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            1). CONSIDERAȚII GENERALE 
 

  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, înființată prin Hotărârea Consiliului Local 
Craiova  nr. 475/2010, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 republicată, își exercită 
competențele în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare și funționare a poliției locale și are ca scop 
îndeplinirea atribuţiilor legale în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi pentru prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor/contravențiilor, in urmatoarele domenii: 

a) ordinea si linistea publica;  
b) circulatia pe drumurile publice;  
c) disciplina in constructii si afisajul stradal;  
d) protectia mediului;  
e) activitatea comerciala;  
f) evidenta persoanelor;  
g) alte domenii stabilite prin legi, acte administrative centrale sau locale, dispoziții 

emise de Primarul Municipiului Craiova.  
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Poliţia Locală a Municipiului Craiova se află în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, desfăşurându-şi activitatea în mod direct și nemijlocit sub autoritatea 
şi controlul Primarului Municipiului Craiova. 

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul comunităţii locale, exclusiv pe 
baza şi în executarea legii, a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale 
administraţiei publice locale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui 
domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale/locale, pe baza următoarelor principii: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, 
proximităţii si proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei si eficacităţii, 
răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova are competență de a acționa, în îndeplinirea 
atribuțiilor conferite de lege, strict pe raza municipiului Craiova. 
 În cadrul Politiei Locale funcţionează structuri/compartimente specifice prevăzute de 
H.G. nr. 1332 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare si functionare 
a politiei locale (ordine şi linişte publică, circulaţie, disciplina în construcţii, afișaj stradal şi 
activitate comercială, sisteme informatice, dispecerat și evidența persoanelor, protecţia 
mediului), precum și compartimente specifice domeniilor generale de activitate prevăzute 
de lege (resurse umane, protecţia muncii şi situaţii de urgenţă, financiar-contabilitate și 
urmărire încasări amenzi, achiziţii publice și logistică, relaţii cu publicul, circuitul 
documentelor și acces persoane, contencios juridic şi procesare contravenţii). 
 In vederea eficientizării procesului de management operativ si pentru creşterea 
gradului de siguranţă şi de încredere a cetăţenilor, serviciile de ordine publică ale Poliţiei 
Locală îşi desfăşoară activitatea în mai multe locaţii (sedii secundare), situate în cartierele 
Municipiului Craiova (având zonele de competență similare Poliției Municipiului Craiova, 
potrivit Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică, încheiat la nivelul municipiului 
Craiova - parte integrantă din planul județului Dolj), după cum urmează: Serviciul Ordine 
Publică '' Unirii '' - str. Ion Maiorescu nr. 6 (incinta Colegiului Națíonal ''Carol I''), Serviciul 
Ordine Publică '' Brazdă '' - str. Brazda lui Novac nr. 87 (incinta Școlii Gimnaziale ''Sf. 
Gheorghe''), Serviciul Ordine Publică '' Craiovița '' - str. Castanilor nr. 4 (incinta Școlii 
Gimnaziale ''Al. Macedonski''), Serviciul Ordine Publică '' Rovine '' - str. Nicolae Julea nr. 3 
(incinta fostei Școli Generale nr. 35), Serviciul Ordine Publică '' Valea Roșie '' - str. 
Vântului nr. 3 (incinta Școlii Gimnaziale ''Nicolae Romanescu'').                      
 În exercitarea atributiilor, Politia Locală a Municipiului Craiova coopereaza cu 
structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Dolj, Brigada Mobilă de Jandarmi Craiova, Poliţia Transporturi Feroviare Craiova, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul 
Judeţean Dolj, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate Publică, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale, si colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane 
fizice si juridice, în condiţiile legii. 

Poliția Locală are obligativitatea să prezinte Consiliului Local al Municipiului 
Craiova (în ședință publică), la fiecare început de an (pentru anul precedent), raportul de 
activitate cu rezultatele obținute. 
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2). CADRUL LEGISLATIV 
 
Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale, republicată;  
H.G. nr. 1332/2010 – pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a Poliţiei Locale;  
Legea nr. 188/1999-  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;  
Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;  
Legea nr. 295/2004 - privind Regimul armelor şi muniţiei;  
Legea nr. 60/1991 –  privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice  
Legea nr. 61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice;  
Legea nr. 12/1990 - privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 

comerciale ilicite  
Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
Ordinul nr. 839/ 2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (*actualizat*) 
Legea nr. 4/2008 - privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive 
Legea nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.  
Legea nr. 265/2007 - pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 
Legea nr. 92/2007 - privind serviciile de tranport public local 
Legea nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 
Legea  nr. 185/ 2013 - privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate 
Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
O.G. 2/2001  -  privind regimul juridic al contravențiilor 
O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate 

ale cetatenilor români 
O.U.G. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice 

 H.G. nr. 1391/2006  - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

O.G. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 
H.C.L. nr. 26/2011 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Poliției Locale a Municipiului Craiova 
H.C.L. nr. 115/2006 - regulamentul pentru exercitarea activitățiilor de comerț în 

zone publice de pe raza municipiului Craiova 
H.C.L. nr. 319/2009, modificat și completat prin HCL nr. 233/2015 - pentru 

aprobarea Regulamentului  privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce 
constituie contravenții. 

H.C.L. nr. 201/2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei 
pentru parcarea curentă a autovehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului 
Craiova. 
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 H.C.L. nr. 845/2013 - privind aprobarea Regulamentului local referitor la 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova 

H.C.L. nr. 846/2013 - privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile 
de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de 
comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova 

H.C.L. nr. 37/2014 - privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin 
spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova 

H.C.L. nr. 108/2014 - privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea 
activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova. 

H.C.L. nr. 211/2015 - privind aprobarea Regulamentului  de  funcţionare  și  acces  
în Centrul Istoric al Municipiului Craiova. 
 
 

3). BILANTUL  ACTIVITĂŢII PE ANUL 2015 
 

În perioada analizată, Poliţia Locală a Municipiului Craiova s-a axat pe îndeplinirea 
sarcinilor stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Craiova, 
aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova (cu avizul Comisiei Locale de 
Ordine Publică și Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj), plan ce are ca obiective 
fundamentale creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor 
contravenţionale şi infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale şi alte misiuni 
în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliției locale. 

În vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale, împreună cu forţele ce 
compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, în cursul anului 2015, au fost  
încheiate protocoale de colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, Poliția 
Municipiului Craiova - Biroul Poliției Rutiere, Inspectoratul Județean de Jandarmi – Dolj. 

De asemenea, a fost încheiat Planul integrat de ordine publică la nivelul județului 
Dolj și municipiului Craiova, prin care s-au stabilit zonele de responsabilitate, urmărindu-
se, în cadrul acțiunilor comune, acoperirea zonelor cu pericol infracţional și 
contravențional, pe diferite intervale de timp. 

Conform competenţelor prevăzute de Legea 155/2010, la nivelul Poliției Locale a 
Municipiului Craiova, s-au efectuat zilnic patrulări auto, cu un număr mediu de 9 echipaje 
mobile şi patrulări pedestre (polițiști ordine publică), cu un număr mediu de 15 patrule. 

S-au efectuat patrulări auto și patrulări pedestre, pe zona de responsabilitate stabilită 
prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului Craiova și s-a asigurat integritatea 
obiectivelor și a mobilierului urban, proprietate a municipiului Craiova, ocazie cu care s-au 
desfășurat acțiuni preventive, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, aplanate stări 
conflictuale și constatate fapte infracționale.   

Polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale, fiind 
organizate şi desfăşurate un număr de 592 acţiuni și misiuni specifice, asigurând măsuri de 
ordine cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică, circulație rutieră, 
disciplina in constructii (mitinguri, marșuri,  acțiuni de pichetare, manifestări sportive, 
cultural - artistice, religioase), acțiuni pe linie comercială,  economică, pe linie de circulație, 
etc, din care 330 acțiuni cu efective proprii și 262 acțiuni în colaborare cu alte structuri de 
ordine publică ce acționează pe raza municipiului Craiova. 
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 Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu, persoane care nu justificau prezenţa 
în municipiul Craiova, precum şi minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, ce  au fost 
predați familiilor sau au fost predaţi (pe bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 
 De asemenea, persoanele fără adăpost, depistate pe raza municipiului, au fost 
conduse, în perioada cu temperaturi scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost, 
Căminul de Persoane Vârstnice, unitățile spitalicești din subordinea Consiliului Local 
Craiova şi Spitalul Clinic de Urgenţă Dolj. 

