au  acționat  pentru  prevenirea,  combaterea  și  sancționarea  faptelor

antisociale , pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică precum și o mai bună

gospodărire a comunității prin promovarea unei relații  civilizate în viața cotidiană , dar și în

scopul prevenirii cerșetoriei , dar și identificarea persoanelor care apelează la mila publicului ,

identificarea copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților  sau a reprezentanților legali ,

a persoanelor fără adăpost , pentru încredințarea acestora Serviciului Public de Asistență Socială

în vederea rezolvării legale a problemelor acestora.; 

→s-a acționat de către agenții de ordine publică cu preponderență în zona școlilor atât la

începerea  cât  și  la  terminarea  orelor  de  curs  ,precum  și  în  zonele  lăcașurilor  de  cult  ,a

cimitirelor ,a pieței  agroalimentare ,oborul de animale ,  zonele limitrofe ale orașului Huedin

unde  frecvent  se  aruncă  și  se  depozitează  pe  domeniul  public  deșeuri  menajere  ,  materiale

rezultate din demolarea construcțiilor ,totodată s-a acționat în zona pășunilor ce aparțin orașului

Huedin , de unde se sustrage material lemnos ;

→ au fost asigurate măsuri de ordine cu ocazia unor manifestări publice , gen ,, Zilele

orașului Huedin “, activități sportive , ceremonii oficiale ;

→ au fost  puse  în executare un  număr de  șase mandate de aducere ,au fost  duse  la

domiciulul unor persoane un numar de 129 citații/înștiințări , au fost soluționate un număr de 19

petiții și au fost solicitați să intervină la un număr de 21 sesizări ale cetățenilor ;

Capitolul III.    În d  omeniul   circulației   rutiere : 

În cadrul structurii  își  desfășoară  activitatea un  număr de trei  lucrători, cu  funcție de

execuție.

Activitățile de prevenire ,  de sancționare a faptelor comise de către conducătorii auto 

s-au desfășurat cu ajutorul autospecialei aflate  în dotarea Serviciului  Poliție Locală Huedin ,

care a sprijinit  desfășurarea activităților în mai bune  condiții a  atribuțiunilor lucrătorilor din

cadrul serviciului.

→ s-a acordat  sprijin  lucrătorilor de la  Poliția Națională pentru fluidizarea  circulației

rutiere , în special în schimbul de dimineață ;

→s-a  acționat punctual  în vederea  depistării  conducătorilor auto care  încalcă normele

legale  privind  circulația pe  drumurile  publice,  conform  atribuțiilor din  Legea

155/2010,respectiv,oprirea,staționarea,parcarea,accesul interzis, pietoni ,conducători de  mopede

,vehicule cu tracțiune animală , masa maximă admisă;

→ au fost organizate un  număr de 11  acțiuni punctuale  având drept scop  disciplinarea

tuturor participanților la traficul  rutier ;

→ au  fost soluționate un  număr de 22  sesizări ale  cetățenilor privind diferite fapte la

regimul rutier ;



→ s-a  acționat în zona  pieței agroalimentare Huedin  în zilele de  marți și la oborul de

animale în zilele când au fost târguri .

       Capitolul   IV.În   domeniul diciplinei   î  n   construcții   : 

→  își desfășoară activitatea  un  agent  ,activitatea  acestuia  constând în  asigurarea

disciplinei în construcții și verificarea aplicării in mod corespunzător a legislației in vigoare ; 

→ a  acționat conform Legii  nr.50/1991 privind depistarea  constucțiilor efectuate fără

autorizare de construire ;

→ au fost identificate imobile ale unor persoane terțe care nu și-au îndeplinit obligația de

declarare a acestora la serviciul taxe și impozite din cadrul Primăriei orașului Huedin ;

→ au fost aplicate un număr de nouă sancțiuni contravenționale și s-a întocmit un dosar

penal , acesta fiind in curs de soluționare ,la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin;

→ s-a deplasat  în teren la  solicitarea  cetățenilor în  19  situații ,  de asemenea au fost

soluționate un număr de 14 petiții ale cetățenilor și au fost aplicate un numar de 21 somații către

diverși cetățeni .

