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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 
atribuțiile potrivit competențelor stabilite 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 operative - 
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, 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; 
Legea nr. 15/2016  - privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 

pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun 

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. 114/2016 – 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. 
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H.C.L. nr. 201/2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei 

pentru parcarea curentă a autovehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului 

Craiova. 

 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 2016 – prezentare generală 

 
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 
republicată, a poliției locale, precum și pe îndeplinirea sarcinilor atribuite de către 
autoritatea locală prin hotărâri aprobate de Consiliul Local Craiova și dispoziții emise de 
Primarul Municipiului Craiova. 

În domeniul ordinii și siguranței publice, precum și în domeniul circulației, în 
vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale, au fost  încheiate protocoale 
de colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj (Poliția Municipiului Craiova 
- Biroul Poliției Rutiere), Inspectoratul Județean de Jandarmi – Dolj și Gruparea Mobilă 
de Jandarmi Craiova pentru a acționa în sistem integrat. 

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. 

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, precum și acțiuni specifice și 
punctuale, în urma cărora 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 513 acţiuni și misiuni specifice, asigurând 
măsuri de ordine cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică, 
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circulație rutieră, disciplina in constructii (mitinguri, marșuri,  acțiuni de pichetare, 
manifestări sportive, cultural - artistice, religioase, desființări construcții, etc), acțiuni pe 
linie  economică, pe linie de circulație, etc, din care 264 acțiuni cu efective proprii și 249 
acțiuni în colaborare cu alte structuri de ordine publică ce acționează pe raza 
municipiului Craiova. 

Polițiștii locali (dotați cu armament specific) au efectuat un număr de 2128 
misiuni speciale de transport valori asigurând colectarea și transportul acestora către 
Trezoreria Municipiului Craiova, cu autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției 
Locale, în condiții de maximă siguranță.  
 Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 32 persoane care nu justificau 
prezenţa în municipiul Craiova, precum şi un numar de 45 de 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, un numar de 46 persoanele fără adăpost depistate pe raza 
municipiului Craiova, au fost conduse, în perioada cu temperaturi scăzute înregistrate în  
lunile ianuarie - februarie 2016, la centrele special amenajate 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 364 mandate de aducere emise de organele 
de urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea,   
s-au realizat 199 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 5110 persoane, cărora le-au fost comunicate somații și înștiințări pentru a se deplasa la 
sediul Direcției Evidența Persoanelor, în vederea intrării în legalitate. 

Politistii locali din cadrul serviciilor Ordine Publica si Circulatie au fost 
mobilizati in vederea gestionarii riscurilor cauzate de interventia antiterorista  in cadrul 
exercitiului combinat „Pelendava 16”, organizat de structurile de specialitate din cadrul  
Ministerul Afacerilor Interne, care s-a desfășurat pe parcursul mai multor zile, la Sala 
Polivalenta Craiova si la Tribunalul Județean Dolj. 
 În perioada 25.08.2016 - 30.08.2016, efective din  Politia Locala împreuna cu 
unitatile speciale de reactie rapida din Municipiul Craiova, au fost constituite în 
capacitati de interventie ce au fost dispuse în zonele de desfasurare (Aeroport, Spitalul 
de boli infectioase Victor Babes, fosta moară„Gorjului”) cât si pe traseele de deplasare 
de pe raza municipiului Craiova sau în punctele considerate vulnerabile, pentru 
prevenirea producerii unor evenimente ce ar perturba desfasurarea concursului simultan 
de descoperire si salvare  a supravietuitorilor rezultati in urma producerii unor dezastre 
naturale, eveniment organizat de Federatia Chinologică Internationala in cadrul 
Campionatului Mondial al echipelor de salvare canina „F.C.I.World Championship of 
Rescue dog Teams  Craiova -2016”.  

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 
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ordine pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, religioase sau sportive 
ce au avut loc în municipiul Craiova. 

Efective din cadrul Serviciului Circulatie au participat, în cooperare  cu structurile 
specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul de Poliție al 
Județului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Dolj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Dolj), unitatile de asistenta medicala de urgenta si institutiile specializate de furnizare a 
energiei electrice si gazelor naturale, la exercitiul organizat in vederea  gestionarii 
situatiilor de urgenta si salvarea de vieti omenesti determinate de producerea unui 
incendiu, desfășurat pe raza municipiului Craiova. 

Cu ocazia manifestarilor publice desfasurate in perioada  09.04.2016 - 10.09.2016 
(la care au participat, în total, peste 3000 de persoane), în vederea sustinerii realizarii   
Autostrazii Craiova – Pitesti, politistii locali cu atribuții de circulație în colaborare cu 
structuri din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, au asigurat  fluidizarea traficului rutier  
in zona hipermaketului „Metro” situat pe Drumul National 65.   