S-a procedat la punerea în executare a 501 mandate de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea, s-au 
realizat 257 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituție.  

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate, aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005, s-a dispus verificarea asupra a 
5661 persoane, cărora le-au fost comunicate somații și înștiințări, pentru a se deplasa la 
sediul Direcției Evidența Persoanelor, în vederea intrării în legalitate. 

În domeniul circulației, au fost desfasurate activități de responsabilizare a 
conducatorilor de autovehicule, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă 
prevederile legale, identificarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune 
animală, fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrală a 
municipiului și în zona unităților de învațământ, precum și asigurarea măsurilor de ordine 
pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut 
loc în municipiul Craiova. 

În domeniul disciplinei în construcții, raportat la competențele statuate prin legea 
specială, au fost verificate construcţii executate fără forme legale (chioșcuri, garaje, tonete, 
panouri, împrejmuiri etc), iar pentru abaterile constatate de la legislatia in vigoare, s-au 
dispus măsurile prevăzute de prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, modificată și 
completată, privind disciplina în construcții.  

S-au organizat acțiuni privind respectarea normelor de afișaj stradal, de verificare și 
control a activității comerciale la agenți economici ce își desfășoară activitatea în piețele 
agroalimentare din municipiul Craiova, precum și în Târgul de Săptămână, atât cu forțe 
proprii, cât și în colaborare cu celelalte structuri de ordine publică, precum și verificarea 
agenților economici cu privire la respectarea normelor prevăzute de H.C.L. nr. 115/2006 
privind exercitarea activităților de comerț de pe raza municipiului Craiova, H.C.L. nr. 
846/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condițiile de amplasare a 
construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal și 
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.  

De asemenea, s-a avut în vedere depistarea și identificarea autovehiculelor 
abandonate sau fără stăpân (aflate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova), 
verificarea centrelor de colectare a deșeurilor menajere, precum și verificarea existenței 
contractelor încheiate de către persoanele fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova. 

Polițiștii locali cu atribuții în ordine publică, circulație și activitate comercială, 
împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj (Direcția 
Economică), au efectuat acțiuni inopinante privind depistarea și sancționarea persoanelor și 
transportatorilor ce efectuau activități de comerț cu material lemnos, cu încălcarea 
legislației în vigoare. 
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Au fost înregistrate și procesate de către registratura Poliției Locale un număr de 
26.632 de documente (adrese, sesizări, petiții, cereri, informări, documente interne, etc), 
pentru care s-a asigurat circuitul documentelor, atât în instituție cât și în exteriorul acesteia, 
ce au fost repartizate structurilor operative competente, în vederea cercetării și soluționării, 
răspunsurile fiind comunicate către petenți, în termenul și condițiile impuse de O.G. nr. 
27/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activitatii de 
solutionare a petitiilor și în conformitate cu procedurile legale. 

Totodată, au fost procesate sesizări ale cetățenilor ce s-au prezentat la audiențele 
susținute de Primarul Municipiului Craiova, viceprimari, administratorul public și 
consilierii locali, a căror rezolvare a fost de competența Poliției Locale, toate fiind 
soluționate în termenele stabilite prin notele de audiențe.  
 Pe parcursul anului s-au primit 1771 sesizări telefonice prin dispeceratul Poliției 
Locale, iar un număr de 10140 sesizări au fost preluate (procesate, repartizate spre 
soluționare) prin linia telefonica specială ”Telefonul Cetateanului” (0251 - 984), telefon ce 
este conectat la Dispeceratul Politiei Locale.  

Totodată, polițiștii locali - dispecerii instituției, au efectuat un număr de 7332 de 
verificări în baza de date M.A.I., la solicitarea polițiștilor locali din teren, aflați în misiune, 
din care: verificări persoane – 5336; verificări permise de conducere auto – 338; verificări 
autovehicule – 1658). 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate un număr 
de 59 infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiilor Poliţiei Municipiului 
Craiova, în vederea continuării cercetărilor. 
 În cursul anului 2015 au fost constatate şi aplicate 20.349 de sancțiuni 
contravenţionale, din care 16.676 amenzi și 3.673 avertismente (majoritatea pentru fapte 
prevăzute de O.U.G. nr 195/2002, Legea nr. 92/2007, H.C.L. nr. 319/2009, Legea nr. 
61/1991 republicată, Legea nr. 50/1991 republicată, H.C.L. nr. 201/2011), valoarea  totală a 
amenzilor fiind de 3.774.759 lei. 

De asemenea, au fost implementate prevederile Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005 
republicat, emis de Ministerul Finanțelor Publice, pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice 
si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, fiind declanșată procedura de 
actualizare a acestora, așa cum prevede Ordinul 400/2015.  

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 9/2015 emis de Ministrul Afacerilor Interne, un 
număr de 59 polițiști locali au urmat cursurile obligatorii de formare profesională, cu durata 
de 3 luni, în municipiul Drobeta Turnu - Severin, în cadrul Şcolii de Perfecţionare a 
Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova (ce aprține M.A.I.), promovabilitatea fiind de 100% în 
urma examenului susținut la finalul cursului, iar potrivit Legii nr. 188/1999 republicată, un 
număr de 8 funcţionari publici (cu funcții publice generale), au urmat cursuri de 
perfecţionare profesională. 

Activitatea Poliţiei Locale a fost menţionată în mass-media, fiind publicate peste 175 
articole scrise în presa locală şi centrală, 5 emisiuni radio şi aproximativ 31 ştiri/materiale la 
posturile de televiziune centrale/locale.  
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4). ACTIVITATEA PREZENTATĂ PE COMPARTIMENTE DE ACTIVITATE 
 

A). Structura de ordine publică 
  Pe parcursul anului 2015, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 347 
acţiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competențele conferite de Legea nr. 
155/2010 a poliției locale, HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare și funcționare a poliției locale și actele administrative emise de autoritățile 
centrale și locale, din care 192 cu forțe proprii și 155 în colaborare cu celelalte instituții.  

În urma acestor acțiuni menționate mai sus, au fost constatate un număr de 32 
infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiile Poliţiei Municipiului Craiova în 
vederea continuării de cercetări. 

Răspunzând sesizărilor cetățenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și 
liniștii publice, s-a intervenit și au fost aplanate 122 de stări conflictuale. 
 S-a procedat la punerea în executare a 501 mandate de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea, s-au 
realizat 257 de intervenţii la obiectivele monitorizate de către Poliția Locală. 
 Polițiștii locali din serviciile de ordine publică, au comunicat la domiciliul 
persoanelor, un număr de 5661 somații/invitații emise de Direcția Evidența Persoanelor, 
având ca obiect somarea/înștiințarea persoanelor care nu respectă prevederile O.U.G. nr. 
97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, aprobată și 
completată prin Legea nr. 290/2005 și au pus în vedere persoanelor respective să intre în 
legalitate în cel mai scurt timp. 

S-a participat și asigurat menținerea ordinii publice la un număr de 27 adunări 
generale ale asociațiilor de proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor. 

S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Direcția Evidența Persoanelor, 
Direcția Impozite și Taxe, Direcția de Asistență Socială, depozitul de alimente. 

Polițiștii locali (dotați cu armament specific), au asigurat atât protecția funcționarilor 
publici, cât și a valorilor monetare încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, 
Regiei Autonome de Transport Craiova, S.C. Salubritate Craiova și Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Dolj,  asigurând colectarea și transportul valorilor către Trezoreria 
Municipiului Craiova, cu autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale, potrivit 
planurilor încheiate între Poliția Locală și beneficiari, în condiții de maximă siguranță, fără 
a fi înregistrate evenimente negative.  

De asemenea, în baza protocolului de colaborare cu Regia Autonomă de Transport 
Craiova, s-au efectuat, în echipe mixte, acțiuni de control asupra călătorilor ce folosesc 
mijloacele de transport public în comun, privind existența tichetului valabil de călătorie, 
având ca scop diminuarea călătoriilor frauduloase. 

Au fost desființate 6 locații în care erau amenajate ilegal adăposturi improvizate (pe 
teren proprietate a municipiului Craiova), de către persoane care se ocupau cu strângerea 
peturilor și a metalelor feroase, ce aveau domiciliile în comunele limitrofe municipiului 
Craiova, persoanele în cauză fiind îndrumate să părăsească zona. 

