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BILANȚUL 
POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELE OBŢINUTE 
 ÎN ANUL 2021 

 
 

 
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 prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funționare a poliției locale și 
Hotărârii Consiliului Local Craiova  nr. 114/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Craiova, având 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 publică;  
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, acte administrative 

emise de autoritățile locale (hotărâri ale Consiliului Local Craiova, dispoziții emise de 
Primarul Municipiului Craiova).  

Poliţia Locală a Municipiului Craiova se află în subordinea Consiliului Local 
Craiova, desfăşurându-şi activitatea în mod direct și nemijlocit sub autoritatea şi 
controlul Primarului Municipiului Craiova. 
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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 specifice operative, prevăzute în 
mod imperativ de H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru de 
organizare si functionare a politiei locale, precum și compartimente specifice domeniilor 
generale de activitate prevăzute de lege. 

În vederea eficientizării procesului de management operativ si pentru creşterea 
gradului de siguranţă şi de încredere al cetăţenilor, structurile de ordine publică 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 O.P. ''Unirii'' - str. Ion Maiorescu nr. 6 (incinta Colegiului Național ''Carol I''), 
Serviciul O.P. ''Brazdă'' - str. Brazda lui Novac nr. 87 (incinta Școlii ''Sf. Gheorghe''), 
Serviciul O.P. ''Craiovița'' - str. Castanilor nr. 4 (incinta Școlii ''Al. Macedonski''), 
Serviciul O.P. ''Rovine'' - str. Nicolae Julea nr. 3 (incinta fostei Școli Generale nr. 35), 
Serviciul O.P. ''Valea Roșie'' - str. Vântului nr. 3 (incinta Școlii ''Nicolae Romanescu'').                     
 Politia Locală coopereaza cu structurile Inspectoratului de Poliţie al Județului 
Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj ”Mihai Bravul”, Gruparea Mobilă de 
Jandarmi Craiova ”Frații Buzești”, Poliţia Transporturi Feroviare Craiova, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Oltenia” al Județului 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 obligația să prezinte Consiliului Local al Municipiului Craiova 
(în ședință publică), la fiecare început de an (pentru anul precedent), BILANȚUL 
privind activitățile desfășurate, misiunile executate și rezultatele obținute. 

 
În temeiul Legii nr. 55/2020 - privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Hotărârilor de Guvern privind 
instituirea/prelungirea stării de alertă, în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 martie 2021, 
Poliția Locală a Municipiului Craiova s-a aflat sub coordonarea operațională a 
Inspectoratului de Poliție Județean Dolj – Poliția Municipiului Craiova. 
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 2). CADRUL LEGISLATIV 

 
Constituția României 
Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale, republicată;  
O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ; 
Legea nr. 12/1990 - privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 

comerciale ilicite; 

Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;  

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 ordinii şi liniştii publice, actualizată;  

Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 

Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
Legea nr. 421/2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al 

unitatilor administrativ-teritoriale, actualizată; 

Legea nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor (actualizată); 

Legea nr. 295/2004 - privind Regimul armelor şi muniţiei;  
Legea nr. 448/2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, actualizată; 

Legea nr. 92/2007 - privind serviciile de tranport public local, actualizată;  

Legea nr. 4/2008 - privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive, actualizată; 

Legea nr. 185/2013 - privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de 

publicitate; 

Legea nr. 15/2016 - privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 

pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun; 

Legea nr. 62/2018 - privind combaterea buruienii ambrosia; 

Legea nr. 328/2018 - pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007; 

Legea nr. 273/2020 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; 

H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

H.G. nr. 1349/2002 - privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe 

teritoriul României, a corespondentei clasificate, actualizată; 

H.G. nr. 156/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 

terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ-teritoriale; 
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H.G. nr. 130/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munițiilor, actualizată; 

H.G. nr. 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

modificată și completată prin H.G. nr.  965/2016; 

H.G. nr. 1332/2010 – pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a Poliţiei Locale; 

H.G. nr. 301/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor; 

H.G. nr. 11/2018 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 295/2004  privind regimul armelor si al munitiilor; 

     H.G. nr. 17/2021 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 62/2018  privind combaterea buruienii ambrosia; 
O.G. 99/2000 - privind comercializarea produselor si serviciilor de piață; 

O.G. 2/2001  -  privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată; 

O.G. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

O.U.G. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, actualizată; 

O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate 

ale cetatenilor români; 

O.U.G. nr. 92/2021 - privind regimul deseurilor; 

Ordinul nr. 356/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim 

de inchiriere; 

Ordinul nr. 839/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

Ordinul nr. 60/2010 - privind organizarea si executarea activitatilor de 

mentinere a ordinii si sigurantei publice; 

Ordinul nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de 

ordine si siguranta publică al politiei locale; 

Ordinul nr. 118/2018 - pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 

administratiei si internelor nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor 

de mentinere a ordinii si sigurantei publice; 

Ordinul nr. 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 

al entitatilor publice; 

Regulamentul European nr. 679/2016 - privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestora; 
 
H.C.L. nr. 115/2006 - regulamentul pentru exercitarea activitățiilor de comerț în 

zone publice de pe raza municipiului Craiova; 

H.C.L. nr. 845/2013 - privind aprobarea Regulamentului local referitor la 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova; 
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H.C.L. nr. 211/2015 - privind aprobarea Regulamentului  de  funcţionare  și  

acces  în Centrul Istoric al Municipiului Craiova; 

H.C.L. nr. 114/2016 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Poliției Locale a Municipiului Craiova; 

H.C.L. nr. 9/2017 - privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria 

clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a 

normelor de procedură instituite în acest sens; 

H.C.L. nr. 31/2017 - privind instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul 

public în municipiului Craiova şi aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei 

pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova; 

H.C.L. nr. 130/2017 - privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de 

sarcini în vederea delegării, prin atribuire directă, a serviciului de ridicare, transport şi 

depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau 

privat al municipiului Craiova; 

H.C.L. nr. 73/2019 - privind modificarea, prin completare, a Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017 referitoare la instituirea de 

parcări supuse taxării, pe domeniul public al municipiului Craiova şi aprobarea 

regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul 

public al municipiului Craiova; 

H.C.L. nr. 25/2020 - 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. 159/2021 - privind aprobarea Regulamentului local privind stabilirea 

categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de 

acțiune prioritară „Calea București” din municipiul Craiova ; 

H.C.L. nr. 293/2021 - privind modificarea Regulamentului pentru traversarea 

prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021; 

H.C.L. nr. 107/2021 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 

măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și 

sancționarea faptelor ce constituie contravenții; 

 

 
Cadrul legislativ - aplicabil pe perioada instituirii stării de urgență și a 

stării de alertă pe teritoriul României 
 
LEGEA nr. 55/2020 - privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 
O.U.G.nr. 70/2020 - privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 

mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 

1/2011, precum si a altor acte normative; 
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HOTĂRÂRI GUVERN (stare de alertă) - privind instituirea și prelungirea 

starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 decembrie 2020, precum 

si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

ORDINUL nr. 44/2020 (Emitent: Ministerul Afacerilor Interne) - pentru 

operaţionalizarea conducerii poliţiei locale de către structurile  Ministerului Afacerilor 

Interne; 

DISPOZIȚII ALE INSPECTORULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE 
– privind angrenarea structurilor de poliție locală în cadrul activităților unităților de 

poliție; 

DISPOZIȚII ALE ȘEFULUI INSPECTORATULUI DE POLIȚIE AL 
JUDEȚULUI DOLJ  – privind stabilirea modalității de angrenare a structurilor de 

poliție locală în cadrul activităților realizate de unitățile de poliție, a responsabilităților 

și a modului de acțiune a acesteia, pe durata stării de urgență și alertă. 
 
 

3). BILANTUL  ACTIVITĂŢII PE ANUL 2021 (prezentare generală) 
 

  
3.1). Activitățile desfășurate de Poliția Locală pe perioada instituirii pe teritoriul 
României a stării de alertă (perioada 01.01.2021-31.03.2021) 

 
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 și a Hotărârilor de Guvern 

privind instituirea/prelungirea stării de alertă,  în perioada 01 ianuarie – 31 martie 
2021, Poliția Locală a Municipiului Craiova s-a aflat sub coordonarea operațională a 
Inspectoratului de Poliție Județean Dolj – Poliția Municipiului Craiova și a executat, 
în principal, activitățile și misiunile dispuse de structura Poliției Române. 

 
Urmare acestui aspect, în perioada analizată, structurile operative din cadrul 

Poliţiei Locale au desfașurat, în principal, activitățile dispuse de structura Poliției 
Române, respectiv activități de verificare a modului în care sunt respectate prevederile  
actelor normative elaborate de Guvernul Romaniei, Hotărârile Comitetului Național 
Pentru Situații de Urgență și Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
a Judetului Dolj, privind măsurile care se aplică pe durata starii de alertă pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19. 

În acest context, conform dispozițiilor emise de către șeful Inspectoratului de 
Poliție al Judetului Dolj, polițiștii locali au monitorizat și verificat, zilnic, prin deplasări 
la fiecare domiciliu declarat, persoanele aflate în izolare, în sensul dacă acestea respectă 
interdicția părăsirii domiciliului pe perioada de izolare impusă de autoritatile abilitate. 

Astfel, au fost verificate în primul trimestru, un numar total de 48.593 persoane 
afectate de pandemia de Coronavirus și izolate/carantinate, la 30.461 domicilii/alte 
locații, iar rezultatele verificărilor au fost comunicate Poliţiei Municipiului Craiova. 
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verificari persoane vizite la domicilii/locatii

48593

30461

 
Situația pe Serviciile operative de ordine publică, care au executat misiunea  

mentionată, se prezintă astfel:  
 

 

Serviciul operativ ordine publică Număr persoane verificate Număr domicilii/locatii  

CRAIOVITA 17.686 13.219 

BRAZDA 4.715 2.581 

ROVINE 2.660 1.569 

VALEA ROSIE 12.092 6.552 

ROMANESTI 8.189 4.742 

UNIRII 3.251 1.798 

 

De asemenea, pe lângă aceste activități, începând cu data de 18.01.2021, parte a 
efectivelor Poliției Locale au fost angrenate în realizarea activităților privind distanțarea,  
siguranța  publică si integritatea/paza (24h/24h) a unui numar  de 6 centre de vacinare  
organizate pe raza municipiului Craiova, respectiv la Sala Polivalenta, Stadionul Ion 
Oblemenco, Stadionul de Atletism, Uzina FORD, Facultatea de Mecanică. 

În perioada de referință, polițiștii locali din structurile operative ale Poliției Locale 
au desfășurat  acțiuni de prevenție pe raza municipiului Craiova, în vederea 
conștientizării populației privind respectarea cu strictețe a măsurilor impuse de 
autoritățile centrale și locale, acțiuni desfășurate în piețele agroalimentare, în 
marketuri/supermarketuri, în toate locațiile unde se desfășurau acte și fapte de comerț, 
precum și în zonele aglomerate, cu preponderență în zona centrală. 
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Cu scopul prevenirii răspândirii COVID – 19, s-au desfășurat acțiuni zilnice și în 

stațiile de transport călători, precum și în mijloacele auto de transport public în comun,  
în urma cărora au fost verificate 1.785 mijloace de transport in comun. 