        Capitolul V.  În domeniul   controlului comercial :

→  în cadrul structurii  își  desfășoară activitatea un agent care a  acționat permanent  în

scopul protejării populației împotriva activităților comerciale ilicite ;

→ a acționat pe linia combaterii comercilizării produselor alimentare neconforme ,dar și

a fenomenului de a face comert ilegal în detrimentul producătorilor agricoli ; 

→ agentul a efectuat un număr de 49 controale, verificări privind termenul de valabilitate

al  produselor  comercializate  ,afișarea prețurilor  și  a   existenței  verificării metrologice  a

mijloacelor de cântărire utilizate de către comercianți ;

→ au fost emise adrese și somații diferiților agenți economici și au fost aplicate un număr

de 11 sancțiuni contravenționale ;

→ s-a acționat de fiecare dată când există târg de animale și in fiecare zi de marți în zona

pieței agroalimentare din orașul Huedin , în funcție de solicitări s-a acționat împreună cu O.P.C.

si Direcția Sanitar Veterinară ;

→ s-au verificat  și  inventariat  toate  unitățile economice  de  pe  raza  orașului Huedin

întocmindu-se dosare pentru o evidență mai clară a acestora ;

→ s-au monitorizat agenții economici în vederea elaborării acordului de funcționare ;

→ s-a elaborat H.C.L nr.62/28.04.2017 privind aprobarea stabilirii unor fapte de natură

contravențională și  regimul  sancționator al  acestora  privind  desfășurarea unor  activități

comerciale pe raza orașului Huedin .



       Capitolul   VI.În   domeniul   protecției   mediului :

→ activitatea în acest domeniu  este desfășurată de catre un agent ;

→ au  fost  efectuate  controale  pentru  buna  gospodărire a  orașului având drept  scop

depistarea persoanelor fizice/juridice care aruncă deșeuri menajere pe domeniul public ;

→ au fost  organizate un  număr de patru  acțiuni la nivelul  orașului Huedin  și au fost

aplicate un număr de trei sancțiuni contravenționale ; 

→ s-a verificat  existența contractelor de salubritate ale persoanelor fizice/juridice  din

orașul Huedin ;

→ au fost înregistrate si soluționate un număr de cinci petiții și sesizări ale cetățenilor ;

 → au fost luate  măsuri pentru  neconformitățile identificate privind protejarea  spațiilor

verzi  din aproprierea  blocurilor  unde  sunt  depozitate  lemne ,materiale  de  construcții și  sunt

ridicate diferite construcții ;

→ s-a  inștiintat fiecare agent economic care  desfășoară activități   de comerț în  piața

agroalimentară cât și  în oborul de animale din orașul Huedin , ca la terminarea  activităților să

facă curățenie și să depoziteze deșeul rezultat în locurile special amenajate ;

→ au fost  efectuate verificări și controale la spălătoriile auto de pe raza orașului Huedin

pentru  intrarea în legalitate a acestora;

→s-a  elaborat  H.C.L.  nr.58/2017  privind  aprobarea  stabilirii  unor  fapte  de  natura

contravențională privind păstrarea,colectarea ,transportarea si  depozitarea  deșeurilor  din orașul

Huedin .

Bugetul  Poliției Locale pentru anul 2017 a fost  de 705 mii  lei ,  serviciul fiind intr-o

organizare continuă ,atât din punct de vedere logistic cât și legislativ, din bugetul acordat pentru

anul 2017  ,suma de 160,41 mii lei nu au fost utilizati . 

O  problemă prioritară în  cursul  anului  2017  a  fost  întocmirea  documentelor  privind

accesarea bazei de date a M.A.I. , fapt ce a fost finalizat in cursul lunii decembrie a anului 2017 ,

iar începând cu luna februarie a  anului 2018 această bază de date să poată fi utilizată de  către

cinci  lucrători din cadrul serviciului .

În cursul anului 2017  au fost înregistrate împotriva polițiștilor :o infracțiune  de ultraj ,

dosarul fiind pe rol la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin , polițistul ultragiat fiind Fărkas

Călin .