De asemenea, polițiștii locali au participat la asigurarea menținerii ordinii publice cu 
ocazia desfășurării manifestărilor cultural – artistice și sportive (Zilele Municipiului 
Craiova, activități culturale organizate în cartierele craiovene de către Filarmonica 
”Oltenia”, Opera Română din Craiova, Teatrul de păpuși ”Colibri”, ansamblul ”Maria 
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Tănase”, etc, Gale sportive și spectacole organizate în Sala Polivalentă, Centrul 
Multifuncțional și Sala Sporturilor, Turnee de handbal, baschet și volei - naționale și 
internaționale – întreceri sportive de sala, meciuri de fotbal pe stadionul ”Extensiv”, etc.), 
precum și cu ocazia manifestărilor și sărbătorilor religioase. 

S-a pus accent pentru îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții ale 
municipiului Craiova, precum și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de 
vehicule cu tracțiune animală, ce au încalcat prevederile H.C.L. nr. 319/2009, completată cu 
H.C.L. nr. 233/2015. 

Pentru prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul public/privat, au 
fost efectuate acțiuni cu forțe proprii, dar și în colaborare cu personal din cadrul S.C. 
Salubritate Craiova, Garda Națională de Mediu, Poliția Municipiului Craiova. 

Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au 
organizat acțiuni în vederea depistării și identificării consumatorilor casnici branșați ilegal 
la rețeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizați, fiind efectuate controale în 
cartierele Fața Luncii, Brestei, Romanești, Bariera Vâlcii, etc. aplicându-se măsuri pentru 
intrarea în legalitate. 
 În lunile ianuarie - februarie, polițiștii locali au acționat în vederea atenționării 
proprietarilor și a reprezentanților asociațiilor de proprietari, pentru îndepărtarea țurțurilor 
de gheață de pe acoperișuri și a zăpezii din zona proprietăților. 

În cursul anului 2015, polițiștii locali cu atribuții în ordinea publică, au constatat şi 
aplicat un număr de 9562 de sancțiuni contravenţionale, din care 8718 amenzi și 844 
avertismente, majoritatea pentru fapte prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice (1304 - 
amenzi; 72 - avertismente), H.C.L. nr. 319/2009 modificat și completat prin H.C.L. nr. 
233/2015 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor 
ce constituie contravenții (873 – amenzi; 319 - avertismente), Legea nr. 92/2007 privind 
serviciile de tranport public local (6484 – amenzi, 403 - avertismente), Legea nr. 12/1990 
privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite (6 – amenzi, 3 - 
avertismente), H.C.L. nr. 115/2006 privind regulamentul pentru exercitarea activitățiilor de 
comerț în zone publice de pe raza municipiului Craiova (12 - amenzi, 7 - avertismente), 
H.C.L. nr. 211/2015 privind  aprobarea Regulamentului  de  funcţionare  și  acces  în  
Centrul Istoric al Municipiului Craiova (5 - amenzi; 7 - avertismente),  alte acte normative 
(34 – amenzi, 33 - avertismente), valoarea totală a amenzilor fiind de 1.206.955 lei. 

 
 

B). Serviciul Circulație pe drumurile publice  
În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 republicată - a poliției locale, poliţiştii 

locali cu atribuţii privind circulaţia rutieră, au desfasurat activitatea în acord cu respectarea 
dispozițiilor O.U.G. 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice și ale 
H.G. nr. 1391/2006  - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Raportat la prevederile legale, poliţiştii locali au acţionat (în baza analizei situaţiei 
operative), pentru înlăturarea principalelor cauze generatoare de blocaje rutiere, 
descoperirea şi sancţionarea fermă a încălcărilor de lege, fiind desfasurate activități de 



 9 

responsabilizare a conducatorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai mare 
de 3,5 tone, autoturisme care parchează/stationează necorespunzator pe domeniul public, 
depistarea și sancționarea conducătorilor auto care au ca obiect de activitate transportul de 
călatori în regim de taxi și transport intra/interjudețean ce nu respectă stațiile autorizate, 
precum și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală care încalcă 
prevederile H.C.L. nr. 319/2009 modificată și completată prin H.C.L. nr. 233/25 iunie 2015 
și dispozițiile O.U.G. nr. 195/2002 republicată, modificată și completată. 

Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat un numar de 105 acțiuni specifice, din 
care 43 cu forțe proprii, iar un număr de 62 acțiuni, în colaborare cu Inspectoratul de Politie 
al Judetului Dolj - Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Craiova – Biroul Poliției Rutiere și 
Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Dolj, în vederea prevenirii și conștientizării 
conducătorilor auto în privința consumului de alcool, traversarea străzii de către pietoni prin 
locuri nepermise, combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare a 
autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova, încălcând prevederile  O.U.G. nr. 195/2002 
republicată, modificată și completată. 

În cooperare cu polițiști din cadrul Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Craiova și 
Serviciului Circulație din cadrul I.P.J. Dolj, s-a acţionat pentru dirijarea traficului rutier cu 
ocazia misiunilor de  însoțire, în condiții de siguranță rutieră,  a delegațiilor oficiale sosite 
în Municipiul Craiova, reuşindu-se fluidizarea traficului auto și pietonal, în perioadele de 
maximă aglomeraţie, fără să fie înregistrate evenimente. 

De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale mari, au 
fost luate măsurile necesare de  izolare a  zonei, conservarea probelor şi dirijarea traficului, 
cât și măsurile ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 
 În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu 
tracțiune animală, au fost depistate un numar de 107 persoane care conduceau acest tip de 
vehicule, fiind aplicate 96  sancțiuni contravenționale. 

Totodata, în colaborare cu lucratori ai Regiei Autonome de Transport Craiova și ai 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova, s-au 
înreprins 3 acțiuni punctuale, având ca scop depistarea  vehiculelor cu tracțiune animală 
care circula în municipiul Craiova, fiind dispusa măsura ridicarii unui numar de 14 vehicule 
cu tractiune animala, in conformitate cu dispozitiile  H.C.L. nr. 319/2009 modificat și 
completat prin H.C.L. nr. 233/2015  - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și 
sancționarea faptelor ce constituie contravenții. 

Printre obiectivele principale ale  Politiei Locale a Municipului Craiova desfasurate 
pe parcursul anului, se numară si efectuarea activitatilor de îndepărtare a persoanelor care 
apeleaza la mila conducatorilor auto în principalele intersectii ale  municipiului, precum și a 
minorilor care rezervă locuri de parcare. 

Totodată, echipajele auto ale Serviciului Circulație, au însoțit și asigurat tranzitarea 
orasului pentru transporturi agabaritice într-un număr de  23 cazuri. 
 Pe parcursul anului 2015, au fost aplanate 5 stări conflictuale iscate între conducători 
auto, fapte care nu au avut obiectul desfasurarii cercetărilor de natură penală. 
 Au fost solutionate 222 de sesizari scrise inaintate spre competență  rezolvare 
Serviciului Circulatie al  Politiei locale a Municipiului Craiova, totodata fiind soluționate si 
un numar de 878 de sesizari ce au fost efectuate prin linia telefonica specială ”Telefonul 
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Cetațeanului” conectată la Dispeceratul Politiei Locale a Municipiului Craiova și prin 
dispeceratul propriu al instituției. 
 Ca urmare a misiunilor zilnice, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au 
acționat pentru prevenirea și combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor 
neregulamentare a autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova cu încălcarea prevederilor 
O.U.G. 195/2002 republicată, în acest sens dispunând ridicarea unui numar de 766 
autovehicule depistate ca fiind staționate neregulamentar. 
 Politistii Locali cu atributii de circulatie au avut în atentie fluidizarea traficului rutier 
în principalele intersecții din zona centrala a municipiului, în zona unităților de învațământ 
și a principalelor instituții publice, precum și asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră, 
fluidizarea/restricționarea traficului rutier, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, 
religioase sau sportive ce au avut loc în Municipiul Craiova. 

S-a acordat sprijin regiilor și serviciilor de specialitate subordonate Primariei 
Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova, cu ocazia toaletării arborilor care nu 
prezintă siguranță, precum și pentru fluidizarea/restricționarea traficului în zonele în care     
s-au desfășurat acțiuni de înlocuire a stâlpilor de iluminat public de pe principalele artere. 

De asemenea, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova, regiilor și 
societăților subrdonate Consiliului Local Craiova și societățile specializate pentru 
activitatea de deszăpezire, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației (cu efective 
sporite) au participat în perioada de iarnă, pentru înlăturarea efectelor fenomenului natural 
de ninsoare ce a afectat desfăsurarea circulației auto și pietonale în Municipiul Craiova, 
însoțind utilajele de deszăpezire, eliberând arterele de circulație de autovehiculele 
staționate/parcate neregulamentar, verificând străzile municipiului Craiova pentru a depista 
tronsoanele care prezentau gheață, polei, etc, și îngreunau circulația rutieră. 

Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au participat la fluidizarea traficului rutier 
în zona sediului Serviciului de stare civilă (în zilele de sâmbătă - duminică, cu ocazia 
desfășurării căsătoriilor civile), a Pieței Centrale  și a Târgului de Săptămână și au 
fluidizat/restricționat traficul rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului 
asfaltic pe unele artere de circulație, fiind efectuate activitați de restrictionare a traficului 
rutier pe străzile: Aleea IV Șimnic intersecție cu Centura de Nord, Toamnei, Bariera Vâlcii, 
Calea București, Fratii Golesti cu B-ul Dacia, Eugeniu Carada, Bibescu, Mihail 
Kogalniceanu, Fratii Buzesti, Caracal, Brestei, Riului, giratoriul de la intersecția str. Calea 
Bucuresti cu str. Tehnicii,  amenajările de parcări din cartierele Lapus Arges, 1 Mai, 
Sararilor, Valea Rosie, precum și la lucrările de  reabilitare a tronsonului de cale ferata a 
tramvaiului pe tronsonul Calea Severinului – Nicolae Titulescu – Calea București. 

Politistii Locali din cadrul Serviciului Circulatie, împreună cu inspectori din  cadrul 
Direcției Servicii Publice, Compartimentul Administrare si Monitorizare Transport Public 
Local si Siguranța Circulației, au efectuat controale tematice cu privire la respectarea 
condițiilor de legalitate  în care se desfasoară transportul de persoane în regim taxi. 
 În perioada de referință, polițiștii locali, prin efectuarea cu rigurozitate a măsurilor de 
siguranță rutieră au acţionat pentru menţinerea ordinii  publice, supravegherea, dirijarea şi 
devierea traficului rutier, cu ocazia unor manifestări sportive, cultural artistice, 
comemorative, manifestaţii la care a participat un public numeros. 

S-a asigurat însoțirea însotirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, handbal), a 
delegațiilor oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții de siguranță 
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rutieră pe traseele de la intrarea în Municipiu către locul de cazare, ulterior la locul de 
desfasurare a manifestatiei, iar după finalizarea competițiilor către iesirea din municipiu,  
fără evenimente negative.  
 Acţiunile Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, au fost concretizate şi în diferite 
acţiuni organizate de Inspectoratul penrtru Situatii de Urgenta  Oltenia, cât şi în mai multe 
intervenţii survenite în urma unor evenimente cu caracter  de urgenţă.  

Pe parcursul anului 2015, prin activitatea eficientă a operatorilor repartizati la 
Dispeceratul de Monitorizare a Traficului Rutier, imaginile surprinse de camerele video 
amplasate pe B-dul Dacia si B-dul Decebal, Calea București, Severinului, au avut un rol 
esențial în soluţionarea  evenimentelor produse, acestea fiind repartizate cu operativitate  
spre competentă soluţionare, poliţiştilor locali aflaţi în teren, dar și polițiștilor  din cadrul 
Biroului Poliției Rutiere, cum ar fi: accidente rutiere (în urma cărora s-au produs distrugeri 
ale bunurilor aparţinând domeniului public, conducătorii auto părăsind locul accidentului), 
parcări neregulamentare în intersecţiile intens circulate, evaluarea situaţiei lucrărilor 
executate în carosabil sau în trotuare şi care nu au fost finalizate, etc.  
 În multe cazuri, imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, au fost 
furnizate Poliţiei Municipiului Craiova sau Parchetelor, pentru a proba unele fapte de natura 
penală,   produse pe zona de monitorizare. 
 În scopul informării cetăţenilor Municipiului Craiova, cu privire la respectarea  
prevederilor cuprinse în legi şi acte administrative emise de autoritățile locale, a căror 
competenţă de aplicare este în sarcina Serviciului Circulatie al Politiei Locale a 
Municipiului Craiova, pe parcursul anului 2015, în  realizarea obiectivelor de informare şi 
prevenire, s-au derulat  activităţi constând în: 

-participarea cadrelor Poliţiei Locale la activităţi educativ-preventive în  instituţiile 
de învăţământ gimnaziale,  Asociaţii de Proprietari, etc; 

-publicarea unor materiale în presa scrisă; 
-distribuirea de fluturaşi către cetăţeni şi mesaje ce fac trimitere la legislaţia specifică 

din domeniul circulatiei rutiere. 
În perioada de referință, polițiștii locali din cadrul serviciului, au constatat un numar 

de 13 infracțiuni săvârșite pe linie de circulație, întocmind documentația necesară ce a fost 
predată organelor de cercetare penală în vederea continuării cercetărilor și dispunerea 
măsurilor legale. 

De asemenea, s-au aplicat un număr de 8631 sancțiuni contravenționale (7088 – 
amenzi, 1543 – avertismente), în valoare totală de 1.572.304 lei, după cum urmează: 
O.U.G. 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice (5716 - amenzi; 1503 
- avertismente); Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice (43 - amenzi; 2 - avertismente); Legea 
38/2003 privind organizarea şi efectuarea activităţii de transport public în regim de taxi (52 
- amenzi, 7 - avertismente); Legea 448/2006 actualizata privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (7 - amenzi, 7 - avertismente); H.C.L. nr. 319/2009 
modificat și completat prin H.C.L. nr. 279/2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, 
constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții (28 – amenzi, 12 - 
avertismente); H.C.L. nr. 201/2011 Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea  

http://giurgiuonline.net/category/stiri/stiri-locale/
http://giurgiuonline.net/tag/isu/
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curenta a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova (1242 
amenzi contravenționale, 12 avertismente).  

S-a dispus aplicarea unui număr de 13.410 puncte penalizare, potrivit O.U.G.nr. 
195/2002 republicată 
 Prin acțiunile desfăsurate de către Serviciul Circulatie, s-a contribuit la realizarea 
unui trafic fluent, civilizat, odata cu  creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor prin 
impunerea cu fermitate a normelor rutiere, desfășurarea circulației pietonale în condiții 
sigure pentru elevii unităților de învățământ (ce au fost repartizate în cadrul sistemului 
integrat de ordine și siguranță publică de pe raza municipiului Craiova), cât si derularea de 
activităţi specifice în colaborare cu administratorii drumurilor publice pentru realizarea de 
amenajări rutiere care să confere siguranţă participanţilor la trafic.    
 

 
C). Serviciul Disciplină în construcții, Afișaj stradal și Activitate comercială  

(compartiment de Protecția Mediului) 
 În cursul anului 2015, Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Activitate 
Comercială (inclusiv compartimentul de Protecție a Mediului) a organizat un număr de 140 
acţiuni, din care 95 cu efective proprii și 45 în colaborare cu funcționari din Primăria 
Municipiului Craiova, Poliția Municipiului Craiova, Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Direcția de Sănătate Publică - Dolj, Agenția 
Națională pentru Protecția Consumatorilor – Dolj, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul 
de Stat în Construcții și Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj.  

Au fost efectuate un număr de 4508 controale specifice punctuale, din care 276 în 
colaborare cu personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local 
Craiova, precum și cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, 549 în colaborare cu efective din cadrul poliției și jandarmeriei, 
diferența de 3683 fiind efectuată cu efective proprii de polițiști locali. 

S-a dispus desființarea construcțiilor fără forme legale, au fost întocmite 
documentații în vederea sesizării organelor de cercetare penală și/sau a instanțelor 
judecătorești (după caz), au fost verificați agenții economici cu privire la documentațiile 
necesare pentru funcționare și ocupare a domeniului (proprietate a municipiului Craiova), 
respectarea normelor legale privind afișajul stradal. 

S-a acționat, de asemenea, pentru depistarea și identificarea autovehiculelor 
abandonate sau fără stăpân verificându-se, inclusiv, centrele de colectare a deșeurilor 
menajere și existența contractelor încheiate cu S.C. Salubritate Craiova. 

Pe parcursul anului 2015, au fost solutionate un numar de 1695 sesizari, din care 
1156 sesizări scrise, înaintate spre competență  rezolvare serviciului, iar  un numar de 539 
sesizari, au fost semnalate atât prin linia telefonica specială ”Telefonul Cetateanului” 
(conectată la Dispeceratul Politiei Locale a Municipiului Craiova), cât și prin dispeceratul 
propriu al instituției. 