Polițiștii locali din cadrul Biroului Control și Activitate  Comercială  au verificat 
în această perioadă un numar de 1.808 societăţi comerciale, în privința respectării 
dispozițiilor legale față de circulația persoanelor, marcarea zonei destinată clientilor, 
marcarea cu semne vizibile a fluxului pietonal și de orientare a acestora în vederea 
păstrării distanțării. 

Efectivele Poliției Locale (cu competențe în ordine publică, comerț și circulație) 
au participat la toate acțiunile de verificare inițiate de Poliția Municipiului Craiova, în 
cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Dolj și în colaborare cu D.S.P. Dolj, D.S.V.S.A.  
Dolj și I.T.M. Dolj. 

În toată această perioadă, pe lângă activitățile menționate, Poliția Locală a 
Municipiului Craiova a fost angrenată și în realizarea activităților din domeniul 
siguranței publice, cum ar fi: 

►menținerea ordinii si sigurantei publice – prin politistii locali specializati in 
domeniul ordinii si linistii publice (forte proprii sau în echipaje mixte); 

►impunerea măsurilor temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice, 
asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier – prin politistii locali specializati in 
domeniul circulatiei rutiere; 

►activitati referitoare la verificarea modului de respectare a operatorilor 
economici, persoanelor fizice sau juridice, a masurilor stabilite prin actele normative 
specifice starii de alerta, pentru prevenirea răspândirii virusului SARSCOV-2. 
     ►misiuni prin care s-au asigurat măsurile de ordine în parcurile și grădinile 
municipiului Craiova, patrulări auto și patrulări pedestre pe zona de responsabilitate 
stabilită prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului Craiova și prin dispozițiile 
șefului Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, asigurarea integrității obiectivelor și a 
mobilierului urban, proprietate a municipiului Craiova, transportul bunurilor și valorilor 
autorității locale și beneficiarilor cu care instituția are contract, 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. 

►informarea cetatenilor cu privire la riscurile existente in cazul in care nu sunt 
respectate masurile instituite de catre autoritatile de sanatate publica, respectiv 
instituirea carantinei sau a izolarii – tot personalul Poliției Locale; 

►alte activitati stabilite in sarcina Politiei Romane si/sau a Politiei Locale, pe 
durata starii de alerta instituite prin dispozitii legale. 

În vederea executării misiunilor desfasurate, polițiștii locali au fost dotați cu 
echipament de protecție (măsti, mănuși și viziere), iar sediul principal și sediile 
serviciilor de ordine publică au fost asigurate cu aparate și materiale pentru igienizarea 
și dezinfectarea personalului, mobilierului și a celorlalte dotări. 
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În urma acestor activități desfăsurate cu prioritate sub aspectul prevenției și 
constientizării populației pentru respectarea măsurilor de prevenire și combatere a 
efectelor pandemiei de COVID-19, au fost  legitimate un total de 48.593 persoane, fiind 
aplicate 530 sancțiuni contraventionale  în valoare de 108.350 lei (144 – amenzi si 386 
de avertismente), pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri 
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

persoane legitimate sanctiuni amenzi avertismente

 
(sancțiunile ”avertisment” - reprezintă 72,83 % din totalul sancțiunilor) 

 
Considerăm că polițiștii locali și-au îndeplinit sarcinile de serviciu, în limitele 

stabilite de actele normative aflate în vigoare, acest aspect rezultând și din adresa nr. 
245717/SMG/SRM/, prin care Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a comunicat că 
”efectivele de polițiști locali și-au îndeplinit sarcinile stabilite de către Poliția 
Municipiului Craiova, nu au fost constatate abateri legislative în executarea 
acțiunilor/misiunilor îndeplinite și nu au fost înregistrate cazuri de abuzuri comise de 
către polițiștii locali”. 

De asemenea ”comunicarea dintre conducerea Inspectoratului de Poliție Județean 
Dolj – Poliția Municipiului Craiova și conducerea Poliției Locale Craiova s-a desfășurat 
în condiții optime, fără discrepanțe” – conform adresei menționată mai sus.  

Concluzionând - Poliția Locală a Municipiului Craiova a contribuit la respectarea 
prevederilor conferite de actele normative emise pe perioada situației de urgență în 
limita competențelor legale, la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, a 
participat activ la toate misiunile încredințate, răspunzând prompt la dispozițiile primite 
de la Inspectoratul de Politie Județean Dolj – Poliția Municipiului Craiova și a avut o 
colaborare bună cu toate instituțiile angrenate în prevenirea și combaterea COVID-19. 
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3.2).Activitățile desfășurate pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor 
Poliției Locale, stabilite prin acte normative și acte administrative, emise de 
autoritățile locale și centrale 

 
În perioada analizată, Poliţia Locală a Municipiului Craiova s-a axat pe 

îndeplinirea sarcinilor și îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin Planul de Ordine şi 
Siguranţă Publică al Municipiului Craiova, plan ce are ca obiective fundamentale 
creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi 
infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale, Legea nr.155/2010 
republicată (a poliției locale), precum și îndeplinirea sarcinilor atribuite de către 
autoritatea locală prin hotărâri emise de Consiliul Local al Municipiului Craiova și 
dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova.  

În domeniul ordinii și siguranței publice, precum și în domeniul circulației, au fost  
încheiate protocoale de colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj (Poliția 
Municipiului Craiova – Secțiile de ordine publică și Biroul Poliției Rutiere), 
Inspectoratul Județean de Jandarmi – Dolj și Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, în 
vederea acționării 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 prin dispozițiile 
șefului Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, s-a asigurat integritatea obiectivelor și a 
mobilierului urban proprietate a municipiului Craiova, 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 și 
pentru fluidizarea circulației rutiere, fiind organizate şi desfăşurate un număr de 1.059 
acţiuni și misiuni specifice (428 au fost acțiuni cu scop preventiv), din care 836 
acțiuni cu efective proprii și 223 acțiuni în cooperare cu alte structuri și/sau instituții cu 
atribuții specific, asigurând măsuri de ordine potrivit Planului Unic de Ordine Publică, 
precum și  cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică, circulație 
rutieră (mitinguri, manifestări sportive, cultural - artistice, religioase), disciplina in 
constructii (desființări construcții, etc),. 

Actiunile preventive  desfășurate de toate structurile operative ale Poliției Locale 
a Municipiului Craiova (ce reprezintă 40,42 % din total), au avut ca scop  prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei COVID – 19, precum și prevenirea faptelor care 
afectează climatul social, ordinea, siguranța și liniștea publică, menținerea curățeniei 
domeniului public, integritatea mobilierului stradal, deteriorarea sub orice formă a 
spațiilor verzi și a materialelor dendrofloricole existente, depozitarea și arderea resturilor 
ce provin din demolări și dezmembrări de vehicule pe domeniul public/privat, 
respectarea regulilor ce reglementează traversarea străzii de către pietoni, a 
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circulației pe drumurile publice și zonele pietonale cu biciclete, trotinete, etc, staționarea 
pe raza municipiului Craiova a autovehiculelor de mare tonaj,  acțiuni de prevenire a 
agenților economici prin care le-au fost puse în vedere obligațiile obținerii documentelor 
legale pentru desfășurarea activității, etc (în cadrul acestor acțiuni nu s-au aplicat 
măsuri coercitive). 

actiuni actiuni proprii actiuni in colaborare actiuni preventive

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

ACTIUNI  1.059 1.691 - 632 - 37,37 % 

ACTIUNI PROPRII 836 1.351 - 515 - 38,12 % 

ACTIUNI IN COLABORARE 223 340 - 117 - 34,41 % 

ACTIUNI PREVENTIVE 428 1.278 - 850 - 66,51 % 

(acțiuni caracter preventiv - reprezintă 40,42 % din total) 
 

În perioada de vară, pe timpul nopții, două echipaje formate din 6 - 8 polițiști 
locali cu atribuții de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și un echipaj cu 
atribuții de circulație rutieră, au desfășurat misiuni în toate cartierele municipiului 
Craiova (locurile de joacă, foișoarele, zonele și părculețele din jurul blocurilor de 
locuințe, etc), fiind depistate și sancționate persoanele care deranjau liniștea publică, 
consumau alcool pe domeniul public, aruncau diverse gunoaie pe domeniul public 
(ambalaje, peturi, cutii, coji de semințe, etc). 

Au fost identificați 22 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. 

Un numar de 7 persoane fără adăpost depistate pe raza municipiului Craiova au 
fost conduse, în perioada cu temperaturi scăzute, la centrele speciale 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 286 mandate de aducere emise de 
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de 
asemenea, s-au realizat 262 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituție.  
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Polițiștii locali (dotați cu armament letal și muniție aferentă) au efectuat un număr 
de 1.921 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 și fără înregistrarea niciunui eveniment. 

În domeniul circulației, au fost desfasurate activități de responsabilizare a 
conducatorilor de autovehicule, sancționarea conducătorilor care încalcă prevederile 
legale, ridicarea autovehiculelor ce au încălcat prevederile O.U.G. nr. 195/2002 
actualizată, identificarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală 
și ridicarea vehiculelor respective, fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții 
din zona centrală și în zona unităților de învațământ, în zona Pieței Centrale și a Târgului 
de Săptămână, asigurarea măsurilor pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-
artistice, religioase sau sportive, precum și depistarea și identificarea autovehiculelor 
abandonate sau fără stăpân, cu scopul eliberării domeniului public. 

În domeniul disciplinei în construcții, raportat la competențele statuate prin legea 
specială, au fost verificate construcţii executate fără forme legale (construcții cu 
destinația de locuințe, chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), iar pentru 
abaterile constatate s-au dispus măsurile prevăzute de prevederile Legii nr. 50/1991.  

S-au organizat acțiuni de control a activității comerciale la agenții economici ce 
își desfășoară activitatea în piețele agroalimentare și în Târgul de Săptămână, verificarea 
societăților cu privire la respectarea normelor prevăzute de H.C.L. nr. 115/2006 privind 
exercitarea activităților de comerț, H.C.L. nr. 25/2020 - privind  aprobarea 
Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter 
provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului 
Craiova și O.G. nr. 99/2000. 

De asemenea, s-au organizat acțiuni pentru verificarea respectării prevederilor 
stabilite la nivel local prin acte administrative și regulamente, respectiv H.C.L. nr. 
159/2021 - privind aprobarea Regulamentului local privind stabilirea categoriilor de 
intervenții, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acțiune prioritară 
„Calea București” din municipiul Craiova, H.C.L. nr. 158/2021 modificat - privind 
Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din 
municipiul Craiova, H.C.L. nr. 107/2021 - pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, 
constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.  

S-a avut în vedere verificarea centrelor de colectare a deșeurilor, precum și 
existența contractelor încheiate de persoanele fizice/juridice cu operatorul de salubritate. 

În temeiul Legii nr. 15/2016  - privind modificarea Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, polițiștii locali cu atribuții în 
ordine publică și activitate comercială au desfășurat 39 acțiuni specifice, acordând 
atenție sporită unităților de învățământ, în vederea combaterii fumatului în școli și licee, 
în urma cărora au fost aplicate 143 sancțiuni contravenționale. 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate un 
număr de 111 infracţiuni (102 infractiuni depistate de serviciile operative Ordine 
Publica/Circulație, persoanele suspecte fiind conduse la secțiile Poliţiei 
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Municipiului Craiova, în vederea continuării cercetărilor si 9 infractiuni privind 
încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, pentru continuarea lucrărilor de 
construcții după dispunerea măsurilor complementare de oprire a lucrărilor). 