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 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 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. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 15/2016  - privind modificarea și completarea 
Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, 
polițiștii locali cu atribuții în ordine publică și activitate comercială au desfășurat acțiuni 
specifice, acordând atenție sporită unităților de învățământ, în vederea combaterii 
fumatului în școlile și liceele de pe raza municipiului Craiova. 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate un 
număr de 69 infracţiuni (30 infractiuni depistate de serviciile operative Ordine 
Publica/Circulație, persoanele suspecte fiind conduse la secțiilor Poliţiei Municipiului 
Craiova, în vederea continuării cercetărilor si 39 infractiuni privind încălcarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, pentru continuarea lucrărilor de construcții 
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după dispunerea măsurilor complementare de oprire a lucrărilor executate fără 
autorizație de construire).  

Potrivit prevederilor Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei 
publice locale (pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali) și 
prevederilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, în 
anul 2016 polițiștii locali au desfășurat măsuri de asigurare a integrității panourilor 
electorale pe durata campaniilor electorale, au executat (în cooperare cu celelalte forțe 
de ordine) măsuri de siguranță publică cu ocazia desfășurării mitingurilor electorale și, 
totodată, au participat la masurile organizatorice in privinta distribuirii buletinelor de vot 
catre sectiile de votare, cat si preluarea acestora dupa procesul de votare (la sediile 
Primariei Municipiului Craiova și Prefecturii Judetului Dolj), asigurând cu forțe proprii 
închiderea circulației în zona centrală a municipiului și fluidizarea traficului rutier. 

În luna ianuarie 2016, a fost efectuată ședința de tragere anuală, în poligonul 
special deținut de Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, comisia constituită la nivelul 
IPJ Dolj stabilind că toți polițiștii locali participanți au fost ”admiși”. 

La nivelul instituției, în anul 2016, au fost înregistrate și procesate de către 
registratura Poliției Locale un număr de 32.177 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, prin intermediul dispeceratului Poliției Locale, au fost 
preluate  în total 8950 sesizări telefonice, din care 1757 sesizări telefonice pe liniile 
proprii ale instituției, iar un număr de 7193 sesizări au fost preluate (procesate, 
repartizate spre soluționare entităților locale competente) prin linia telefonică specială 
”Telefonul Cetateanului” (0251 – 984), telefon ce este conectat la Dispeceratul Politiei 
Locale și deservit de dispecerii instituției.   

Totodată, polițiștii locali - dispecerii instituției, au efectuat un număr de 9293 de 
verificări în baza de date M.A.I., la solicitarea polițiștilor locali din teren, aflați în 
misiune, din care: verificări persoane – 6428; verificări permise de conducere auto – 
277; verificări autovehicule – 2588). 

În cursul anului 2016 au fost constatate şi aplicate 15.491 de sancțiuni 
contravenţionale (13.131 - amenzi și 2.360 - avertismente), în valoare totală de 
3.625.800 lei, după cum urmează: Legea nr. 61/1991 - 1527 sancțiuni (1446 - amenzi; 
81 - avertismente); Legea nr. 12/1990 - 50 sancțiuni (50 - amenzi); Legea nr. 92/2007 - 
4065 sancțiuni (3714 - amenzi; 351 - avertismente); Legea nr. 448/2006 - 9 sancțiuni (4 
- amenzi; 5 - avertismente); Legea nr. 38/2003 - 13 sancțiuni (10 - amenzi; 3 - 
avertismente);    Legea nr. 50/1991 - 486 sancțiuni (486 - amenzi); Legea nr. 15/2016 - 
74 sancțiuni (37 - amenzi; 37 - avertismente); Legea nr. 185/2013 - 4 sancțiuni (4 - 
avertismente); O.U.G. nr. 195/2002 - 5844 sancțiuni (4610 - amenzi; 1234 – 
avertismente; 11.839 puncte de penalizare); O.U.G. nr. 55/2002 - 6 sancțiuni (6 – 
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avertismente); H.C.L. nr. 319/2009 - 1544 sancțiuni (1113 - amenzi; 431 - 
avertismente); H.C.L. nr. 108/2014 - 17 sancțiuni (1 - amenda; 16 - avertismente); 
H.C.L. nr. 467/2013 - 3 sancțiuni (2 - amenzi; 1 - avertisment); H.C.L. nr. 115/2006 - 
102 sancțiuni (40 - amenzi; 62 - avertismente); H.C.L. nr. 201/2010 - 1557 sancțiuni 
(1543 - amenzi; 14 - avertismente); H.C.L. nr. 146/2006 - 8 sancțiuni (8 - amenzi); 
H.C.L. nr. 364/2013 - 6 sancțiuni (6 - amenzi); H.C.L. nr. 211/2015 - 51 sancțiuni (12 - 
amenzi; 39 - avertismente); H.C.L. nr. 37/2014 - 16 sancțiuni (2 - amenzi; 14 - 
avertismente); H.C.L. nr. 845/2013 - 4 sancțiuni (4 - amenzi); H.C.L. nr. 846/2013 - 105 
sancțiuni (43 - amenzi; 62 - avertismente). 