Au fost verificate peste 780 de construcţii, aplicându-se 308  amenzi, emise 68 
somaţii în vederea desfințării (chioșcuri, garaje,copertine, firme și mesh-uri publicitare, 
împrejmuiri etc), pentru abateri de la legislatia in vigoare, fiind încheiate un număr de 458 
note de constatare în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, privind disciplina în construcții. 
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 Conform Planului de acțiune 12205/25.06.2015, polițiștii locali din cadrul Serviciului 
Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Activitate Comercială, au desfășurat în perioada 
29.06.2015-.17.11.2015 activități  de verificare a legalității desfășurării activităților 
comerciale, conform O.G. nr. 99/2000- privind comercializarea și produselor și serviciilor 
de piață,  H.C.L. 115/2006, H.C.L. 319/2009, H.C.L. 846/2013, în sensul deținerii 
acordurilor/ autorizațiilor  de funcționare pentru agenții economici, persoane fizice și 
juridice autorizate și a  acordurilor de ocupare a domeniului public, emise de către Direcția 
Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte Agenți Economici  din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 Totodată s-a verificat respectarea normelor legale privind desfășurarea activităților 
comerciale, respectarea obiectului  de activitate înscris in autorizația sau acordul de 
funcționare,  a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritatea locală precum și  verificarea 
achitării taxelor aferente de către  agenții economici care desfășoară activități comerciale  
pe domeniul public al Municipiului Craiova. 
 În urma activităților desfășurate, au fost verificate în total 2127 societăți comerciale, 
dintre acestea  314 societăți comerciale având ca obiect de activitate alimentația publică.  

Au fost aplicate  1164 sancțiuni contravenționale  în valoare totală de 102.700 lei 
societăților comerciale care iși desfășoară activitatea fără a deține acord sau autorizație de 
funcționare emise de către  Primăria Municipiului Craiova sau pentru faptul că acestea nu 
erau  vizate pentru anul în curs în momentul efectuării controlului. 
 În perioada 28.09-02.10.2015, conform Planului de acțiune 19064/25.09.2015, 
polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Activitate Comercială au 
acționat în echipe mixte împreună cu  funcționari publici din cadrul Primăriei municipiului 
Craiova,  Direcția Patrimoniu, Serviciul Urmărire Contracte, Agenți Economici, în vederea 
identificării lucrărilor de construire, prevenirea și combaterea  nerespectării regulilor de 
comerț, a amplasării automatelor – tonomatelor de cafea în incinta și zona vicinală a unui 
număr de 62  unități de învățământ de pe raza municipiului Craiova, precum și verificarea 
contractelor încheiate între reprezentanții  unităților  de învățământ și agenții economici, 
ocazie cu care au fost aplicate un număr de 26 sancțiuni contravenționale, conform H.C.L. 
115/2006. 

Polițiștii locali au desfășurat acțiuni privind verificarea legalității executării lucrărilor 
de construcții în vederea schimbării destinației spațiilor din locuință în spații de alimentație 
publică ( baruri, restaurante si alte activităti de servire a băuturilor pentru consumul imediat 
in incintă ), potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, iar rezultatul constatărilor a fost comunicat inclusiv Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Dolj și Inspectoratului de Stat în Construcții.  

În perioada analizată, poliţiştii locali cu atribuţii pe linia Disciplinei în construcţii, 
Afișaj stradal, Activitate comercială și Mediu, au aplicat un număr de 2156 sancţiuni 
contravenţionale (870 - amenzi, 1286 - avertismente), în valoare totală de 995.500 lei. 
 

1). În domeniul Disciplinei în Construcţii 
 În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, cei 15 poliţişti 

locali au  efectuat un număr de 46 acțiuni specifice (din care 27 efectuate cu forțe proprii și 
19 în colaborare celelalte forțe de ordine și Inspectoratul de Stat în Construcții) pentru 
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identificarea lucrărilor de construcţii executate, verificarea documentațiilor tehnice,  
inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.  

Au fost efectuate un număr de 1524 controale punctuale, atât cu efective proprii de 
polițiști locali, cât și în colaborare cu personal din cadrul regiilor și societăților subordonate 
Consiliului Local Craiova, funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova și efective din cadrul poliției și jandarmeriei. 

În urma acțiunilor și controalelor efectuate, au rezultat 14 infracțiuni privind 
nerespectarea prevederilor art. 24 lit”a” din Legea 50/1991 republicată și modificată, pentru 
continuarea lucrărilor de construcții după dispunerea măsurilor complementare de oprire a 
lucrărilor executate fără autorizație de construire, pentru care s-a întocmit documentația 
necesară și au fost sesizate organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor. 

În 56 de cazuri s-a întocmit documentația necesară în vederea sesizării instanțelor de 
judecată (prin promovarea de acțiuni, având ca obiect obligația de a face - intrarea în 
legalitate sau desființarea construcțiilor) întrucât, contravenienții nu au respectat termenele 
dispuse prin procesele verbale și notele de constatare, acordate în temeiul prevederile art. 32 
din Legea 50/1991 republicată și modificată.  

Au fost verificate 780 de construcţii, fiind emise 68 de somaţii în vederea desființării 
(chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), pentru abateri de la legislatia in 
vigoare, construite pe proprietatea municipiului Craiova fără forme legale, fiind încheiate 
un număr de 458 note de constatare. 

Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate (în vederea demolării) 
pentru 11 construcții, documentații ce au stat la baza emiterii de către Primarul 
Municipiului Craiova a dispozițiilor de desființare a construcțiilor amplasate fără forme 
legale pe teren proprietate a municipiului Craiova, construcții ce au fost desființate de către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova (cazuri în care s-au efectuat comunicarea și afișarea procedurală a 
dispozițiilor și somațiilor de desființare). 

Urmare a emiterii somațiilor, un număr de 68 construcții, au fost desființate de către 
proprietari, cu forțe proprii, aceștia conformându-se măsurilor dispuse. 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Craiova nr. 37/2014, privind 
aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor 
verzi din municipiul Craiova, poliţiştii locali din cadrul Biroului Disciplina în Construcţii 
au verificat un număr de 320 lucrări de spargere străzi, trotuare, zone verzi, privind 
deţinerea autorizaţiilor de intervenţie pentru avarii la utilităţile publice sau diverse lucrări 
de branşare a utilizatorilor, fiind aplicate un număr de 64 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală  de 36.000 lei (ponderea cea mai mare a amenzilor fiind pentru nerefacerea 
învelişului asfaltic sau beton în termenele autorizate).  

De asemenea, polițiștii locali au desfășurat acțiuni privind verificarea legalității 
executării lucrărilor de construcții în vederea schimbării destinației spațiilor din locuință în 
spații de alimentație publică (baruri, restaurante si alte activităti de servire a băuturilor 
pentru consumul imediat in incintă).  

S-au efectuat controale la agentii economici cu activități precizate de COD CAEN în 
a căror suprafață utilă  există posibilitatea participării unui număr mare de consumatori.  

Au fost verificate în acest sens un număr de 34  de spații în care se desfășurau 
activități comerciale de alimentație publică ( bar, restaurant, cafenea). 
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In urma controlului efectuat in teren și a documentelor (piese scrise si desenate) 
prezentate de către proprietarii spatiilor, a reieșit următoarele : 

  -pentru un număr de 18 locatii, proprietarii spațiilor dețineau documente 
legale (autorizații de construire privind schimbarea destinației spațiului, spatii intabulate cu 
destinatia de spatiu comercial). 

  -pentru un număr de 16 locatii, proprietarii spatiilor au fost sanctionati 
contraventional, cu amenzi in valoare totală de 62.500 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, iar ca 
măsură complementară s-a dispus intrarea in legalitate potrivit legii (fie prin obținerea 
autorizațiilor necesare, fie prin aducerea spațiului la forma și destinația inițială). 

În urma controlului efectuat de către polițiștii locali , rezultatul cu situația constatată,  
a fost adus la cunoștiința Primăriei Municipiului Craiova, Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență ,,Oltenia” al județilui Dolj, Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj. 

Poliţiştii locali din cadrul biroului, au aplicat un număr de 475 sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală de 725.000 lei, din care 308 sancţiuni contravenţionale 
aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, modificată și 
completată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în valoare de 644.000  
lei, iar 167 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate în temeiul altor acte normative 
(H.C.L. nr. 319/2009, H.C.L. nr. 468/2013, H.C.L. nr. 37/2014, Legea nr. 185/2013, H.C.L. 
nr. 846/2013), în valoare de 81.000 lei. 
  