De asemenea, prin măsurile luate, în urma acțiunilor organizate și a misiunilor de 
patrulare pe zonele repartizate, polițiștii locali au aplanat un număr de 79 stări 
conflictuale, cazuri în care nu s-a mai impus aplicarea de măsuri coercitive. 

  

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

INFRACTIUNI 111 68 + 43 + 63,24 % 

STARI CONFLICTUALE APLANATE 79 181 - 102 - 56,35 % 

 

Poliţiştii locali au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice, 
precum și de fluidizare a circulației, pentru un număr de 67 competiții și activități 
sportive, manifestări ce  s-au desfășurat la Sala Polivalentă, Sala ”Ion Constantinescu” 
și Stadionul de Fotbal din cadrul Complexului ”Ion Oblemenco”. 

S-a exercitat controlul corporal asupra spectatorilor și s-au asigurat măsuri de  
siguranța a spectatorilor, protecția jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor echipelor, 
arbitrilor și observatorilor (desfășurând misiunile specifice inclusiv în zonele de cazare 
ale acestora), precum și toate măsurile impuse de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, actualizată, pentru 
toate evenimentele desfășurate în sălile de sport menționate mai sus. 

De asemenea, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine publică și circulație, 
împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Craiova și Gruparea Mobilă de 
Jandarmi Craiova la toate meciurile de fotbal desfășurate pe Stadionul ”Ion 
Oblemenco”, iar polițiștii locali din structura de circulație au asigurat protecția 
jucătorilor, staff-ului tehnic și a oficialilor echipelor de fotbal, pe traseele de deplasare 
ale acestora pe raza municipiului Craiova, de la sosirea acestora în Craiova și până la 
plecare, nefiind înregistrate evenimente negative.  
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În perioada sărbătorilor Pascale - ,,Învierea Domnului” polițiștii locali au acționat 
cu efective mărite (118) pentru  menținerea ordinii și siguranței publice (cu forțe proprii) 
și restricționarea/fluidizarea circulatiei auto și pietonale, la 15 lăcașuri de cult. 

Mai mult, polițiștii locali au asigurat ordinea publică, iar polițiștii cu atribuții de 
circulație, măsurile de fluidizare/restricționare circulație și parcare a autovehiculelor la 
un număr de 76 evenimente publice: evenimente culturale, sportive, religioase și 
adunari publice desfășurate în Parcul ”Nicolae Romanescu”, Parcul ”Tineretului”, 
Centrul Multifuncțional, zona centrală, Centrul Istoric, esplanada Teatrului”Colibri”,etc. 

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

COMPETITII  SPORTIVE 67 43 + 24 + 55,81 % 

EVENIMENTE  PUBLICE 76 92 - 16 - 17,39 % 

 

 Politia Locala a Municipiului Craiova a desfasurat actiuni specifice, punctuale, în 
vederea prevenirii si combaterii faptelor de încălcare a prevederilor legislatiei privind 
protejarea mediului, gestionarea deseurilor de orice fel si transportul acestora. 
 Urmare acestor actiuni, politistii locali au depistat și sesizat Garda de Mediu Dolj, 
care a dispus sanctiunile prevazute de reglementarile in vigoare, respectiv confiscarea 
vehiculelor  si sanctionarea contravențională cu amenzi în cuantum de cate 15.000lei, 
pentru un numar de 8 autovehicule (autoutilitare, microbuze si camioane) si  un numar 
de 7 vehicule cu tracțiune animală, ce transportau ilegal sau au deversat deseuri 
/molozuri în mai multe zone ale municipiului Craiova (str. Nicolae Balcescu, Calea 
Bucuresti, Str. Nicolae Iorga, str. Prelungirea Bechetului, Centrul Istoric, str. Dobrogea, 
str.Maria Zaharia, str. Baraganului, str. Râului, str. Popoveni, cartier Facai, etc). 

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate, aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005, au fost comunicate somații și 
înștiințări către persoanele ce aveau actele de identitate expirate, pentru a se deplasa la 
sediul Direcției Evidența Persoanelor, în vederea intrării în legalitate. 
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La nivelul instituției, în anul 2021, au fost înregistrate și procesate prin 
intermediul registraturii Poliției Locale un număr de 78.702 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 privind 
reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor și potrivit procedurilor legale. 

Pe parcursul anului, prin intermediul dispeceratului Poliției Locale, au fost 
preluate  în total 9.668 sesizări telefonice, din care 3.652 sesizări pe liniile proprii ale 
instituției, iar un număr de 6.016 sesizări au fost preluate (procesate, repartizate spre 
soluționare entităților competente) prin linia telefonică specială ”Telefonul 
Cetateanului” (0251 – 984), telefon ce este conectat la Dispeceratul Politiei Locale. 

Totodată, polițiștii locali - dispecerii instituției, au efectuat un număr de 9.851 de 
verificări în baza de date M.A.I., la solicitarea polițiștilor locali din teren, aflați în 
misiune, din care: verificări persoane – 6.321; verificări permise de conducere auto – 
640; verificări autovehicule -2.890). 

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

DOCUMENTE PROCESATE  78.702 65.696 + 13.006 + 19,80 % 

SESIZARI TELEFONICE 9.668 8.074 + 1.594 + 19,74 % 

VERIFICARI  IN BAZA DE DATE 9.851 7.282 + 2.569 + 35,28 % 

 
Pe parcursul anului au fost desfășurate mai multe acțiuni pe toată raza 

municipiului Craiova, (atât preventive – fără să fie aplicate sancțiuni, cât și 
punctuale/specifice), în toate domeniile de activitate, după cum urmează: 

►afișarea pe ușile de acces ale scărilor de bloc de notificări prin care le-au fost 
aduse la cunoștință aspecte despre prevederile normative emise de autoritățile locale, cu 
privire la dreptul de a parca pe domeniul public, despre faptul că nu există locuri de 
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parcare pe domeniul public care să fie afectat de vreun drept de folosință exclusivă, 
orice cetățean având posibilitatea să parcheze pe domeniul public. 

►afișarea pe ușile de acces ale scărilor de bloc de notificări prin care le-au fost 
aduse la cunoștință proprietarilor despre obligațiile impuse de Legea nr. 273/2020 - 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu privire la întreținerea clădirilor. 

►depistarea, identificarea deținătorilor și realizarea procedurii obligatorie impusă 
de H.G. nr. 17/2021 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 62/2018  privind combaterea buruienii ambrozia. 

►depistare, identificare și aplicare a procedurilor legale pentru vehiculele ce fac 
obiectul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic a vehiculelor abandonate sau fără 
stapân pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova și al H.C.L. nr. 107/2021 - 
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova (vehicule degradate, fără numere de înmatriculare, folosite ca 
depozite de gunoaie, etc). 

►respectarea regulilor ce reglementează traversarea străzii de către pietoni. 
►depistarea vehiculelor cu tracțiune animală care circulau în municipiul Craiova, 

încălcând prevederile Codului Rutier ce interzic circulația unor astfel de vehicule pe raza 
administrativă a municipiilor. 

►depistare, identificare și îndepărtare a persoanelor care apelează la mila 
conducatorilor auto în principalele intersecții ale municipiului, precum și a minorilor 
care rezervă locuri de parcare. 

►verificarea existentei autorizatiei de interventie si de spargere stradă, prin care 
detinatorii de utilitati (apă, canal, gaze, electricitate) au intervenit in carosabil sau zonele 
verzi, precum si pentru a constata dacă deținătorii de utilități sau firmele subcontractate 
au efectuat în termenul prevăzut aducerea zonei de interventie la cota de carosabil 
neafectat de sapatura dupa executarea lucrarilor 

►depistarea clădirilor și a terenurilor neîngrijite, precum și identificarea 
proprietarilor/deținătorilor legali ale acestora, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de 
H.C.L. nr. 107/2021 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea municipiului Craiova. 

►identificarea rampelor de gunoi clandestine, identificarea și sancționarea 
persoanelor care aruncă gunoi/moluz pe domeniul public și a persoanelor ce procedează 
la arderea de cauciucuri/deșeuri pentru extragerea metalului, precum și desfășurarea de 
acțiuni în colaborare cu operatorul de salubritate IRIDEX, pentru identificarea 
persoanelor ce nu depozitează deșeurile menajere pe platformele special amenajate. 

►identificarea și realizarea procedurii legale pentru desființarea construcțiilor 
provizorii (garaje, magazii, copertine, împrejmuiri, anexe, etc.) executate fără forme 
legale pe domeniul public/privat al municipiului Craiova. 

►asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, precum și asigurarea 
integrității în regim 24h/24h a centrelor de vaccinare ce au funcționat pe raza 
municipiului Craiova, activitate ce a necesitat instituirea a 6 puncte fixe de activitate, 
pentru care a fost nevoie de 30 polițiști locali. 
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În cursul anului 2021 au fost constatate şi aplicate 17.122 de sancțiuni 
contravenţionale (12.827 - amenzi și 4.295 - avertismente), după cum urmează:  

●Legea nr. 61/1991 - 1.088 sancțiuni (1.027 - amenzi; 61 - avertismente); 
●Legea nr. 448/2006 - 587 sancțiuni (244 - amenzi; 343 – avertismente); 
●Legea nr. 55/2020 - 530 sancțiuni (144 - amenzi; 386 – avertismente); 
●Legea nr. 50/1991 - 239 sancțiuni (239 - amenzi); 
●Legea nr. 15/2016 - 241sancțiuni (175 - amenzi; 66 - avertismente); 
●Legea nr. 62/2018 - 25 sancțiuni (1 - amenzi; 24- avertismente); 
●Legea nr. 421/2002 actualizată - 38 sancțiuni (33 - amenzi; 5- avertismente); 
●H.C.L. nr. 319/2009 – 604 sancțiuni (397 – amenzi; 207 - avertismente); 
●H.C.L. nr.  108/2014 - 12 sancțiuni (2 - amenzi; 10 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 115/202006 – 71 sancțiuni (27 - amenzi; 44 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 217/2005  - 7 sancțiuni (6 - amenzi; 1 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 211/2015 - 65 sancțiuni (34 - amenzi; 31 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 31/2017 – 2.794 sancțiuni (2.599 - amenzi; 195 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 37/2017 – 2 sancțiuni (2 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 845/2013 – 5 sancțiuni (5 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 25/2020 - 34 sancțiuni (23 - amenzi; 11 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 158/2021 - 3 sancțiuni (3 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 107/2021 – 3.399 sancțiuni (2.254 - amenzi; 1.145 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 159/2021 – 8 sancțiuni (3 - amenzi; 5 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 293/2021 – 8 sancțiuni (8 – amenzi); 
●O.U.G. nr. 195/2002 – 7.362 sancțiuni (5.601 - amenzi; 1.761 - avertismente); 
 

 Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2021 - 8.555.132 lei. 
 Puncte de penalizare aplicate la permisul de conducere – 16.146. 
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 2021 2020 
EVOLUŢIE 2021 / 

2020 
EVOLUŢIE 

PROCENTUALA 2021 / 2020 

SANCTIUNI 17.122 11.308 + 5.814 + 51,41 % 

AMENZI 12.827 7.817 + 5.010 + 64,09 % 

AVERTISMENTE 4.295 3.491 + 804 + 23,03 % 

VALOARE SANCTIUNI 8.555.132 lei 4.491.244 lei + 4.063.888 lei + 90,48 % 

(sancțiunile ”avertisment” - reprezintă 25,08 % din totalul sancțiunilor) 
 

  De asemenea, au fost aplicate procedurile aprobate la nivelul institutiei, în 
conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
600/2018 (Codul controlului intern/managerial), ce cuprinde standardele de control 
intern/managerial si pentru dezvoltarea sistemelor de control, actualizate în conformitate 
cu OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și prelucrate cu personalul instituției. 