De asemenea, au fost implementate prevederile Ordinului Secretariatului General 
al Guvernului nr. 400/2015 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, în concordanță cu modificările aduse prin Ordinul Secretariatului 
General al Guvernului nr. 200/2016.  

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 25/2016 emis de Ministrul Afacerilor Interne, 
un număr de 12 polițiști locali (ce au fost declarați admiși la concursul de recrutare 
funcționari publici organizat în decembrie 2015) 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 agreate de 
Autoritatea Națională a Funcționarilor Publici. 
 
  

4). ACTIVITATEA PREZENTATĂ PE STRUCTURI / COMPARTIMENTE 
ALE POLIȚIEI LOCALE (operative / neopertive) 
 

A). Structura de ordine publică 
  Pe parcursul anului 2016, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 
299 acţiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competențele conferite de Legea 
nr. 155/2010 republicată 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 166 acțiuni cu forțe 
proprii și 133 în colaborare cu celelalte instituții.  

În urma acestor acțiuni menționate mai sus au fost constatate un număr de 26 
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 115 de stări conflictuale. 
 Au fost comunicate Poliției Locale un număr de 410 mandate de aducere emise de 
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza municipiului Craiova, 
din care au fost executate un număr de 364 mandate aducere pentru anul 2016 (diferența 
de 46 mandate având termen de executare în anul 2017). 
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Pe parcursul anului 2016, patrulele de ordine publică au efectuat 199 de 
intervenţii la obiectivele monitorizate de către Poliția Locală . 
 Polițiștii locali din serviciile de ordine publică au comunicat la domiciliul 
persoanelor, un număr de 5110 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 18 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 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, fără a fi înregistrate evenimente.  

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 4 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 
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 
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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. 

Au fost solutionate 192 de sesizari scrise (din care 3 audiențe) înaintate spre 
competență rezolvare serviciilor operative de ordine publică, totodata fiind soluționate si 
un numar de 1123 de sesizari ce au fost efectuate prin linia telefonica specială 
”Telefonul Cetațeanului” conectată la Dispeceratul Politiei Locale a Municipiului 
Craiova și prin dispeceratul propriu al instituției. 

În cursul anului 2016, polițiștii locali cu atribuții în ordinea publică, au constatat şi 
aplicat un număr de 6652 de sancțiuni contravenţionale, din care 5922 amenzi și 730 
avertismente, după cum urmează: Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice - 1479 sancțiuni 
(1400 - amenzi; 79 - 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 - 945 sancțiuni (739 – amenzi; 206 - 
avertismente), Legea nr. 92/2007 privind serviciile de tranport public local - 4065 
sancțiuni (3714 – amenzi, 351 - avertismente), Legea nr. 15/2016  - privind modificarea 
și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului 
produselor din tutun - 70 sancțiuni (36 – amenzi; 34 - avertismente), H.C.L. nr. 
115/2006 privind regulamentul pentru exercitarea activitățiilor de comerț în zone publice 
de pe raza municipiului Craiova - 7 sancțiuni (6 - amenzi, 1 - avertismente), H.C.L. nr. 
211/2015 privind  aprobarea Regulamentului  de  funcţionare  și  acces  în  Centrul 
Istoric al Municipiului Craiova - 42 sancțiuni (6 - amenzi; 36 - avertismente), H.C.L. nr. 
108/2014 - privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de 
gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova - 17 sancțiuni(1 - amendă; 16 - 
avertismente),  alte acte normative - 27 sancțiuni  (20 – amenzi, 7 - avertismente). 

Valoarea totală a amenzilor a fost de 842.455 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. nr. 195/2002 republicată, modificată și completată 
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 
depistare, sancționare și 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 
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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 86 acțiuni specifice, 
din care 24 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 respectării actelor normative specifice în 
vigoare, pentru combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare a 
autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova, traversarea străzii de către pietoni prin 
locuri nepermise, etc. 

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, 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 68 persoane care conduceau acest tip de 
vehicule, fiind aplicate tot atâtra sancțiuni contravenționale. 