 2). În domeniul Activității  și controlului comercial 
Polițiști locali cu atribuții în controlul comercial, au acţionat pe raza Municipiului 

Craiova (inclusiv în zona piețelor agro-alimentare), în vederea prevenirii si combaterii 
activităţilor comerciale ilicite, conştientizarea persoanelor fizice/juridice şi a producătorilor 
agricoli, care practică activităţi de comerţ, urmărind protejarea populaţiei împotriva 
activităţilor comerciale ilicite, în scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă 
publică, caracterul acţiunilor desfăşurate fiind preventiv - reactiv. 

Poliţiştii din cadrul Biroului Activitate comercială au organizat şi executat un număr 
de 76 acțiuni de verificare și control a activității comerciale la agenți economici ce 
desfășoară activitate în piețele agroalimentare din municipiul Craiova și Târgul de 
Săptămână (55 acțiuni cu forțe proprii și 21 acțiuni în colaborare cu celelalte structuri), 
precum și 2358 controale specifice punctuale la societăți comerciale/agenți economici ce își  
desfășoară activitatea pe raza municipiului Craiova. 

În urma acțiunilor efectuate, agenților economici și persoanelor fizice care desfășurau   
activități comerciale cu încălcarea actelor normative în vigoare, le - au fost aplicate 55 
sancțiuni contravenționale în valoare totală de 26.500 lei, ocazie cu care s-a dispus ca 
măsură complementară confiscarea produselor comercializate respectiv: îmbrăcăminte (799 
articole), încălțăminte (2245 perechi),  telefoane mobile și accesorii gsm (95 bucăți), ceasuri 
de mână (78), gablonțuri (208 bucăți), articole de marochinărie (156  poșete), obiecte de 
cult religios (235 candele și lumânări), diverse obiecte, etc.  

În același timp au fost întocmite 5 procese- verbale pentru ridicarea de bunuri 
abandonate pe domeniul public a  unor produse, respectiv  îmbrăcăminte (35 articole), 
încălțăminte (598 perechi) și cosmetice ( 95 produse). 
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 Acțiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind 
desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, a condiţiilor şi a locurilor 
stabilite de autorităţile locale, verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a 
produselor desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate, producători particulari, 
verificarea autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfurilor, verificarea 
comercianților din pieţele agroalimentare. 

Mai mult, pe tot parcursul anului, în baza notificărilor înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova cu privire la activitatea de soldare și lichidare a stocurilor de mărfuri 
deținute de către agenți economici, activități reglementate de O.G. 99/2000 – privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață, polițiștii locali au verificat 24 societăți 
comerciale, nefiind constatate nereguli.  

În perioada de vară, conform Planului de acțiune 12205/25.06.2015, polițiștii locali 
din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Activitate Comercială, au 
desfășurat activități  de verificare a legalității desfășurării activităților comerciale, conform 
O.G. nr. 99/2000- privind comercializarea și produselor și serviciilor de piață,  H.C.L. 
115/2006, H.C.L. 319/2009, H.C.L. 846/2013, în sensul deținerii acordurilor/ autorizațiilor  
de funcționare pentru agenții economici, persoane fizice și juridice autorizate și a  
acordurilor de ocupare a domeniului public, emise de către Direcția Patrimoniu, Serviciul 
Urmărire Contracte Agenți Economici  din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. 
 Totodată s-a verificat respectarea obiectului  de activitate înscris in autorizația sau 
acordul de funcționare,  a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritatea locală precum și  
verificarea achitării taxelor aferente de către  agenții economici care desfășoară activități 
comerciale  pe domeniul public al Municipiului Craiova. 
 În urma activităților desfășurate, au fost verificate în total 2127 societăți comerciale, 
dintre acestea  314 societăți comerciale având ca obiect de activitate alimentația publică 
(baruri, restaurante, terase, etc).  

Au fost aplicate  1164 sancțiuni contravenționale  în valoare totală de 102.700 lei 
societăților comerciale care iși desfășoară activitatea fără a deține acord sau autorizație de 
funcționare emise de către  Primăria Municipiului Craiova sau pentru faptul că acestea nu 
erau  vizate pentru anul în curs în momentul efectuării controlului. 
       În perioada sarbătorilor de iarnă polițiștii locali au acționat, potrivit competențelor, în 
zona piețelor agroalimentare din municipiu, pentru verificarea legalității desfășurării 
operațiunilor cu articole pirotehnice, având ca scop prevenirea comercializării ori folosirii 
necorespunzătoare a articolelor pirotehnice din categoria celor interzise a fi folosite de către 
publicul larg, materiale ce provoacă atît disconfort fonic cetățenilor, răniri grave ale 
persoanelor,  precum și distrugeri de bunuri mobile și imobile. 

Au fost verificate mai multe persoane fizice/juridice care comercializau materiale 
pirotehnice, privind documente de proveniență precum și existența autorizațiilor necesare.  
 Cu această ocazie a fost constatată în flagrant o infracțiune în temeiul Legii nr. 
126/1995 republicată, privind regimul materiilor explozive, în urma căreia a fost întocmit 
proces verbal de constatare a infracțiunii privind deținerea și comercializarea fără drept a 
materialelor pirotehnice din categoria clasei a-II-a , fiind ridicate în vederea confiscării un 
număr de 109 cutii ce conțin petarde și artificii, acestea fiind predate organului de poliție 
competent în vederea continuării de cercetări, din cadrul I.P.J. Dolj. 
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În cursul anului 2015, polițiștii locali au constatat şi aplicat un număr de 1509 de 
sancțiuni contravenţionale, din care 461 amenzi și 1048 avertismente, după cum urmează: 
H.C.L. nr. 319/2009 modificat și completat prin HCL nr. 279/2011 - pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, 
precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții (139 – 
amenzi ; 48 – avertismente), Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor 
activităţi comerciale ilicite (52 – amenzi; 3 – avertisment), HCL 115/2006 privind 
Regulamentul pentru exercitarea activitățiilor de comerț în zone publice de pe raza 
municipiului Craiova (253 - amenzi, 937 - avertismente), Legea nr. 61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice (2 – amenzi), H.C.L. nr. 846/2013 - privind aprobarea Regulamentului local 
referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru 
desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova (12 – amenzi, 59 – 
avertismente), alte acte normative (3 – amenzi ; 1 – avertisment), cuantumul total al 
amenzilor fiind de 250.400 lei. 
 

3). În domeniul protecției mediului 
În domeniul Protecției Mediului, polițiștii locali au acționat pentru asigurarea și 

păstrarea curateniei, verificarea existenței contractelor de salubrizare, a depistării bunurilor 
abandonate pe proprietatea municipiului Craiova, având ca temei juridic Legea nr. 
155/2010 republicată a poliției locale, H.C.L. nr. 319/2009 modificată și completată, pentru 
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului 
Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, 
Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 
domeniul public sau privat al municipalității. 
 Pe parcursul anului 2015, au fost verificate un număr de 197 societăți comerciale și 
243 persoane fizice cu privire la existența contractelor pentru colectarea deșeurilor 
menajere și nemenajere cu operatorii autorizați, în acest sens fiind efectuate un număr de 18 
acțiuni specifice (din care 13 acțiuni cu forțe proprii, iar 5 acțiuni în colaborare cu Garda 
Națională de Mediu și Poliția Municipiului Craiova). 

Au fost repartizate și soluționate in termen legal un numar de 186 sesizari primite de 
la cetateni, pentru care s-au efectuat verificari necesare și s-au dispus măsurile legale. 
 Urmare Ordinului Prefectului nr. 84/2015, Poliția Locală a Municipiului Craiova în 
cooperare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj, 
Garda Națională de Mediu Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj, Gruparea Mobilă 
de Jandarmi Craiova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, au desfășurat și 
executat mai multe acțiuni în sistem integrat pe strada Rîului și zonele adiacente, pentru 
verificarea legalității desfășurării unor activități de dezmembrări auto, colectări de fier și 
ardere a deșeurilor.  
      În urma acestor acțiuni și raportat la competența legală, Poliția Locală a aplicat un 
număr de 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4600 lei. 
 De asemenea, pe parcursul anului, polițiștii locali au mai efectuat și următoarele 
activități: 
 -numar somatii emise și afișate:  184 
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 -autovehicule nefuncționale, ridicate de pe domeniul public de către proprietari, la 
intervenţia poliţiştilor locali: 242 
 -autovehicule identificate ca fiind expuse spre vânzare pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova, ai căror proprietari au fost sancționați: 23 

-Dispozitii Primar emise pentru declararea vehiculelor abandonate/ fara stapan: 8       
-Dispozitii Primar emise pentru trecerea in proprietatea Municipiului Craiova a 
vehiculelor abandonate/  fara stapan: 7    
În urma activităților specifice desfășurate de polițiștii locali cu atribuții și competențe 

în domeniul protecției mediului, au fost aplicate un număr de 172  sanctiuni 
contraventionale  (din care 49 amenzi și 123 avertismente), în valoare totală de 20.100 lei. 
 