 
 

4). ACTIVITATEA PREZENTATĂ PE STRUCTURI 
 (operative / neoperative) 

 
 

A). Structura de ordine publică 
(serviciile cu atribuții de ordine publică și serviciul transport valori) 

 

Pe parcursul anului 2021, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 
804 acţiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competențele conferite de 
actele normative emise cu privire la prevenirea și combaterea răspândirii epidemiei de 
coronavirus SARSCOV – 2, precum și de Legea nr. 155/2010 republicată a poliției 
locale, HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 
funcționare a poliției locale, actele administrative emise de autoritățile centrale și locale, 
din care 655 acțiuni cu forțe proprii și 149 în colaborare cu celelalte instituții ce au 
atribuții în menținerea ordinii și siguranței publice pe raza municipiului Craiova.  

Activitatea desfăsurată de către polițiștii locali din cadrul structurilor de ordine 
publică a fost concretizată și prin desfăsurarea unui numar de 321 acțiuni cu caracter 
preventiv (din totalul de 804 – ca procent, 39,93%), ce au avut ca scop respectarea 
prevederilor actelor  normative emise de autoritățile centrale și locale pentru prevenirea 
și combaterea răspândirii epidemiei de coronavirus SARSCOV – 2, dar și pentru 
prevenirea faptelor care afectează climatul social, ordinea si siguranța publică, 
menținerea curățeniei domeniului public, integritatea mobilierului stradal, deteriorarea 
sub orice formă a spațiilor verzi și a materialelor dendrofloricole existente, depozitarea 
și arderea resturilor ce provin din demolări și dezmembrări de vehicule, pentru 
prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul public/privat.  

În cadrul acțiunilor preventive s-au adus la cunoștința cetatenilor prevederile 
legale, fiind atenționați asupra sancțiunilor pe care riscau să le primească pentru 
nerespectarea acestora (nu au fost aplicate sancțiuni în cadrul acestor acțiuni). 
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 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

ACTIUNI  804 1.352 - 548 - 40.53 % 

ACTIUNI PROPRII 655 1.114 - 459 - 41,20 % 

ACTIUNI IN COLABORARE 149 238  - 89 - 37,39 % 

ACTIUNI PREVENTIVE 321 1.041 - 720 - 69,16 % 

(acțiuni caracter preventiv ordine publică - reprezintă 39,93 % din total) 

  
În perioada iunie – septembrie, în intervalul 22.00 – 05.00, două echipaje de 

intervenție, formate din 6 - 8 polițiști locali cu atribuții de ordine publică, au desfășurat 
misiuni în toate cartierele, atât pe marile bulevarde, cât și pe aleile dintre blocuri, pentru 
menținerea liniștii publice (locuri de joacă, foișoarele amenajate de Primăria Craiova, 
zonele imediate și părculețele din jurul blocurilor de locuințe, etc), cu scopul de a pune 
în aplicare prevederile Legii nr. 61/1991 actualizată - pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum și 
dispozițiile H.C.L. nr. 319/2009/H.C.L. nr. 107/2021 - pentru aprobarea Regulamentului 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, fiind depistate 
și sancționate persoanele care deranjau liniștea publică, consumau alcool pe domeniul 
public, aruncau diverse gunoaie (ambalaje, peturi, cutii, coji de semințe, etc). 

În urma acțiunilor menționate, pe lângă faptele contravenționale depistate, au fost 
constatate și un număr de 18 infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiile 
Poliţiei Municipiului Craiova în vederea continuării de cercetări, împreună cu toate 
documentele procedurale impuse de legile penale, întocmite de polițiștii locali. 

În perioada supusa analizei, în timpul  activităţilor de patrulare, politistii locali  au 
depistat un numar de 3 cazuri de deținere pentru consum de substanțe cu efect 
halucinogen, în urma controalelor corporale sumare desfasurate asupra persoanelor 
respective, fiind descoperite diferite materiale si tehnica pentru confectionarea manuală 
de tigarete cat și diferite substante si materii vegetale suspecte. 

Toate materialele si bunurile cu caracter suspect, împreuna cu actele de constatare 
si plicurile sigilate, au fost predate lucrătorilor B.C.C.O. Craiova. 
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Răspunzând sesizărilor cetățenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și 
liniștii publice, s-a intervenit și au fost aplanate 58 de stări conflictuale. 

 
 2021 2020 

EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

INFRACTIUNI  18 38 - 20 - 52,63 % 

SUBSTANTE HALUCINOGENE 3 3 0 0 % 

STARI CONFLICTUALE APLANATE 58 120 - 62 - 51,67 % 

 
Au fost comunicate Poliției Locale, pentru a fi puse în executare, un număr de 286 

mandate de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată de 
pe raza municipiului Craiova, toate fiind executate la termenele dispuse de instanțe. 

Pe parcursul anului 2021 patrulele de ordine publică au efectuat 262 de 
intervenţii la obiectivele monitorizate de către Poliția Locală. 

 
 2021 2020 

EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

MANDATE DE ADUCERE  286 355 - 69 - 19,44 % 

INTERVENTII LA OBIECTIVE  262 250 + 12 + 4,80 % 
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Poliţiştii locali cu atribuții de ordine publică au desfășurat misiuni de asigurare a 
ordinii și siguranței publice pentru un număr de 67 competiții și activități sportive, 
manifestări ce s-au desfășurat la Sala Polivalentă, Parcul ”Nicolae Romanescu”, Parcul 
Tineretului, Stadionul de Fotbal și Stadionul de Atletism din cadrul Complexului ”Ion 
Oblemenco”, după cum urmează: 

►3 meciuri de volei masculin; 
►4 meciuri de handbal feminin; 
►2 meciuri de baschet masculin; 
►3 meciuri de volei feminin;  
►3 competitii de atletism din care 1 editie a Campionatului Balcanic de Atletism 

Seniori- Ștafete; 
►3 competiții de cross (Maraton, Marsul Factorilor Postali și Crosul ”Ziua 

Olimpică”);  
►3 evenimente de ciclism; 
►1 eveniment sportiv international ”Campionatul Mondial al Echipelor Canine 

de Salvare”; 
►1 eveniment, marș  motociclism ”Ziua Motociclistului ”; 
►1 eveniment automobilistic, etapă a campionatului national ”Craiova Super 

Rally 2021” organizat de Federația Româna de Automobilism Sportiv; 
►43 meciuri de fotbal pe stadionul ”Ion Oblemenco”. din care 1 meci 

internațional în cadrul Europa Conference League. 
Polițiștii locali au asigurat protecția jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor 

echipelor de fotbal, desfășurând misiunile specifice de însoțire și pentru asigurarea 
siguranței în zonele de cazare ale acestora. 

Mai mult, polițiștii locali au asigurat măsurile de ordine și siguranță publică la 76 
evenimente publice - evenimente culturale, sportive, religioase și adunari publice (cu 
titlu de exemplu): Ziua Națională a României, Ziua Unirii, Ziua Imnului National al 
României , Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial, 
Ziua Uniunii Europene, Celebrarea Zilei Independentei de Stat a României, 
Comemorarea Zilei Victoriei Revoluției Române și Libertății, cu ocazia manifestărilor și 
sărbătorilor religioase (Slujbe de Bobotează, Înviere), precum și manifestărilor 
organizate de către Primăria Municipiului (Zilelor Municipiului Craiova, Targul de 
Crăciun,  Simpozionul internațional de sculptură ”Drumuri Brancușiene ”, Festivalul 
internațional ”Puppets occupy street – 2021, ediția a VIII-a”, Festivalul„Street Food ”, 
Festivalul ,,Fructelor de Mare” Festivalul” Istanbul Street Food”, Festivalul ”Craiova se 
îmbracă în Ie” editia a VII-a, evenimentele muzicale ale stagiunii estivale 2021 
(”Traditiile Verii”, proiectul cultural ”Urban Movie ”), Ateliere de scluptura în lemn 
dedicat amenajarii urbane ”Story Wood Cut” editia a V-a, Târgul Mesterilor Populari, 
eveniment muzical ”Festivalul Art Craiova editia VI ”, evenimentul muzical ”The Artist 
Awards”, eveniment muzical ”Jazz RocK Pop Festival ” editia a V-a, evenimentul 
cultural ”Street DELIVERY” Craiova 2021, activități culturale organizate de Opera 
Română din Craiova și Filarmonica ”Oltenia”, Teatrul National ”Marin Sorescu”, 
Teatrul de păpuși ”Colibri”, Ansamblul folcloric ”Maria Tănase” Craiova. 
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Un alt obiectiv urmărit cu atenție de către polițiștii locali cu atribuții specifice de 
ordine publică a fost derulat în perioada de referință prin acțiuni punctuale în scopul 
prevenirii și combaterii cerșetoriei, depistarea și identificarea persoanelor care apelează 
în mod repetat la mila publicului, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea părinților 
sau reprezentanților legali, care frecventează în special zonele cunoscute ca aglomerări 
urbane și principalele intersecții din municipiul Craiova. 

Față de aceste persoane s-au luat măsurile legale, au fost aplicate sancțiunile 
prevăzute de actele normative, au fost sesizate instituțiile ce au competență în cazul 
minorilor (Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primariei Municipiului Craiova  și 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Dolj), iar pentru 
persoanele adulte depistate desfăsurând astfel de activități, s-a luat și măsura indepărtării 
din zonă și îndrumării acestora spre  domiciliu, înaintându-se adrese/înștiințări către 
serviciile specializate din localitățile de domiciliu în vederea consilierii familiilor 
respective, în cazurile în care acestia nu aveau domiciliul pe raza municipiului Craiova. 

În urma desfăsurării acestor activități, au fost depistate un numar de 202 persoane 
ce practicau cerșetoria, dintre care 22 minori, ce au fost predați reprezentantilor 
D.G.A.S.P.C. Dolj sau famiilor, la solicitarea reprezentaților instituției de profil. 

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

PERSOANE DEPISTATE PRACTICAND 
CERSETORIA 

202 178 + 24 + 13,48 % 

MINORI  DEPISTATI SI PREDATI 
REPREZENTANTILOR DGSAPC DOLJ  

22 8 + 14 + 175 % 

 
Persoanelor depistate practicând cerșetoria le-au fost aplicate 229 sancțiuni 

contravenționale, fiind dispusă și măsura confiscării sumelor de bani care au rezultat în 
urma practicării actelor de apelare în mod repetat la mila publicului. 

Totodata, Poliția Locală a uzat și de prevederile Codului Penal, în sensul că a 
formulat și înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova 4 sesizări penale, în 
conformitate cu prevederile art. 291 din Noul Cod de procedură penală, pentru 
săvârsirea infracţiunilor de exploatarea cersetoriei si folosirea de minori în scop de 
cersetorie, infracţiuni prevăzute de art. 214, respectiv art. 215 din Codul Penal. 
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Sesizarile penale au fost formulate impotriva persoanelor majore care au fost 
depistate de catre politistii locali pe raza Municipiului Craiova, în timp ce obligau 
minorii să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SANCTIUNI  CONTRAVENTIONALE 229 178 + 51 + 28,65 % 

SESIZARI  PENALE 4 5 -1 -20,00 % 

 
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 unui 
număr de 1.216 persoane, cărora le-au fost comunicate somații și înștiințări pentru a se 
deplasa la sediul Direcției Evidența Persoanelor, în vederea intrării în legalitate. 