Totodata, în colaborare cu lucratori ai Societății RAT Craiova și ai Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova, s-au înreprins 
2 acțiuni punctuale, având ca scop depistarea  vehiculelor cu tracțiune animală care 
circulau 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  17 cazuri. 
 Pe parcursul anului 2016, au fost aplanate 8 stări conflictuale iscate între 
conducători auto, fapte care nu au avut obiectul desfasurarii cercetărilor de natură penală 
și au fost depistate 12 persoane fără adăpost (în perioada de iarnă), ce au fost conduse și 
predate centrelor speciale și unităților spitalicești. 
 Au fost solutionate 322 de sesizari scrise (din care 6 audiențe) înaintate spre 
competență rezolvare Serviciului Circulatie al  Politiei locale a Municipiului Craiova, 
totodata fiind soluționate si un numar de 999 de sesizari ce au fost efectuate prin linia 
telefonica specială ”Telefonul Cetațeanului” conectată la Dispeceratul Politiei Locale a 
Municipiului Craiova și prin dispeceratul propriu al instituției. 
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 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. 

S-au asigurat măsuri de ordine pe linie rutieră constând în 
fluidizarea/restricționarea traficului rutier, pentru un număr de 59 activități, desfășurate 
cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase și sportive ce au avut loc în 
Municipiul Craiova. 

De asemenea, s-a asigurat însotirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, 
handbal), a delegațiilor oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții 
de siguranță 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.  

În cadrul proiectului JCI Cycling Day, organizat în perioada 23.04.2016,- 
08.10.2016, de Asociatia Junior Chamber International Craiova, ce a avut ca scop 
promovarea utilitatii bicicletei ca o componenta esentiala a mobilitatii urbane, politistii 
locali cu atributii de Circulatie împreuna cu agenti de politie din cadrul Politiei 
Municipiului Craiova - Biroul Rutier si efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Judetean ”Mihai Bravu” -Dolj, au desfasurat misiuni specifice de asigurare  
a ordinii publice si sigurantă rutieră, precum și de însotire  a participantilor, pe timpul 
deplasarii coloanei de ciclisti pe raza municipiul Craiova. 

S-a acordat sprijin regiilor și serviciilor de specialitate subordonate Primariei 
Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova prin acțiuni de  
fluidizare/restricționare a traficul rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a 
covorului asfaltic pe unele artere de circulație (Calea București, Caracal, Râului, Bariera 
Vâlcii, Parângului, Rozelor, Aleea IV Șimnic, Maramureș, giratoriul de la intersecția str. 
Calea Bucuresti cu str. Tehnicii,  amenajările de parcări din cartierele Lapus Arges, 1 
Mai, Sararilor, Valea Rosie), pentru lucrările de  reabilitare a căii ferate a tramvaiului pe 
tronsonul Calea Severinului – Nicolae Titulescu – Calea București, precum și cu ocazia 
toaletării arborilor care nu prezintă siguranță, înlocuire a stâlpilor de iluminat public de 
pe principalele artere, amplasare mobilier urban, etc. 

În colaborare 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 
suplimentare) 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. 

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. 
 Activitatea în domeniul circulației a Poliţiei Locale a Municipiului Craiova a fost 
concretizată şi în diferite acţiuni organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  
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Oltenia, cât şi în mai multe intervenţii survenite în urma unor evenimente cu caracter  de 
urgenţă.  

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, Pieței Chiriac  și a Târgului de 
Săptămână de pe strada Dr. Dimitrie Gerota.  

Pe parcursul anului 2016, 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, 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 4 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 7538 sancțiuni contravenționale (6246 – 
amenzi, 1292 – avertismente), în valoare totală de 1.518.605 lei, după cum urmează: 
O.U.G. 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice 5844 sancțiuni 
(4610 - amenzi; 1234 - avertismente); Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice 47 sancțiuni (45 
- amenzi; 2 - avertismente); Legea 38/2003 privind organizarea şi efectuarea activităţii 
de transport public în regim de taxi 13 sancțiuni (10 - amenzi, 3 - avertismente); Legea 
448/2006 actualizata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 9 sancțiuni  (4 - amenzi, 5 - 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 59 sancțiuni (28 – amenzi, 31 - 
avertismente); H.C.L. nr. 201/2011 Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea  
curenta a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova 1557 
sancțiuni (1543 amenzi contravenționale, 14 avertismente); H.C.L. nr. 211/2015 – 
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pentru aprobarea Regulamentului de funcționare și acces în Centrul Istoric al 
municipiului Craiova 9 sancțiuni (6 – amenzi, 3 – avertismente).  

S-a dispus aplicarea unui număr de 11.839 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 2016, Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si 
Activitate Comercială (inclusiv compartimentul de Protecție a Mediului) a organizat un 
număr de 128 acţiuni, din care 94 cu efective proprii și 34 acțiuni în colaborare cu 
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, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență - Dolj, Inspectoratul de Stat în Construcții și Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Dolj.  

Au fost efectuate controale specifice punctuale, atât cu personal propriu, cât și 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, inclusiv cu efective din cadrul poliției și jandarmeriei. 

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, depistarea și identificarea 
autovehiculelor abandonate sau fără stăpân,  existența contractelor încheiate de persoane 
fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova. 