 

D). Activitatea desfășurată în zona unităților de învățământ aflate în atenția 
Poliției Locale (repartizate conform planului unic) 

 În perioada supusă analizei, în temeiul Legii nr. 29/02.03.2010, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi în 
conformitate cu sarcinile prevăzute în Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, raportat la 
dispozițiile Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Craiova (aprobat prin 
H.C.L. nr. 82/2015) s-a acționat pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta 
şi zona adiacentă a unui număr de 10 unităţi de învăţământ (repartizate în cadrul sistemului 
integrat de ordine publică de pe raza municipiului Craiova), având ca scop prevenirea şi 
descurajarea factorilor de natură penală sau contravenţională şi asigurarea climatului de 
ordine şi siguranţă publică în unităţile şcolare, zona adiacentă şi imediată a acestora. 
 De asemenea, au fost organizate întâlniri cu profesori şi elevi, au fost desfăşurate 
activităţi de prezentare a aspectelor privind conceptul şi atribuţiile poliţiştilor locali şi 
modul de contactare; răspunderea penală şi contravenţională; prevederile Legii 61/1991 
Rep. (portul de arme albe, consumul de alcool, pătrunderea fără drept în unităţile şcolare); 
infracţiuni contra personelor din Codul Penal (furtul, lovirea, tâlhăria) consecinţele juridice 
şi măsurile de protecţie împotriva comiterii unor astfel de fapte; aspecte privind 
consecinţele consumului de plante etnobotanice; modul de sesizare a faptelor antisociale; 
consecinţele apelării nejustificate a serviciului național de urgenţă 112; aspecte privind 
absenteismul şi comportamentul violent; aspecte privind violenţa domestică, etc. 
 De comun acord cu conducerile instituțiilor de învățământ, s-a stabilit ca zilnic, să 
existe schimb de informații între patrulele Poliției Locale repartizate la unitatea de 
învățământ respectivă și profesorul însărcinat cu serviciul pe instituție, elevii de serviciu, 
agenții de pază (după caz), iar la avizierul instituției să fie afișate datele de contact ale 
Secției de Poliției Locală din zona de responsabilitate. 

De asemenea, polițiștii locali acționează inclusiv în incinta sălilor de curs, la 
solicitarea expresă a profesorilor. 
 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației, au avut în atenție fluidizarea 
traficului rutier și pietonal din zona principalelor instituții de învățământ situate în centrul 
municipiului Craiova, la intrarea/ieșirea elevilor  de la cursuri. 
 Polițiștii locali cu atribuții de ordine publică și circulație, au asigurat măsuri de 
ordine pe timpul examenelor de bacalaureat și a concursului de ocupare a posturilor 
didactice vacante din învățământul preuniversitar.  
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În cursul anului 2015, poliţiştii locali din cadrul  Biroului Disciplină în Construcții și 
ai Biroului Activitate Comercială, au verificat respectarea prevederilor legale privind 
interzicerea comercializării băuturilor alcoolice și a tutunului de către agenţii economici ce 
îşi desfăşoară activitatea în incinta sau în zona vicinală a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, verificarea contractelor încheiate între reprezentanții  unităților  de 
învățământ și agenții economici, verificarea documentelor privind legalitatea ocupării 
proprietății publice  cu construcții provizorii tip chioșc, precum și legalitatea amplasării 
tonomatelor de cafea în instituțiile de învățământ. 
         Controalele desfăşurate de către poliţiştii locali au vizat un număr de 62 de agenţi 
economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau pe trotuarele şi aleile de acces 
aferente  unităților de învățământ.  
 
 

E). Serviciul Financiar contabilitate și Urmărire încasări amenzi 
 și Biroul Achiziţii publice și Logistică 

În anul 2015, finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale s-a asigurat din venituri proprii şi 
din subvenţii acordate de la bugetul local. 

Veniturile totale realizate au fost de 14.532,64 mii lei, din care: 
-venituri din prestări servicii și alte activități: 80,08  mii lei 
-subvenţii pentru instituţii publice: 14.452,56 mii lei. 
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în anul 2015, conform execuţiei bugetare, 

acestea au fost în sumă totală de 14.532,64 mii lei, din care:  
La cheltuieli de personal: 13.093,13 mii lei pentru drepturile salariale acordate 

personalului, în conformitate cu prevederile legale, precum şi obligaţiile angajatorului faţă 
de bugetul asigurărilor sociale şi alte bugete. 

Din suma totală de 13.093,13 mii lei, drepturile de personal restante acordate 
conform titlurilor executorii reprezintă 17,81%, respectiv 2.331,97 mii lei. 

Numărul angajaților a fost stabilit și aprobat prin organigramă și statul de fuuncții, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare. 

La cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.297,59 mii lei, după cum urmează (cu tilu de 
exemplu): încălzit, iluminat, forță motrică; apă, canal, salubritate; carburanți și lubrifianți; 
piese de schimb; transport polițiști locali la cursuri de formare profesională; poștă, 
telecomunicații, internet, flotă telefoane mobile în vedrea unei comunicări rapide între 
polițiștii locali și ceilalți factori implicați în activitățile specifice și a unui grup de 
comunicații integrate; materiale și prestări servicii cu caracter funcțional; servicii specifice 
conform legislației privind protecția muncii și prevenirea situațiilor de urgență; reparații 
curente (hidroizolație terasă, tâmplărie,  reparații auto în service-uri autorizate); echipament 
și uniforme; pregătire profesională; muniție; alte cheltuieli. 
 La cheltuieli de capital 141,92 mii lei, pentru achiziționarea a două autoturisme, 
necesare pentru desfășurarea activității. 
 În anul 2015 s-a derulat procedura prin cerere de oferte pentru atribuirea contractului 
de achiziție publică carburanți, pe bază de carduri de alimentare. 
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 De asemenea, în anul 2015 s-au derulat trei proceduri prin cerere de oferte, pe loturi, 
în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică articole de uniforme de poliție 
(pelerină ploaie, pantaloni vară, pulovere, cămăși cu mânecă lungă/scurtă, epoleți, 
portbaston, etc). 

Celelalte achiziții publice s-au realizat prin cumpărare directă, atât în SEAP, cât și ca 
urmare a unui studiu de piață, cu respectarea prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006. 
 Achizițiile publice s-au realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în 
condiții de maximă eficiență, urmărind aplicarea cu strictețe a principiilor ce stau la baza 
achițiilor publice.  
 
 

F). Serviciul Resurse umane, Protecția muncii și Situații de urgență 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova a funcţionat în anul 2015, conform 

organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
138/30.04.2015, cu un număr de 311 posturi, din care: 

- funcții publice: 306 (funcții publice de conducere -  22, funcții publice de execuție 
-    284) 

- personal contractual: 5 
In cursul anului 2015, au fost organizate examene de promovare in clasă, precum și 

examene de promovare în grad profesional, în urma căruia au promovat toți funcționari 
publici care au participat. 

În anul 2015 a încetat raportul de serviciu pentru 4 funcționari publici: 
- 3 polițiști locali - pensionare 

          - 1 polițist local – prin acordul părților 
Au fost sancționat 4 funcționari publici – polițiști locali, în urma cercetării prealabile 

administrative efecutuată de către comisia de disciplină, după cum urmează: 
- 1 polițișt local cu mustrare scrisă 
- 3 polițiști locali cu diminuarea salariului 
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

318/24.09.2015, s-a aprobat organigrama Poliției Locale, majorându-se numărul de locuri 
cu 13 posturi, potrivit adresei Instituției Prefectului Județului Dolj și a O.U.G. nr. 63/2010. 

Urmare acestui aspect, în luna decembrie 2015 a fost organizat concurs de recrutare, 
la care au participat 68 de persoane, fiind ocupate 11 posturi de polițiști locali, numirile în 
funcția publică efectuându-se începând cu data de 04.01.2016. 