Conform dispozițiilor Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,  
polițiștii locali au efectuat verificări la terenurile situate pe raza municipiului Craiova, 
depistând un număr de 73 terenuri infestate cu buruiana ambrozia, pentru care au fost 
emise somațiile scrise prevăzute de lege, prin care proprietarii acestora au fost notificați, 
ca în termen de 5 zile de la primirii somației, să procedeze la distrugerea ambroziei.  

S-au aplicat 27 sancțiuni pentru nerespectarea termenului de distrugere a buruienii 
(dispus prin somație), iar la efectuarea celui de-al doilea control în teren, s-a constatat că 
toți proprietarii de terenuri efectuaseră lucrările de distrugere a buruienii ambrozia.  

S-au asigurat măsuri de ordine la Direcția Evidența Persoanelor (în perioada de 
vară, când este afluență mare de persoane),  Direcția Impozite și Taxe (ianuarie – martie, 
noiembrie – decembrie, când se produc aglomerări de persoane la ghisee), Direcția de 
Asistență Socială, depozitele de alimente, unități de învățământ. 

Polițiștii locali au asigurat atât protecția funcționarilor publici, cât și a valorilor 
monetare încasate de casieriile Primăriei Craiova, S.C. R.A.T. și S.C. Salubritate 
Craiova, asigurând colectarea și transportul valorilor și bunurilor către Trezoreria 
Municipiului Craiova, cu autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale.  

Pentru prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul public/privat, 
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au fost efectuate acțiuni cu forțe proprii, dar și în colaborare cu personal din cadrul S.C. 
Salubritate Craiova, SC IRIDEX și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Dolj, în 
urma cărora s-au dispus sancțiuni, iar Garda de Mediu a dispus confiscarea vehiculelor 
ce transportau deșeuri menajere/nemenajere. 

Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, 
au organizat controale punctuale în vederea depistării și identificării consumatorilor 
casnici branșați ilegal la rețeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizați în 
cartierele Catargiu, Fața Luncii, Brestei, Romanești, Bariera Vâlcii, Popoveni, Făcăi, etc.  

În cursul anului au fost constatate şi aplicate 3.309 de sancțiuni 
contravenţionale (2.171 - amenzi și 1.138 - avertismente), după cum urmează:  

●Legea nr. 61/1991 - 1.027 sancțiuni (968 - amenzi; 59 - avertismente); 
●Legea nr. 55/2020 - 518 sancțiuni (137 - amenzi; 381 – avertismente); 
●Legea nr. 15/2016 - 241sancțiuni (175 - amenzi; 66 - avertismente); 
●Legea nr. 62/2018 - 25 sancțiuni (1 - amenzi; 24- avertismente); 
●H.C.L. nr. 319/2009 – 247 sancțiuni (162 – amenzi; 85 - avertismente); 
●H.C.L. nr.  108/2014 - 12 sancțiuni (2 - amenzi; 10 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 115/202006 – 4 sancțiuni (4 - amenzi;); 
●H.C.L. nr. 217/2005  - 7 sancțiuni (6 - amenzi; 1 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 211/2015 - 15 sancțiuni (5 - amenzi; 10 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 845/2013 – 5 sancțiuni (5 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 107/2021 – 1.207 sancțiuni (705 - amenzi; 502 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 293/2021 – 1 sancțiuni (1 – amenzi); 
 
Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2021 - 1.108.040 lei. 

sanctiuni amenzi avertismente valoare sanctiuni

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE           
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SANCTIUNI 3.309 3.749 - 440 - 11,74 % 

AMENZI 2.171 2.203 - 32 - 1,45 % 

AVERTISMENTE 1.138 1.546 - 408 - 26,39 % 

VALOARE SANCTIUNI 1.108.040 lei 894.380 lei + 213.660 lei + 23,89 % 

(sancțiunile ”avertisment” - reprezintă 34,39 % din totalul sancțiunilor) 
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B). Serviciul Circulație pe drumurile publice  

 
În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 republicată - a Poliției Locale, 

poliţiştii locali cu atribuţii privind circulaţia pe drumurile publice și-au desfasurat 
activitatea în acord cu respectarea dispozițiilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice și ale H.G. nr. 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, precum și pentru punerea în aplicare a actelor 
administrative și regulamentelor locale emise de Consiliul Local Craiova. 

Raportat la prevederile legale, poliţiştii locali au acţionat (în baza analizei situaţiei 
operative efectuată cu Poliția Municipiului Craiova - Biroul Poliției Rutiere), pentru 
înlăturarea principalelor cauze generatoare de blocaje rutiere, descoperirea şi 
sancţionarea încălcărilor de lege, fiind desfășurate activități de depistare, sancționare și 
responsabilizare a conducătorilor ce parchează/stationează necorespunzator pe domeniul 
public cu încălcarea dispozițiilor O.U.G.195/2002, a conducatorilor de autovehicule cu 
sarcina maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, 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, sancționarea 
conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală ce încalcă prevederile H.C.L. nr. 
319/2009 și H.C.L. nr. 107/2021, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care 
încalca prevederile Legii nr.  448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, nerespectarea de către conducători a Regulamentului de acces 
în Centrul Istoric.  

S-a avut în vedere, în principal, dirijarea traficului rutier, realizându-se fluidizarea 
traficului auto și pietonal, în perioadele de maximă aglomeraţie și în zonele importante 
ale municipiului Craiova, fără să fie înregistrate evenimente, punându-se accent pe 
străzile din zona colegiilor din zona central, precum și pe fluidizarea rutelor folosite de 
RAT Craiova pentru efectuarea transportului școlar. 

De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale, au 
fost luate atât măsurile necesare de  izolare a  zonei, conservarea probelor şi dirijarea 
traficului, cât și măsurile ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 

Efectivele Serviciului Circulație pe drumurile publice au desfășurat un număr de 
198 acțiuni specifice, din care 134 cu forțe proprii, iar 64 acțiuni în colaborare cu 
Inspectoratul de Poliție al Judetului Dolj - Serviciul Rutier și Poliția Municipiului 
Craiova – Biroul Poliției Rutiere, 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. 

Din totalul acțiunilor, 95 de acțiuni au avut caracter preventiv, după cum 
urmează: pe linia respectării regulilor ce reglementează traversarea străzii de către 
pietoni, pe linia circulației pe drumurile publice și trotuare cu mopede, biciclete, 
trotinete, staționarea pe raza municipiului Craiova a autovehiculelor de mare tonaj. 
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În cadrul acestor acțiuni preventive s-a adus la cunoștința participanților la trafic 
obligațiile pe care le au pentru a evita producerea de accidente, nefiind aplicate 
sancțiuni contravenționale.  

actiuni actiuni proprii actiuni in colaborare actiuni preventive

2020

2021

 
 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

ACTIUNI  198 192 + 6 + 3,13 % 

ACTIUNI PROPRII 134 161 - 27 - 16,77 % 

ACTIUNI IN COLABORARE 64 31 + 33 + 106,45 % 

ACTIUNI PREVENTIVE 95 174 - 79 - 45,40 % 

(acțiuni caracter preventiv ordine publică - reprezintă 47,98 % din total) 

  
În urma activităților desfășurate au fost constatate un număr de 84 infracțiuni 

săvârșite pe linie de circulație (persoane depistate conducând fără să dețină permis de 
conducere, sau cu permisul suspendat/anulat), fiind întocmită documentația necesară ce 
a fost predată organelor de cercetare penală pentru dispunerea măsurilor legale și au fost 
aplanate 21 stări conflictuale apărute între conducători auto, fapte care nu au necesitat 
cercetări de natură penală sau aplicarea de măsuri contravenționale. 

 

infractiuni stari conflictuale aplanate

2020

2021
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 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

INFRACTIUNI 84 38 + 46 + 121,05 % 

STARI CONFLICTUALE APLANATE 21 61 - 40 - 65,57  % 

 
 
Pentru punerea în aplicare a actului administrativ privind programul de plată a 

parcarilor  pe baza de S.M.S. (parcare cu plată/oră în zona centrală; parcare ocazională 
pe raza municipiului Craiova), instituit în baza Hotarârii Consiliului local nr. 31/2017 
modificată, politistii locali cu atributii de circulatie au efectuat pe tabletele terminale 
puse la dispoziție de operator peste 9.000 verificari, fiind depistate 2.794 de 
autovehicule ce nu aveau achitata taxa de parcare necesara stationarii/parcarii pe 
raza municipiului Craiova, fapt pentru care au fost aplicate masurile legale împotriva 
proprietarilor/utilizatorilor vehiculelor respective.  

 
În anul 2021, având în vedere reglementarea cadrului legal în ceea ce privește 

aplicarea măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor staționate 
neregulamentar, polițiștii locali au dispus măsura de ridicare pentru 4.253 vehicule ce 
au încălcat prevederile legale în materie, măsură ce a fost pusă în aplicare de către 
angajații S.C. RAT Craiova – operator desemnat de către Consiliul Local. 

Faptele contravenționale pentru care s-a dispus și aplicarea măsurii tehnico-
administrativă de ridicare a vehiculelor, au fost, în principal, următoarele: 

►577 vehicule – staționate pe trecerile pentru pietoni; 
►267 vehicule – staționate în stațiile și alveolele special amenajate pentru 

mijloacele de transport în comun; 
►572 vehicule - ocupau ilegal locurile special amenajate și marcate pentru 

persoanele cu handicap; 
►121 vehicule – staționate pe pistele special amenajate pentru bicicliști; 
►257 vehicule – staționate în intersecții și în interiorul sensurilor giratorii, 

încurcând circulația rutieră; 
►589 vehicule - blocau accesul la drumul public, măsurile fiind aplicate în urma 

sesizărilor primate de la cetățeni: 
►563 vehicule – abandonate, fără numere de înmatriculare, stare avansată de 

degradare (încălcând prevederile Legii nr. 421/2002 și HCL nr. 107/2021 privind 
gospodărirea municipiului Craiova); 

►1.307 vehicule - ridicate pentru alte abateri prevăzute de legislația rutieră și 
hotărâri ale autorității locale; 
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Total     
ridicari

trecere 
pietoni

statii RAT locuri 
persoane cu 
handicap

piste biciclisti

2020

2021

 
 

stationari in 
intersectii

blocare acces 
drum public

vehicule 
abandonate

alte abateri

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE             
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALĂ 2021/2020 

TOTAL VEHICULE RIDICATE  4.253 2.126 + 2.127 + 101,05% 

STATIONĂRI PE TRECERI PIETONI 577 251 + 326 + 129,88 % 

STATII SI ALVEOLE TRANSPORT IN COMUN 267 127 + 140 + 110,24 % 

LOCURI PERSOANE CU HANDICAP 572 446 + 126 + 28,25 % 

PISTE SPECIALE PENTRU BICICLISTI 121 45 + 76 + 168,89 % 

STATIONARI IN INTERSECTII  257 206 + 51 + 24,76 % 

BLOCARE ACCES DRUM PUBLIC 589 210 + 379 + 180,48 % 

AUTO ABANDONATE, FARA NUMERE, DEGRADATE 563 78 + 485 + 621,79 % 

VEHICULE RIDICATE PENTRU ALTE ABATERI  1.307 763 + 544 + 71,30 % 
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     O importanță aparte a fost acordată depistării vehiculelor abandonate, precum și a 
celor aflate în stare vizibilă de degradare și eliberarea domeniului public/privat de astfel 
de vehicule, având în vedere problema locurilor de parcare din zona blocurilor de 
locuințe, motiv pentru care, pe tot parcursul anului s-a acționat în baza prevederilor 
stipulate de Legea nr. 421/2002 (modificată în anul 2020) privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al 
unităților administrativ teritoriale și Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 107/2021. 
      În urma acestor acțiuni, au fost identificate și  ridicate de pe domeniul public 
un număr de 1.221 vehicule, după cum urmează: 
           ►563 de către RAT Craiova, urmare dispozițiilor emise de polițiștii locali; 
      ►658 de către proprietari, urmare somațiilor emise de către polițiștii locali. 
     Pentru 7 vehicule abandonate, ai căror proprietari domiciliau în Franța și Bulgaria, 
întreaga procedura a fost efectuată la domiciliile acestora– toate documentele fiind 
traduse în limba franceză/bulgară și comunicate proprietarilor autovehiculelor.     
    Toate vehiculele de pe raza municipiului Craiova (indiferent că măsura ridicării 
este dispusă de structura poliției naționale sau de poliția locală), sunt ridicate de către 
operatorul autorizat (RAT Craiova), iar după completarea și înmânarea de către polițistul 
local/polițistul rutier a dispoziției de ridicare, SC RAT are obligativitatea să se asigure 
asupra stării tehnice exterioare a vehiculului, să-l transporte în condiții optime (pe 
platformă omologată), să răspundă de paza și integritatea acestuia până la restituirea 
către utilizator, contra achitării taxei stabilită prin hotărâre a Consiliului Local Craiova. 