Împotriva  polițiștilor locali  Cătaș Dorel  și  Lăpuște Ciprian este  înregistrată la  Poliția

Orașului Huedin   plângere pentru  abuz  în  serviciu  ,  cercetările fiind  efectuate  de  către

formațiunea Ordine publică  sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă

Judecătoria Huedin . 



                          Capitolul   VII.Alte domenii prevăzute de lege  :

Un  alt  domeniu de  interes  este  cel  al  prestării  de  muncă  neremunerată  în  folosul

comunității.De această activitate se ocupă un agent, care:

 primește  adresele  de  la  organele  judiciare  privind  persoanele  care  trebuie  să  execute

această activitate;

 implementează  în  baza  de  date  toate  informațiile  necesare  cu  privire  la  persoana  în

cauză,stabilindu-se locul și tipul activității ce urmează să o desfășoare;

  verifică locul de muncă,modul în care persoanele prezente îndeplinesc sarcinile atribuite;

 -la  finalizarea  obligației  de  prestare  a  muncii  neremunerate  se  transmit  organelor

judiciare,documentele care atestă afectuare muncii;

În  acest  sens  ,s-au  primit  32  de  adrese  atât  de  la  Serviciul  de  probațiune  Cluj  cât  și  de  la

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin din care au fost finalizate 10 dosare.

Nu în ultimul rând gestionarea câinilor fără stăpân,este asigurată de către doi agenți:

-aceștia  se întâlnesc lunar cu reprezentantul  Asociației pentru protecția animalelor ,,Cezar” în

baza protocolului semnat în luna octombrie 2017 care prevede strângerea câinilor fără stăpân din

oraș,sterilizarea,deparazitarea,vaccinarea,dotarea  cu  microcip,organizarea  de  programe  de

vizitare și adopție a animalelor .

-la finalul fiecărei luni  întocmesc documentele aferente pe care le transmit Direcției economice

din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Deficiențe   constatate 

1. Pregătirea profesională modestă ;

2. Comportamentul neadecvat față de cetățeni ;

3. Lipsa de autoritate și fermitate ;

4. Gestionarea defectuoasă a situațiilor tensionate ;

5. Disciplina care se află în curs de cimentare ;

6. Ținuta care trebuie să fie îngrijită  și purtată în funcție de sezon ;

7. O mai bună colaborare cu celelalte structuri din cadrul Primăriei ;

8. Folosirea echipamentelor din dotare în mod corespunzător ;

9. O colaborare  mai  bună între  diferitele  structuri  din  cadrul  serviciului  și  desfășurarea

activităților în echipă ;

10.  Respectarea programului de lucru îndeosebi în zilele de sâmbătă și duminică, precum și

în zilele de sărbători legale.



Obiective 

1. Asigurarea unui climat de siguranță a cetățenilor;

2. Transparența întregii activități ;

3. Îmbunătățirea calității serviciului polițienesc ;

4. Promovarea  imaginii  Serviciului  Poliție  Locală prin  imbunătățirea rolului  polițistului

local în comunitate ;

5. Înaintarea  evaluărilor trimestriale  ale  Serviciului  Poliție Locală în  scopul  informării

Primarului orașului Huedin și a Consiliului Local spre stiință și observație ;

6. Informarea mass-media cu privire la activitățile importante ;

7. Întărirea disciplinei polițiștilor locali și instruirea continuă pe linia pregătirii profesionale

și modul de adresare către cetățeni ;

8. Reconsiderarea atitudinii tuturor politiștilor locali privind munca si responsabilitatea față

de comunitatea pe care o servesc și a institutiei din care fac parte ;

9. Ducerea la indeplinire a tuturor dispozițiilor date de catre Primarul orașului Huedin ;

10. Eradicarea în totalite a faptelor de corupție din rândul tuturor funcționarilor  ;

11. Întâlniri organizate cu cetățenii orașului în vederea aflării problematicii cotidiene.

 

ȘEF SERVICIU POLIȚIE LOCALĂ

                   GHEORGHE CONSTANTIN CĂLĂTAN 