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 9/2015 emis de Ministrul Afacerilor Interne, un 
număr de 59 polițiști locali au urmat cursurile obligatorii de formare profesională, cu durata 
de 3 luni, în municipiul Drobeta Turnu - Severin, în cadrul Şcolii de Perfecţionare a 
Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova (ce aprține M.A.I.), toți cursanții fiind declarați 
admiși în urma examenului susținut la finalul cursului, iar potrivit Legii nr. 188/1999 
republicată, un număr de 8 funcţionari publici (cu funcții publice generale), au urmat 
cursuri de perfecţionare profesională. 
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G). Biroul Relații cu publicul, Circuitul documentelor și Acces persoane 
  În anul 2015, au fost înregistrate și procesate, prin compartimentul de specialitate - 
registratura Poliției Locale, un număr de 26.632 documente înregistrate (adrese, sesizări, 
petiții, cereri, informări, rapoarte, planuri, documente interne, etc), pentru care s-a asigurat 
circuitul documentelor (atât în cadrul instituției, cât și în exteriorul acesteia), documente ce 
au fost repartizate structurilor operative competente în vederea cercetării și soluționării 
acestora, potrivit actelor normative în vigoare, atribuțiilor legale și procedurilor  
operaționale existente la nivelul. 

Răspunsurile au fost comunicate către petenți în termenul și în condițiile impuse de 
O.G. nr. 27/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea 
activitatii de solutionare a petitiilor, precum și în conformitate cu procedurile legale 
implementate prin Ordinul nr. 400/2001 (fost Ordin nr. 946/2005) pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la 
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. 

Totodată, au fost procesate 37 sesizări ale cetățenilor ce s-au prezentat la audiențele 
susținute de Primarul Municipiului Craiova, viceprimari, administratorul public și 
consilierii locali, a căror rezolvare a aparținut de competența Poliției Locale, toate fiind 
soluționate în termenele stabilite prin notele de audiențe.  

În cursul anului 2015, s-au efectuat 125 corespondențe în regim special, cu caracter 
secret, în temeiul H.G. nr. 1349/2002 republicată, privind colectarea, transportul, 
distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate. 

 Au fost înscrise la audiențe susținute de directorul executiv al Poliției Locale a 
Municipiului Craiova, un număr de 39 persoane, toate audiențele fiind soluționate și 
comunicate în termenul legal de către structurile competente (raportat la obiectul audienței). 

De asemenea, s-au procesat și repartizat către Biroul sisteme informatice, dispecerat 
și evidența persoanei și serviciile de ordine publică un număr de 501 mandate de aducere 
emise de către instanțele judecătorești de pe raza municipiului, precum și un număr de 5661 
somații emise de către Direcția Evidența Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, având ca obiect somarea/înștiințarea persoanelor care nu 
respectă prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate, aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005. 

În cadrul biroului funcționează și compartimentul ce asigură accesul persoanelor în 
instituție, polițiștii din cadrul acestuia legitimând și înregistrând în registrul special ”acces 
persoane”  un număr de 2594 persoane, care s-au prezentat la sediul instituției, pentru 
rezolvarea/soluționarea unor probleme, urmare invitațiilor polițiștilor locali din cadrul 
serviciilor operative de specialitate ale Poliției Locale. 

 
 

H). Biroul Contencios juridic și Procesare contravenții 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova a avut calitate procesuală activă/pasivă întrun 

număr total de 726 litigii pe rolul instanţelor de judecată. 
Din cele 726 litigii, un număr de 301 au fost soluţionate favorabil pentru Poliţia 

Locală a Muncipiului Craiova, 73 de procese au fost nefavorabile (fiind promovate căile de 
atac reglementate de lege), iar 352 procese se află înregistrate pe rolul instanţelor de 
judecată, în diferite faze procesuale, în curs de soluţionare. 
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Au fost redactate şi depuse la dosarele aflate pe rolul instanţelor, întâmpinări, acte în 
apărare/dovedirea acţiunii, note de şedinţă, concluzii scrise. 

De asemenea, în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, au fost promovate 56 de acţiuni (având ca obiect obligaţia de a face - demolarea 
construcţiilor realizate fără forme legale) la Judecătoria Craiova şi 14 plângeri penale la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, întrucât pârâţii nu au respectat măsurile impuse 
prin notele de constatare şi procesele-verbale de contravenţie. 

Au fost întocmite 11 rapoarte ce au stat la baza emiterii dispoziţiei de demolare de 
către Primarul Municipiului Craiova, verificate din punct de vedere al respectării legislaţiei 
şi acordate vize de legalitate pentru un număr de 11 documentaţii în baza cărora au fost 
întocmite rapoartele, ce aveau ca obiect desfiinţarea construcţiilor executate pe proprietatea 
publică/privată a municipiului Craiova. 

Un număr de 1133 procese-verbale au fost comunicate prin procedura afişării la 
domiciliul/sediu contravenienţilor persoane fizice sau juridice. 

A fost intocmita documentatia necesara in vederea distugerii/valorificarii pentru 
aproximativ 1,5 tone de bunuri second hand și alte bunuri, provenite în urma măsurilor de 
confiscare dispusă de către polițiștii locali (aproximativ 70 de confiscari). 

In cursul anului 2015 s-a raspuns la un numar de 78 sesizari, cereri, petitii formulate 
de persoane fizice, juridice si institutii publice. 

S-a acordat consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, fiind prelucraţi 
poliţiştii locali cu privire la interpretarea şi aplicarea legilor în vigoare. 

Şeful biroului, ce are calitatea şi de preşedinte al comisiei de disciplină înfiinţată la 
nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, a analizat (împreună cu membrii comisiei) şi 
a dispus sancţionarea disciplinara a 4 poliţişti locali, în urma unor abateri disciplinare, iar 2 
sesizari au fost clasate  conform prvederilor HG 1344/2007. 

 
 

I). Biroul Sisteme informatice, Dispecerat și Evidența persoanelor 
 În perioada analizată, Biroul Sisteme Informatice, Dispecerat și Evidența 
Persoanelor, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu atribuţiile specifice, punându-se 
accent pe cunoaşterea şi respectarea legislației în vigoare, a normelor de sănătate și 
securitate, PSI, a situațiilor de urgență. 

În cursul anului au fost realizate următoarele activităţi : 
-verificări în baza de date MAI privind evidenta persoanelor: 7332 (din care: 

verificări persoane – 5336; verificări permise de conducere auto – 338; verificări 
autovehicule – 1658). 

-sesizări telefonice de la cetăţeni preluate pe dispecerat: 1771 
-sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984): 10.140 
-mandate de aducere executate: 501 
-comunicări către echipaje pentru a interveni la obiectivele monitorizate: 160 
-comunicări/răspunsuri instanțe judecătorești, parchete: 69 
-invitații emise de Direcția Evidența Persoanelor repartizate, pe zonă de competență, 

serviciilor de ordine publică în vederea distribuirii: 5661 
În cursului anului, personalul din cadrul biroului Sisteme Informatice, Dispecerat și 

Evidența Persoanelor, a contribuit la: 



 23 

a)administrarea sistemului informatic:  
-suport pentru administrare baze de date  

 -suport tehnic pentru echipamentele de calcul si periferice aflate în dotarea 
Poliției Locale 
 -operaţiunile de întreţinere şi reinstalare a software-ului licenţiat.  

b)gestionarea conexiunii la Internet si a retelei locale ce deservește instituția.  
      c)digitizarea documentelor - trasmiterea documentelor in format electronic catre 

compartimentele și sediile secundare ale Politiei Locale a municipiului Craiova.  
      d)întreţinerea şi actualizarea software legislativ Legis Studio.  
      e) întreţinerea şi actualizarea portalului web al Poliției Locale a Municipiului Craiova 

f)întocmirea necesarului de echipamente de calcul şi periferice pentru birourile şi 
serviciile din cadrul instituţiei.  

Poliţiştii locali din cadrul biroului dispecerat asigură în permanenţă legătura cu 
efectivele aflate în misiune, asigurând şi urmărind secvenţial activităţile specifice de ordine 
publică și circulație pe drumurile publice din zona de competenţă a poliţiei locale, conform 
Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Craiova. 

De asemenea, dispecerii au primit informaţiile transmise de către poliţiştii locali aflaţi 
în serviciu de patrulare, cu privire la constatările/evenimentele produse şi au accesat bazele 
de date pentru identificarea persoanelor interceptate în vederea legitimării ori a 
autovehiculelor, în vederea  stabilirii identității persoanelor/conducătorilor auto și luării 
măsurilor ce se impun conform prevederilor legale. 

 
 

 
 Față de cele precizate, concluzionăm că Poliția Locală a Municipiului Craiova a 
contribuit la menținerea unui climat de ordine socială, a participat activ la toate 
evenimentele organizate pe raza municipiului Craiova, și-a îndeplinit atribuțiile conferite de 
actele normative în vigoare, răspuzând prompt (raportat la competențele legale), sesizărilor 
cetățenilor, câștigând respectul și încrederea acestora. 
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