În colaborare cu lucratorii RAT Craiova s-au întreprins 13 acțiuni punctuale, 
având ca scop depistarea vehiculelor cu tracțiune animală care circulau în municipiul 
Craiova, încălcând prevederile OUG nr. 195/2002 actualizată. 

În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu 
tracțiune animală, au fost depistate un numar de 80 persoane care conduceau acest tip 
de vehicule, fiind aplicate 80 sancțiuni contravenționale. 

Împotriva conducătorilor acestor tipuri de vehicule s-a dispus și măsura ridicării, 
fiind ridicate 80 vehicule cu tracțiune animală, vehicule ce au fost ridicate, 
transportate și depozitate de către angajații RAT Craiova. 

actiuni
sanctiuni

ridicari vehicule cu tractiune animala

2020

2021
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 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

ACTIUNI  13 9 + 4 + 44,44 % 

SANCTIUNI 80 65 + 15 + 23,08 % 

RIDICARI VEHICULE CU 
TRACTIUNE ANIMALA 

80 18 + 62 + 344,44 % 

 

Printre obiectivele principale s-au aflat efectuarea activităților de îndepărtare a 
persoanelor care apelează la mila conducatorilor auto în principalele intersecții ale 
municipiului, precum și a minorilor care rezervă locuri de parcare. 

Polițiștii locali cu atribuții de circulație au avut în atenție fluidizarea traficului 
rutier în principalele intersecții din zona centrală a municipiului, în zona unităților de 
învațământ (permanent în zona Colegiului Național ”Elena Cuza” și Colegiului Național 
”Carol I”, Școala Gimnazială ”Traian” de pe strada Principatele Unite, transportul 
școlar), accesul rutier la Spitalul Județean de Urgență Craiova) și, de asemenea, au 
asigurat măsuri de ordine pe linie rutieră, fluidizarea/restricționarea traficului rutier și a 
celui pietonal, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive. 

S-a asigurat însotirea echipelor sportive (fotbal, volei, baschet, handbal), a 
delegațiilor oficiale de arbitri/observatori și transportul acestora în condiții de siguranță 
rutieră pe traseele de la intrarea în Craiova către locul de cazare, ulterior la locul de 
desfasurare a manifestatiei, iar după finalizarea competițiilor către iesirea din municipiu, 
fără evenimente negative. 

A fost acordat sprijin regiilor, societăților și serviciilor de specialitate subordonate 
Primariei Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova prin acțiuni de  
fluidizare/restricționare a traficul rutier cu ocazia lucrărilor de refacere a covorului 
asfaltic, toaletării arborilor care nu prezintă siguranță, înlocuire a stâlpilor de iluminat 
public de pe principalele artere, amplasare mobilier urban, etc. 

Polițiștii locali au desfășurat acțiuni de eliberare/relocare de autovehicule a 
amplasamentelor proprietate publică a municipiului Craiova situate între blocuri, unde 
angajații RAADPFL au liniat, marcat și semnalizat locuri de parcare, pe toată această 
perioadă asigurându-se restricționarea și fluidizarea circulației în zonele respective. 

Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au participat la fluidizarea traficului 
rutier (în zilele de sâmbătă - duminică) în zona Pieței Centrale, Pieței Gării și a Târgului 
de Săptămână de pe strada Dr. Dimitrie Gerota/bulevardul Râului.  

În cadrul Serviciului Circulație funcționează Biroul Supraveghere Video, Ordine 
Publica si Circulatie, iar urmare activității desfășurate de dispecerii acestui birou, au fost  
constatate un numar de 1.422 de evenimente. 

Imaginile surprinse de camerele video amplasate în Craiova, 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 
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accidentului), parcări neregulamentare în intersecţiile intens circulate, evaluarea situaţiei 
lucrărilor executate în carosabil sau în trotuare şi care nu au fost finalizate, etc.  

Imaginile surprinse de camerele video de supraveghere au fost furnizate Poliţiei 
Municipiului Craiova, Parchetelor, instanțelor de judecată, fiind soluționate de către 
dispeceri un numar de 43 de solicitări de furnizări de date (înregistrări video captate 
de camerele de supraveghere) și 33 de solicitări privind vizionarea înregistrărilor, 
imagini ce au constituit probe solide în dovedirea faptelor contravenționale sau penale. 

În cursul anului au fost constatate şi aplicate 13.072 de sancțiuni 
contravenţionale (10.084 - amenzi și 2.988 - avertismente), după cum urmează:  

●O.U.G. nr. 195/2002 – 7.362 sancțiuni (5.601 - amenzi; 1.761 - avertismente); 
●Legea nr. 61/1991 - 58 sancțiuni (56 - amenzi; 2 - avertismente); 
●Legea nr. 448/2006 - 587 sancțiuni (244 - amenzi; 343 – avertismente); 
●Legea nr. 55/2020 - 11 sancțiuni (6 - amenzi; 5 – avertismente); 
●Legea nr. 421/2002 actualizată - 38 sancțiuni (33 - amenzi; 5- avertismente); 
●H.C.L. nr. 319/2009 – 269 sancțiuni (176 – amenzi; 93 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 211/2015 - 50 sancțiuni (29 - amenzi; 21 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 31/2017 – 2.794 sancțiuni (2.599 - amenzi; 195 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 107/2021 – 1.895 sancțiuni (1.337 - amenzi; 558 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 159/2021 – 8 sancțiuni (3 - amenzi; 5 – avertismente); 
 

 Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2021 – 6.056.692 lei. 
 Puncte de penalizare aplicate la permisul de conducere – 16.146 

sanctiuni amenzi avertismente puncte de penalizare

2020

2021

 
 

 2021 2020 
EVOLUŢIE            
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SANCTIUNI 13.072 6.828 + 6.244 + 91,45 % 

AMENZI 10.084 5.013 + 5.071 + 101,16 % 

AVERTISMENTE 2.988 1.815 + 1.173 + 64,63 % 

PUNCTE DE PENALIZARE 16.146 10.597 + 5.549 + 52,36 % 

(sancțiunile ”avertisment” - reprezintă 22,86 % din totalul sancțiunilor) 
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Procesele – verbale de sancționare, încheiate în baza O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, au fost comunicate, zilnic, către Serviciul - Rutier 
Inspectoratul de Poliție Dolj, în vederea implementării punctelor de penalizare în baza 
națională de date, până la data de 01 septembrie 2021, iar de la această data, 
implementarea se face de către Poliția Locală, 2 polițiști locali cu atribuții de circulație 
urmând cursurile necesare organizate de către Ministerul Afacerilor Interne. 

Prin acțiunile desfăsurate de către Serviciul Circulatie în anul 2021, s-a contribuit 
la realizarea unui trafic fluent, civilizat, circulația auto și pietonală desfășurându-se în 
condiții sigure, polițiștii locali derulând în acest sens și activităţi specifice (în colaborare 
cu administratorul drumurilor publice) pentru realizarea de amenajări rutiere care să 
confere siguranţă participanţilor la trafic. 

 
 

C). Serviciul Disciplină în construcții, Activitate comercială și Protecția Mediului 
(prezentare generală) 

 
În cursul anului 2021, Serviciul Disciplina in Constructii, Activitate Comercială și 

Protecția Mediului (ce este structurat în două birouri: Biroul Disciplina în Construcții, 
Afișaj Stradal și Protecția Mediului și Biroul Activitate Comercială), a organizat un 
număr de 57 acţiuni specifice, din care 47 cu efective proprii și 10 în colaborare cu 
Inspectoratul Județean de Poliţie, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Gruparea Mobilă 
de Jandarmi, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

Din totalul acțiunilor efectuate, 12 acțiuni au avut caracter preventiv.  

actiunii actiuni proprii actiuni in colaborare actiuni preventive

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

ACTIUNI  57 147 - 90 - 61,22 % 

ACTIUNI PROPRII 47 76 - 29 - 38,16 % 

ACTIUNI IN COLABORARE 10 71 - 61 - 85,92 % 

ACTIUNI PREVENTIVE 12 53 - 41 - 77,36 % 

 

(acțiuni caracter preventiv ordine publică - reprezintă 21,05 % din total) 
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S-au dispus măsuri privind desființarea construcțiilor realizate 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 public, respectarea 
normelor legale privind afișajul stradal, existența contractelor încheiate de persoane 
fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova și SC IRIDEX. 

Serviciul Disciplina in Constructii, Activitate Comercială și Protecția Mediului a 
desfăşurat acţiuni pe raza municipiului Craiova, derulate pe parcursul întregului an 
2021, ce au necesitat deplasarea la fața locului, verificarea actelor deținute de persoanele 
fizice/juridice controlate, solicitarea și verificarea documentelor cu privire la persoanele 
controlate (solicitate de Poliția Locală și comunicate de către instituțiile statului, 
respectiv Primăria Craiova - Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu, Direcția de 
Impozite și Taxe - Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară). 

Acțiunile au constat în următoarele: 
►acţiuni privind verificarea existentei autorizatiei de interventie si de spargere 

stradă, prin care detinatorii de utilitati (apă, canal, gaze, electricitate) au intervenit in 
carosabil sau zonele verzi, precum si pentru a constata dacă deținătorii de utilități sau 
firmele subcontractate au efectuat în termenul prevăzut aducerea zonei de interventie la 
cota de carosabil neafectat de sapatura dupa executarea lucrarilor 

►depistarea clădirilor în vederea aplicării procedurii și a măsurilor prevăzute de 
H.C.L. nr. 9/2017 - privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi 
terenurilor neîngrijite situate în municipiului Craiova. 

►identificarea și atenționarea agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea 
pe raza municipiului Craiova, în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor 
legale ce reglementează această activitate. 

►identificarea și realizarea procedurii legale pentru desființarea construcțiilor 
provizorii (garaje, magazii, copertine, împrejmuiri, anexe, etc.) executate fără forme 
legale pe domeniul public/privat al municipiului Craiova. 