Pe parcursul anului 2016, au fost solutionate un numar de 2359 sesizari, din care 
1428 sesizări scrise, înaintate spre competență  rezolvare serviciului, iar  un numar de 
509 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. 

În perioada analizată, poliţiştii locali cu atribuţii pe linia Disciplinei în construcţii, 
Afișaj stradal, Activitate comercială și Mediu,  au aplicat un număr de 1301 sancţiuni 
contravenţionale (963 - amenzi, 338 - avertismente), în valoare totală de 1.264.740 lei. 
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1). În domeniul Disciplinei în Construcţii 
În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, poliţişti locali au  

efectuat un număr de 64 acțiuni specifice (din care 31 efectuate cu forțe proprii și 33 în 
colaborare celelalte forțe de ordine și Inspectoratul de Stat în Construcții) pentru 
identificarea lucrărilor de construcţii executate, verificarea documentațiilor tehnice,  
inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.  

Au fost efectuate un număr de 630 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 39 infracțiuni privind 
nerespectarea 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 peste 1450 de construcţii, fiind emise 176 de somaţii și 
notificări în vederea desființării ((boxe amenajate ilegal în adăposturile de apărare civilă 
din subsolurile blocurilor, barăci metalice, garaje, schele, copertine, anexe ferme de 
animale, firme și mesh-uri publicitare, împrejmuiri) pentru abateri de la legislatia in 
vigoare, construite pe proprietatea municipiului Craiova fără forme legale, fiind 
încheiate un număr de 508 note de constatare. 

Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate (în vederea 
demolării) pentru 26 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). 

Executarea dispozițiilor emise au fost executate și puse în aplicare în mai multe 
etape, pe tot parcursul anului 2016, desfășurându-se ample acțiuni de desființare a 
construcțiilor provizorii (boxe, garaje, magazii, copertine, împrejmuiri, anexe, etc.) 
executate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova. 

Polițiștii locali au asigurat cu forțe proprii sau în colaborare cu polițiști din cadrul 
Poliției Municipiului Craiova, jandarmi din cadrul I.J.J. Dolj sau Gruparea Mobilă, 
măsuri de ordine și de protecție a personalului desemnat cu demolarea construcțiilor. 

Începând cu luna septembrie, au fost desfăşurate acţiuni de desființare a boxelor 
construite ilegal de către locatari în spațiile proprietate a municipiului Craiova cu 
destinația de adăposturi de apărare civilă amenajate la subsolurile blocurilor de locuințe. 
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Urmare a emiterii somațiilor, un număr de 204 construcții au fost desființate de 
către proprietari, cu forțe proprii, aceștia conformându-se măsurilor dispuse, fără a mai 
fi necesar continuarea procedurii de desființare. 

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 112 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 16 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală  de 4.000 lei ( amenzile fiind aplicate pentru 
nerefacerea învelişului asfaltic sau beton în termenele autorizate).  

De asemenea, s-au desfășurat acțiuni pentru depistarea societăților ce dețin firme 
luminoase (farmacii, case de amanet, case de schimb valutar, etc), fără documentațiile 
prevăzute de lege, fiind aplicate măsurile stabilite de Legea 50/1991 republicată. 

Poliţiştii locali din cadrul biroului, au aplicat un număr total de 634 sancțiuni 
contravenționale, din care 486 amenzi contravenţionale aplicate în conformitate cu 
prevederile Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (în valoare de 858.500 lei), iar 149 de sancțiuni 
contravenționale (în valoare de 42.200 lei) au fost aplicate în temeiul următoarelor acte 
normative: 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 - 128 sancțiuni (56 – amenzi; 72 - avertismente),  Legea  nr. 185/ 
2013 - privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate - 4 sancțiuni (4 – 
avertismente),  H.C.L. nr. 37/2014 - privind aprobarea Regulamentului pentru 
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova 
- 16 sancțiuni (2 – amenzi, 14 - avertismente). 

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 900.700 lei . 
 
  

2). În domeniul Activității  Comerciale 
Poliţiştii din cadrul Biroului Activitate comercială, au organizat şi executat pe 

raza  Municipiului Craiova, un număr de 49 acțiuni de verificare și control a activității 
comerciale la agenți economici ce desfășoară activitatea în piețele agroalimentare din 
municipiul Craiova și Târgul de Săptămână (32 acțiuni cu forțe proprii și 17 acțiuni în 
colaborare cu celelalte structuri), precum și 420 controale specifice punctuale la societăți 
comerciale  de pe raza municipiului Craiova. 

În urma acțiunilor, în 50 cazuri s-a dispus confiscarea de îmbrăcăminte și 
încălțăminte second - hand, telefoane mobile și accesorii, articole gablonțărie, etc, în 
valoare de aproximativ 35.000 lei. 

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 zona pieţelor agroalimentare. 
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Polițiști locali, în colaborare cu efective de jandarmi şi agenţi de poliţie din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, au acţionat 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.  

În cadrul acţiunilor s-a urmărit protejarea populaţiei împotriva activităţilor 
comerciale ilicite în scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, 
caracterul acţiunilor desfăşurate fiind preventiv - reactiv. 

În urma actiunilor au fost confiscate 2778 perechi încălțăminte second - hand și 
329 articole de îmbracăminte second-hand, 643 de produse cosmetice și parfumuri, 1303 
articole de gablonțărie (ceasuri, ochelari, mărgele, ș.a.), jucării 260 bucăți, etc. 

În cursul anului 2016, poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială au 
verificat un număr de 105 agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza 
municipiului Craiova, în ceea ce privește deţinerea acordurilor şi/sau autorizaţiilor de 
funcţionare emise de Primăria Municipiului Craiova, potrivit O.G. nr.99/2000 
(republicata) privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și Hotărârii 
Consiliului Local  nr. 115/2006 privind exercitarea activităţilor de comerţ în zone 
publice de pe raza municipiului Craiova. 

Au fost sancţionate contravenţional un număr de 95 societăţi comerciale care nu 
s-au conformat măsurilor dispuse, în sensul deţinerii şi/sau vizării pe anul 2015/2016 a 
acordurilor şi/sau autorizaţiilor de funcţionare. 

În baza notificărilor înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu privire la 
activitatea de soldare și lichidare a stocurilor de mărfuri deținute de către comercianți, 
polițiștii locali au verificat un număr de 17 societăți comerciale.  

Au fost organizate două acțiuni punctuale, având ca obiect verificarea respectării 
de către comercianți a suprafețelor de teren închiriate de la autoritatea locală, cu scopul 
amenajării de terase sezoniere, fiind aplicate măsurile prevăzute de Regulamentul local 
referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru 
desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal. 

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul comercial au constatat şi aplicat un număr 
total de 563 de sancțiuni contravenţionale, din care 378 amenzi și 185 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 - 308 sancțiuni (249 – amenzi; 59 – avertismente), Legea nr. 
12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite - 50 
sancțiuni (50 – amenzi), HCL 115/2006 privind Regulamentul pentru exercitarea 
activitățiilor de comerț în zone publice de pe raza municipiului Craiova - 95 sancțiuni 
(34 amenzi; 61 avertismente), Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice – 1 sancțiune (1 
– amendă), 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 - 105 sancțiuni (43 – amenzi 
; 62 – avertismente), Legea nr. 15/2016  - privind modificarea și completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun - 4 sancțiuni 
(1 – amenda; 3 - avertismente). 

Cuantumul total al amenzilor a fost de 339.640 lei. 
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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. 

Au fost repartizate și soluționate in termen legal un numar de 221 sesizari primite 
de la cetateni (din care 95 primite la ”telefonul cetățeanului”, iar 126 sesizări scrise), 
pentru care s-au efectuat verificari necesare și s-au dispus măsurile legale. 

Pe parcursul anului 2016, au fost verificate un număr de 62 societăți comerciale și 
36 persoane fizice cu privire la existența contractelor pentru colectarea deșeurilor 
menajere și nemenajere cu operatorii autorizați, în acest sens fiind efectuate un număr de 
13 acțiuni specifice atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu celelalte structuri de 
ordine publică. 

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.  

Politiștii locali din cadrul compartimentului Protectia Mediului au acționat, 
potrivit prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân 
sau abandonate pe terenuri apartinand domeniul public sau privat al statului ori al 
unitatilor administrativ-teritoriale și H.C.L. nr. 201/2011 - pentru aprobarea 
Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă a autovehiculelor pe 
domeniul public/privat al Municipiului Craiova, pentru verificarea respectării condițiilor 
legale de staționare/parcare a vehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova. 

În acest sens au fost identificați și somați un număr de 735 proprietari de vehicule, 
din care 591 proprietari au achitat taxele aferente vehiculelor pe anul 2016, iar un număr 
de 144 de proprietari de vehicule au eliberat domeniul public conformîndu-se măsurilor 
dispuse de către polițiștii locali. 

De asemenea, pe parcursul anului 2016 au fost identificate un număr de 24 
autovehicule ca fiind expuse spre vânzare pe domeniul public/privat al municipiului 
Craiova, ai căror proprietari au fost sancționați. 

 Au fost întocmite actele premergătoare procedurale în urma cărora s-au emis de 
către Primarul Municipiului Craiova, un număr de 7 dispozitii prin care vehiculele au 
fost declarate abandonate/fara stăpân și un număr de 17 dispozitii pentru trecerea in 
proprietatea Municipiului Craiova a vehiculelor abandonate / fara stăpân.   