 
În cursul anului au fost constatate şi aplicate 741 de sancțiuni contravenţionale 

(572 - amenzi și 169- avertismente), după cum urmează:  
●Legea nr. 61/1991 - 3 sancțiuni (3 - amenzi); 
●Legea nr. 55/2020 - 1 sancțiuni (1 - amenzi); 
●Legea nr. 50/1991 - 239 sancțiuni (239 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 319/2009 – 88 sancțiuni (59 – amenzi; 29 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 115/2006 – 67 sancțiuni (23 - amenzi; 44 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 37/2017 – 2 sancțiuni (2 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 25/2020 - 34 sancțiuni (23 - amenzi; 11 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 158/2021 - 3 sancțiuni (3 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 107/2021 – 297 sancțiuni (212 - amenzi; 85 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 293/2021 – 7 sancțiuni (7 – amenzi); 
 
Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2021 -  1.390.400 lei. 
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sanctiuni amenzi avertismente valoare

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE            
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SANCTIUNI 741 731 + 10 + 1,37  % 

AMENZI 572 601 - 29 - 4,83  % 

AVERTISMENTE 169 130 + 39 + 30,00 % 

VALOARE SANCTIUNI 1.390.400 lei 607.100 lei + 783.300 lei + 129,02 % 

(sancțiunile ”avertisment” - reprezintă 22,81 % din totalul sancțiunilor) 

 
 

I)Biroul Disciplină în Construcţii, Afișaj Stradal și  
Protecția Mediului 

Polițiștii locali din cadrul biroului au executat acţiuni specifice, punctuale, ce au 
avut ca scop verificarea respectării prevederilor legale în materie de disciplină în 
construcții și de mediu. 

În urma acestor acțiuni, polițiștii locali au dispus aplicarea unui număr total de 
345 sancțiuni contravenționale (314 - amenzi, 31 - avertismente), după cum urmează: 
239 sancțiuni (232 - amenzi) - Legea nr. 50/1991 actualizată privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (Legea nr. 50/1991 nu oferă posibilitatea aplicării 
sancțiunii avertismentului), iar 106 sancțiuni (75 - amenzi; 31 - avertismente) – la alte 
acte administrative emise de autoritatea locală.  

 
1). În domeniul Disciplinei în construcţii 
În domeniul disciplinei în constructii s-au  efectuat actiuni in zonele si cartierele 

municipiului, care au avut ca scop identificarea lucrărilor de construcţii executate, 
verificarea documentațiilor tehnice,  inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.  

Au fost efectuate controale punctuale, atât cu efective proprii, cât și în colaborare 
cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 
sau personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local Craiova. 
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În urma controalelor efectuate, au fost depistate și următoarele încălcări ale 
prevederilor legale: 

►9 infracțiuni pentru nerespectarea prevederilor art. 24 lit. a) din Legea 
50/1991, în sensul continuării 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; 

►9 acțiuni civile prin care au fost sesizate instanțele de judecată (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 acordate în temeiul prevederile art. 32 din Legea 50/1991.  

Au fost verificate peste 400 de construcţii, fiind emise somaţii și notificări în 
vederea desființării (barăci metalice, garaje, copertine, anexe, firme publicitare, 
împrejmuiri) pentru abateri de la legislatie, construite pe proprietatea municipiului 
Craiova fără forme legale, fiind încheiate un număr de 386 note de constatare. 

La solicitarea Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului respectiv Directiei 
de Patrimoniu, cu privire la verificarea in teren a documentatiilor tehnice si autorizatiilor 
de construire cu scopul de a prelungi valabilitatea actelor administrative (autorizatii de 
construire, contracte de concesiune/inchiriere) precum si verificarea in teren a 
amplasamentelor prin care se solicita întocmirea PUZ-ului, polițistii locali au insotit in 
teren functionarii din aparatul de specialitate al primarului, fiind incheiate 37 note de 
constatare reprezentând situatia de fapt, comparativ cu starea de drept ce a rezultat din 
actele administrative prezentate. 

Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate (în vederea 
demolării) pentru 70 construcții, documentații ce au stat la baza emiterii de către 
Primarul Municipiului Craiova a dispozițiilor de desființare a construcțiilor amplasate 
fără forme legale pe terenuri proprietate a municipiului Craiova. 

Urmare a emiterii somațiilor, un număr de 94 construcții ușoare, provizorii, au 
fost desființate de către proprietari, cu forțe proprii, conformându-se măsurilor dispuse. 

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

În conformitate cu prevederile H.C.L nr. 9/2017 - privind aprobarea criteriilor de 
încadrare în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite situate in intravilanul 
municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite in acest sens, polițiștii locali 
au demarat verificările privind identificarea clădirilor/ terenurilor neîngrijite. 

În urma verificărilor efectuate în teren au fost identificate un număr de 74 imobile 
(70 terenuri + 4 clădiri), locuințe neîngrijite și  terenuri insalubre. 

Au fost desfăşurate acţiuni privind existenta autorizatiei de interventie si de 
spargere strada, prin care detinatorii de utilitati (apă, canal, gaze, electricitate) au 
intervenit in carosabil sau zonele verzi precum si aducerea zonei de interventie la cota de 
carosabil neafectat de sapatura dupa executarea lucrarilor. 

În acest sens, au fost identificate un numar de 128 de lucrari de interventie, iar in 
urma verificarilor specifice au fost dispuse masuri de sancționare contravențională a 
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detinatorilor de utilitati cu masuri complementare de refacere, conform normelor, a 
carosabilului afectat, fiind aplicate un număr de 12 sanctiuni contraventionale. 
 De asemenea, au fost verificate 37 de santiere din punct de vedere al respectarii 
Legii 50/1991 din punct de vedere al existenței plaselor/perdelelor speciale de protectie 
pe toata inaltimea constructiei executate, fiind applicate  17 amenzi contraventionale în 
valoare de 85.000 lei pentru nerespectarea autorizatiei de construire prin lipsa 
plaselor/perdelelor speciale de protectie pe toata inaltimea constructiei executate. 
 

În cursul anului au fost constatate şi aplicate 319 de sancțiuni contravenţionale  
(297 - amenzi și 22 - avertismente), după cum urmează: 

●Legea nr. 50/1991 - 239 sancțiuni (239 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 319/2009 – 17 sancțiuni (12 – amenzi; 5 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 37/2017 – 2 sancțiuni (2 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 158/2021 - 3 sancțiuni (3 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 107/2021 – 51 sancțiuni (34 - amenzi; 17 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 293/2021 – 7 sancțiuni (7 – amenzi); 
 
Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2021 - 1.137.800 lei. 

sanctiuni amenzi avertismente valoare

2020

2021

 
 

 2021 2020 
EVOLUŢIE            
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SANCTIUNI 319 400 - 81 - 20,25  % 

AMENZI 297 357 - 60 - 16,81  % 

AVERTISMENTE 22 43 - 21 - 48,84 % 

VALOARE SANCTIUNI 1.137.800 lei 426.800 lei + 711.000 lei + 166,59 % 

(sancțiunile ”avertisment” - reprezintă 6,90% din totalul sancțiunilor) 
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2). În domeniul protecției mediului 
In domeniul Protectiei Mediului, politistii locali au actionat pentru asigurarea si 

pastrarea curateniei în municipiul Craiova, potrivit actelor normative în vigoare, în 
special conform prevederilor H.C.L. nr. 319/2009 modificată și completată, pentru 
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova. 

In urma activitatilor specifice desfasurate, au fost aplicate 26 sanctiuni 
contraventionale în valoare totala de 16.000 lei. 

Pe parcursul anului au fost verificate un numar de 37 persoane juridice si 96 
persoane fizice cu privire la: 

►incheierea contractelor pentru colectarea deseurilor menajere si nemenajere cu 
operatorii autorizati;  

►abandonarea pe domeniul public de vehicule, constructii metalice ori din alte 
materiale, în vederea dezmembrării acestora; 

►abandonarea sau depozitarea deseurilor menajere și nemenajere pe domeniul 
public al municipiului Craiova, pe spatiile verzi, căi publice care apartin domeniului 
public, trotuare, etc, deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public; 

►neimprejmuirea si nesalubrizarea terenurilor detinute cu orice titlu;  
 ►lipsa containerelor speciale de deseuri, depozitare necorespunzatoare a 
deseurilor in incinta santierelor, lipsa rampei speciale de spălare utilaje. 
 

verificari persoane juridice
verificari persoane fizice

sanctiuni

2020

2021

 
 
 

 2021 2020 
EVOLUŢIE            
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

VERIFICARI PERSOANE 
JURIDICE 

37 78 - 41 - 52,56  % 

VERIFICARI PERSOANE 
FIZICE 

96 176 - 80 - 45,45  % 

SANCTIUNI 26 34 - 8 - 23,53 % 
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Au fost desfaşurate acţiuni în Cartierul Romanesti si Cartierul Popoveni, privind 
activitatea de arderi deșeuri și dezmembrări autovehicule. 

În baza prevederilor H.C.L. nr. 107/2021 -pentru aprobarea Regulamentului 
referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova au fost 
identificate un număr de 70 terenuri nesalubrizate, iar în urma activităților și măsurilor 
dispuse de polițiștii locali, 55 terenuri au fost igienizate si imprejmuite de către 
deținători, iar pentru 15 proprietari de terenuri, au fost luate masuri de sanctionare 
contraventionala. 

 
 

II) Biroul Activitate Comercială 
Poliţiştii locali au organizat şi executat 24 acțiuni de verificare și control (12 

având caracter preventiv) la societăți comerciale precum și la agenții economici ce 
desfășoară activitatea în piețele agroalimentare (cu forțe proprii, dar și în colaborare cu 
alte structuri – Primăria Municipiului Craiova - Direcția Patrimoniu, Direcția Română de 
Metrologie Legală, I.P.J. Dolj, Garda Națională de Mediu).  

Acțiunile au avut ca scop verificarea respectării normelor legale privind 
desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, 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. 

În urma actiunilor desfășurate, în 34 cazuri s-a dispus confiscarea mărfurilor 
pentru care comercianții nu au prezentat documente de proveniență, în acest sens fiind 
confiscate peste 150 perechi încălțăminte second – hand, 200 articole de îmbracăminte 
second-hand, 350 de produse cosmetice și parfumuri, 600 articole de gablonțărie 
(ceasuri, ochelari, mărgele, ș.a.), 200 articole electrice, electronice și pentru telefonia 
mobilă (încărcătoare, adaptoare, cabluri, conectori, huse, stick-uri, etc.), 50 produse de 
marochinărie (genți, curele, portofele, etc.), și peste 110 alte produse (jucării, produse 
casnice și electrocasnice), în valoare totală de aproximativ 19.500 lei. 

Bunurile confiscate au fost predate la camera de corpuri delicte amenajată la 
sediul Poliției Locale, fiind aplicată procedura legală de distrugere a acestora. 