Polițiștii locali din cadrul compartimentului Protecției Mediului al Politiei Locale 
a Municipiului Craiova, în perioada de referință, au desfășurat misiuni de constatare și 
sancționare a persoanelor fizice/juridice care încalcă prevederile legale pentru săvârșirea 
următoarelor fapte contravenționale: 
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-  neimprejmuirea și nesalubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu; 
- abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, instalaţii utilaje 

vehicule, tonete, chioşcuri, containere, construcţii metalice ori din alte materiale;  
- expunerea in scop exclusiv de reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul 

public a unor vehicule precum si dezmembrarea vehiculelor si ocuparea proprietatii 
municipiului Craiova cu componentele acestora;  

- deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public; 
- abandonarea sau depozitarea deseurilor municipale pe spatii verzi, cai publice 

sau in alte locatii care apartin domeniului public; 
- arderea deșeurilor vegetale menajere sau de alta natura pe spaţiile verzi, parcuri 

şi grădini publice. 
În urma activităților specifice desfășurate au fost aplicate un număr de 104  

sanctiuni contraventionale  (din care 41 amenzi și 63 avertismente), în valoare totală de 
24.400 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 republicată, a 
Poliției Locale, raportat la dispozițiile Planului de Ordine și Siguranță Publică al 
Municipiului Craiova (aprobat prin H.C.L. nr. 113/2016) 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 au acționat inclusiv în incinta sălilor de curs, la 
solicitarea expresă a profesorilor. 
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 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 (Colegiul Național 
”Carol I”, Colegiul Național ”Elena Cuza”). 
 Polițiștii locali cu atribuții de ordine publică și circulație, au asigurat măsuri de 
ordine, de pază a lucrărilor scrise și de asigurare a transportului lucrărilor la centrele de 
corectare pe timpul examenelor de capacitate, bacalaureat și a concursului de ocupare a 
posturilor didactice și cele de director/director adjunct vacante din învățământul 
preuniversitar.  

În cursul anului 2016, 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. 
          
 

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

În anul 2016, finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale s-a asigurat din venituri 
proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local. 

Veniturile totale realizate au fost de 16.095,87 mii lei, din care: 
-venituri din prestări servicii și alte activități: 78,40  mii lei 
-subvenţii pentru instituţii publice: 16.017,47 mii lei. 
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în anul 2016, conform execuţiei 

bugetare, acestea au fost în sumă totală de 16.095,87 mii lei, din care:  
La cheltuieli de personal: 15.158,76 mii lei pentru drepturile salariale acordate 

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

Un numar de 198 functionari publici au beneficiat de cresteri ale drepturilor 
salariale incepand cu data de 01.08.2016, in conformitate cu prevederile Art. 1, pct. 1, 
alin.1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

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: 937,11 mii lei, după cum urmează (cu titlu 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 
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comunicații integrate; materiale și prestări servicii cu caracter funcțional; servicii 
specifice conform legislației privind protecția muncii și prevenirea situațiilor de urgență; 
modificare bransament electric privind cresterea puterii instalate; reparații curente 
(tâmplărie,  reparații auto în service-uri autorizate); echipament și uniforme; pregătire 
profesională; muniție; alte cheltuieli. 
 În anul 2016 s-a derulat procedura prin cerere de oferte pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică carburanți, pe bază de carduri personalizate de 
alimentare. 
 De asemenea, în anul 2016 s-au derulat trei proceduri simplificate de achizitii, pe 
loturi, în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică articole de uniforme de 
poliție (Articole de incaltaminte – bocanci, pantofi vara/iarna si Articole de 
imbracaminte – bluzon, scurta reflectorizanta, pelerină ploaie, pantaloni vară si iarna, 
pulovar, cămăși cu mânecă lungă/scurtă, caciula, sapca, manusi, fular, cravata). In urma 
procedurilor derulate a fost atribuit contractul de achizitiei – Articole de incaltaminte in 
valoare totala de 107100,24 lei.  In conformitate cu art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, au fost achizitionate Articole de imbracaminte, prin 
cumparare directa, utilizând sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) in valoare de 
51.872,40 lei. 

Celelalte achiziții publice s-au realizat prin cumpărare directă, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotărârii Guvernului 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice.  
 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 
achizițiilor publice.  

 
 

F). Serviciul Resurse umane, Protecția muncii și Situații de urgență 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova a funcţionat în anul 2016, conform 

organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
17/2016, cu un număr de 324 posturi, din care: 

- funcții publice: 319 (funcții publice de conducere -  22, funcții publice de 
execuție -    297) 

- personal contractual: 5 
In cursul anului 2016, 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. 

S-au organizat două concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 
instituției, după cum urmează: în luna februarie s-au scos la concurs 7 posturi de 
funcționari publici, fiind ocupate 6 posturi, iar în luna decembrie s-au scos la concurs 5 
posturi de funcționari publici, niciun participant nefiind declarat admis la proba scrisă. 

În anul 2016 a încetat raportul de serviciu pentru 6 funcționari publici: 
- 5 funcționari  - pensionare 

          - 1 funcționar – transfer prin acordul părților 
Au fost sancționati 4 funcționari publici – polițiști locali, în urma cercetării 

prealabile administrative efecutuată de către comisia de disciplină, după cum urmează: 
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- 1 polițișt local cu mustrare scrisă 
- 3 polițiști locali cu diminuarea salariului 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 134/18.10.2016, s-a 

modificat organigrama Poliției Locale, diminuându-se numărul total cu 2 posturi, 
potrivit adresei Instituției Prefectului Județului Dolj și a O.U.G. nr. 63/2010, rezultând 
astfel un număr total de 322 posturi, structura fiind următoarea: 

- funcții publice: 317 (funcții publice de conducere -  21, funcții publice de 
execuție -    296) 

- personal contractual: 5 
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 25/2016 emis de Ministrul Afacerilor Interne, 

un număr de 12 polițiști locali (ce au fost declarați admiși la concursul de recrutare 
funcționari publici organizat în decembrie 2015) 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. 

Potrivit Legii nr. 188/1999 republicată, un număr de 6 funcţionari publici (cu 
funcții publice generale), au urmat cursuri de perfecţionare profesională organizate de 
către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 
 
 

G). Biroul Relații cu publicul, Circuitul documentelor și Acces persoane 
  În anul 2016, au fost înregistrate și procesate, prin compartimentul de specialitate 
- Registratura Poliției Locale, un număr de 32.177 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 instituției. 

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. 400/2015 (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 22 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 2016 s-au transmis 157 borderouri speciale (3638 corespondențe) 
și s-au primit 115 borderouri (377 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 9 persoane, toate audiențele fiind soluționate și 
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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 410 mandate 
de aducere emise de către instanțele judecătorești de pe raza municipiului, precum și un 
număr de 5110 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 1788 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 712 litigii pe rolul instanţelor de judecată. 
Din cele 712 litigii, un număr de 269 au fost soluţionate favorabil pentru Poliţia 

Locală a Muncipiului Craiova, 48 de procese au fost nefavorabile (fiind promovate căile 
de atac reglementate de lege), iar 395 procese se află înregistrate pe rolul instanţelor de 
judecată, în diferite faze procesuale, în curs de soluţionare. 

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 39 
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 26 rapoarte ce au stat la baza emiterii dispoziţiilor de demolare 
de către Primarul Municipiului Craiova, verificate din punct de vedere al respectării 
legislaţiei şi acordate vize de legalitate pentru un număr de 26 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 1014 procese-verbale au fost comunicate prin procedura afişării la 
domiciliul/sediu contravenienţilor persoane fizice sau juridice. 

A fost intocmita documentatia necesara in vederea distrugerii/valorificării pentru 
aproximativ două tone de bunuri second hand și alte bunuri, provenite în urma măsurilor 
de confiscare dispusă de către polițiștii locali (61 confiscari). 

In cursul anului 2016 s-a raspuns la un numar de 108 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. 
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Şeful biroului, ce are calitatea şi de preşedinte al comisiei de disciplină înfiinţată 
la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, a analizat 8 sesizări formulate 
împotriva funcționarilor publici (împreună cu membrii comisiei), în urma cărora s-a 
dispus sancţionarea disciplinara a 4 poliţişti locali pentru abateri disciplinare, iar 5 
sesizări 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 comunicarea promptă, directă și imediată cu efectivele operative ale Poliției 
Locale, preluarea sesizărilor telefonice și transmiterea către echipaje, urmărirea 
modalitații de soluționare a intervențiilor, cooperarea cu celelalte dispecerate ale 
structurilor integrate MAI, 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: 9293 (din care: 

verificări persoane – 6428; verificări permise de conducere auto – 277; verificări 
autovehicule – 2588). 

-sesizări telefonice de la cetăţeni preluate pe dispecerat: 1757 
-sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984): 7193 
-sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984), repartizate spre soluționare 

Poliției Locale: 874 
-mandate de aducere repartizate către servicii operative: 410 (executate pentru 

anul 2016, în termen 364, celalelte 46 fiind de executat pentru anul 2017) 
-comunicări către echipaje pentru a interveni la obiectivele monitorizate: 199 
-comunicări/răspunsuri instanțe judecătorești, parchete: 17 
-invitații emise de Direcția Evidența Persoanelor repartizate, pe zonă de 

competență, serviciilor de ordine publică în vederea distribuirii: 5110 
În cursului anului, personalul din cadrul biroului Sisteme Informatice, Dispecerat 

și Evidența Persoanelor, a contribuit la: 
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 
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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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