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 cursul anului 2021, poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială au 
verificat un număr de aproximativ 1.300 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, fiind aplicate măsurile sancționatorii 
pentru un număr de 65 societăţi comerciale care nu s-au conformat măsurilor 
preventive dispuse anterior sancționării. 
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În cursul anului au fost constatate şi aplicate 396 de sancțiuni contravenţionale 
(258 - amenzi și 138- avertismente), după cum urmează:  

●Legea nr. 61/1991 - 3 sancțiuni (3 - amenzi); 
●Legea nr. 55/2020 - 1 sancțiuni (1 - amenzi); 
●H.C.L. nr. 319/2009 – 60 sancțiuni (37 – amenzi; 23 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 115/2006 – 67 sancțiuni (23 - amenzi; 44 - avertismente); 
●H.C.L. nr. 25/2020 - 34 sancțiuni (23 - amenzi; 11 – avertismente); 
●H.C.L. nr. 107/2021 – 231sancțiuni (171 - amenzi; 60 – avertismente); 
Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2021 - 236.600 lei. 

sanctiuni amenzi avertismente confiscari

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE            
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SANCTIUNI 396 297 + 99 + 33,33  % 

AMENZI 258 210 + 44 + 22,86  % 

AVERTISMENTE 138 87 + 51 + 58,62 % 

CONFISCARI 34 79 - 45 - 56,96 % 

(sancțiunile ”avertisment” - reprezintă 34,85% din totalul sancțiunilor) 

 
 

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. 35/2007 actualizată, privind 

creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi în conformitate cu sarcinile prevăzute în 
Legea Poliției Locale nr. 155/2010 republicată, raportat la dispozițiile Planului de 
Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Craiova (aprobat prin H.C.L. nr. 102/2020), 
s-a acționat pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă 
a unui număr de 11 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. 
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Unitățile de învățământ aflate sub supravegherea Poliției Locale a Municipiului 
Craiova, potrivit Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică (întocmit la nivelul 
județului) și a Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Craiova, sunt 
următoarele: Colegiul Național ''Carol I'', Colegiul Național ”Elena Cuza”, Colegiul 
Național Economic ”Gh. Chițu” (locația din cartierul 1 Mai), Liceul de Arte ”Marin 
Sorescu”, Liceul ”Matei Basarab”, Școala Gimnazială ''Sf. Gheorghe'' (două locații), 
Școala Gimnazială ''Al. Macedonski'', Școala Gimnazială ''Mihai Viteazul'', Școala 
Gimnazială ''Nicolae Romanescu'' (două locații). 

De comun acord cu conducerile instituțiilor de învățământ s-a stabilit, ca în fiecare 
zi, 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. 

Polițiștii locali prezenți în zona unităților de învățământ, au acționat inclusiv în 
incinta clădirilor și chiar a sălilor de curs, la solicitarea expresă a profesorilor. 

În vederea prevenirii și combaterii consumului de tutun în incinta unităților de 
învățământ (aflate în răspunderea Poliției Locale), precum și pentru eradicarea 
absenteismului de la orele de curs, polițiștii locali cu atribuții de ordine publică au inițiat 
și desfășurat un număr de 39 acțiuni, în cadrul cărora au fost depistați și identificați 
elevi care consumau tutun în incinta curții aferentă unităților de învățământ, atât în 
pauza dintre cursuri, cât și în timpul orelor de curs, absentând de la cursuri. 

Urmare acestor aspecte, au fost aplicate un număr de 143 sancțiuni 
contravenționale pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002 modificată și 
completată prin Legea nr. 15/2016 privind prevenirea si combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun, fiind totodată înștiințați atât conducerile instituțiilor de 
învățământ unde au fost aplicate aceste contravenții, cât și părinții elevilor în cauză. 

actiuni sanctiuni

2020

2021

 
 2021 2020 

EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

ACTIUNI  39 27 + 12 + 44,44 % 

SANCTIUNI 143 107 + 36 + 33,64 % 
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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, examenelor de bacalaureat (două sesiuni) 
și a concursurilor de ocupare a posturilor didactice organizate de Inspectoratul de 
Învățământ Dolj. 

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”).  

Transport școlar – în anul 2021, Primăria Craiova a pus în aplicare proiectul 
pilot de transport şcolar, gratuit, fiind acoperite patru trasee de deplasare a autobuzelor 
speciale pentru elevi, ce acoperă tot municipiul Craiova, elevii fiind preluați din stații de 
îmbarcare prestabilite și debarcați în curtea interioară a unităților de învățământ. 

Unităţile de învăţământ ce fac parte din proiect, sunt: Școala Gimnazială „Traian”, 
Şcoala Primară „Terraveda“, Colegiul Național „Elena Cuza“ şi Colegiul Național 
„Carol I“, toate fiind amplasate în centru municipiului, în zonele cele mai aglomerate. 

Polițiștii locali au însoțit autobuzele destinate transportului școlar, atât pe traseele 
de la domicilii până la unitățile de învățământ, cât și în sens invers, la plecarea de la 
cursuri către domicilii, asigurând protecția și siguranța elevilor, măsurile de siguranță la 
urcarea/coborârea din autobuze, precum și comunicarea cu părinții/aparținătorii și 
cadrele didactice. 

nr. curse insotire nr. elevi transportati dispozitiv politisti locali

 
NUMĂR CURSE DE ÎNSOȚIRE 528 

NUMĂR ELEVI TRANSPORTAȚI 12.505 

DISPOZITIV POLIȚIȘTI LOCALI 244 

 
Structura de circulație rutieră a Poliției Locale a executat misiuni de fluidizare a 

traficului rutier, în zona unităților de învățământ menționate, precum și pe străzile 
apropriate acestora, asigurând circulația în condiții optime, pentru ca autobuzele de 
transport școlar să ajungă la timp la sediile unităților de învățământ. 
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E). Serviciul Financiar - Contabilitate și Control managerial intern 

 
În anul 2021, finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale s-a asigurat din venituri 

proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local. 
Veniturile totale realizate au fost de 33.322,76 mii lei, din care: 
        -venituri din prestări servicii și alte activități: 48,78  mii lei 
  -subvenţii pentru instituţii publice: 32.561,57 mii lei 
  -subvenții pentru instituții publice secțiunea dezvoltare: 712,41 mii lei 
  -sume recuperate din plăți efectuate în ani precedenți: 55,00 mii lei. 
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate în anul 2021, conform execuţiei bugetare, 

acestea au fost în sumă totală de 33.322,76 mii lei, din care:  
a)la cheltuieli de personal - 31.700,14 mii lei, pentru drepturile salariale acordate 

personalului, în conformitate cu prevederile legale, respectiv salarii de bază, spor pentru 
condiţii periculoase sau vătămătoare, spor pentru ore de noapte, alte drepturi salariale, 
normă de hrană, precum şi obligaţia angajatorului constând în plata contribuției 
asiguratorie de muncă. 

b)la cheltuieli cu bunuri și servicii - 965,21 mii lei, după cum urmează: 
-furnituri de birou: 8,94 mii lei, pentru hârtie imprimată și xerox, imprimate 

contabile și alte consumabile necesare desfășurării activităților specific; 
-materiale pentru curățenie: 11,98 mii lei 
-încălzit, iluminat, forță motrică: 187,61 mii lei 
-apă, canal, salubritate: 16,49 mii lei 
-carburanți și lubrifianți: 193,96 mii lei 
-piese de schimb: 12 mii lei, pentru menținerea în stare de funcționare a parcului 

auto, mare parte din numărul autovehiculelor prezentând un grad avansat de uzură. 
-poștă, telecomunicații, internet: 117,71 mii lei, în principal pentru taxe poștale în 

vederea comunicării proceselor verbale de contravenție, obligatoriu a fi realizate cu 
confirmare de primire, potrivit O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
dar și pentru utilizarea unei flote de telefoane mobile în vederea unei comunicări rapide 
între polițiștii locali și ceilalți factori implicați în activitățile specifice. 

-materiale și prestări servicii cu caracter funcțional: 193,94 mii lei, sumă utilizată 
în principal pentru: 

 ▫materiale protecție și igienizare pentru prevenire infectare SARS-Cov-2; 
 ▫servicii de asistență programe informatice (contabilitate, buget, salarii); 
 ▫reparații și igienizări, atât la sediul central, cât și la celelalte sedii din 

municipiul Craiova, în care ne desfășurăm activitatea;  
 ▫diverse servicii de întreținere a parcului auto; 
 ▫servicii specifice conform legislației privind protecția muncii și prevenirea 

situațiilor de urgență; 
 ▫materiale consumabile necesare pentru imprimante și xerox; 
  -reparații curente: 111,98 mii lei reprezentând reparații auto în service-uri 

autorizate; 
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   -alte obiecte de inventar: 39,93 mii lei, pentru achiziția de pistoale, aparate foto, 
calculatoare și imprimante multifuncționale; 

   -deplasări: 0,69 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de deplasarea 
angajaților conform ordinelor de deplasare; 

   -pregătire profesională: 1,65 mii lei; 
   -muniție, furnituri: 1,33 mii lei; 

    -cheltuieli judiciare: 38,32 mii lei; 
    -prime de asigurare non-viață: 28,68 mii lei, pentru achizitionarea de servicii 
asigurare obligatorie și facultativă, conform legii. 

c)plățile efectuate la secțiunea de funcționare sunt influențate negativ cu suma de 
55 mii lei, reprezentând sume recuperate din plățile efectuate în anii precedenți. 

    d)la cheltuieli de capital - 712,41 mii lei, pentru următoarele mijloace fixe: 
     -321,79 mii lei pentru 5 autoturisme dotate cu sisteme de avertizare sonoră și 

luminoasă, omologate (Rampa de avertizare optico-acustică, Sistem acustic și Set flash 
blitz grila), în cadrul: “Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 
2024, Rabla clasic, prin casarea a 5 autoturisme aflate în administrarea Poliției Locale a 
Municipiului Craiova; 

 -148,37 mii lei pentru 5 vehicule electrice 100% in cadrul „Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024”, 
vehicule dotate cu sisteme de avertizare sonoră și luminoasă, omologate (Rampa de 
avertizare optico-acustica și Sistem acustic); 

 -59,98 mii lei pentru 20 stații mobile în sistem TETRA pentru realizarea 
trasmisiei informațiilor prin canalele radio ale platformei comune cu toate fortele de 
ordine si siguranta publica TETRA, aprobată prin Ordinul Directorului Serviciului de 
Telecomunicații Speciale nr. 29/16.12.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 
935/22.12.2014, platforma pentru care Poliția Locală a Municipiului Craiova detine 
licenta de utilizare privind accesul la serviciile de comunicații emisă de Serviciul de 
Telecomunicații Speciale;  

 -69,23 mii lei pentru 25 seturi Complet Pistol Glock 19 (Pistol, kit întreținere și 
toc pistol cu siguranță automată); 

 -38,04 mii lei pentru 4 Sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate, 
compuse din: Rampa de avertizare optico-acustica, Sistem acustic si Set flash blitz grilă; 
  -25mii lei lei pentru un modul software de gestionare registratură electronică a 
documentelor; 

 -15 mii lei pentru un modul software de gestionare a proceselor verbale de 
constatare a contravențiilor în sistem electronic; 

 -35 mii lei pentru un server + licență pentru utilizare software baze de date 
aplicație registratură electronică și aplicație gestionare a proceselor verbale de constatare 
a contravențiilor. 

   Cheltuielile realizate au fost legate strict de activitatea specifică, pentru 
îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale, cu încadrarea 
în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2021. 
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buget (executie)

2020

2021

 
 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE  
PROCENTUALA 2021 / 2020 

BUGET (EXECUȚIE) 33.322,76 mii lei 33.919,00 mii lei  - 596,24 mii lei - 1,76 % 

 

 De asemenea, în anul 2021, s-au derulat activități reglementate prin Ordinul nr. 
600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și 
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, precum și activități specifice 
conform Strategiei Naționale Anticorupție. 

 
 

F). Serviciul Achiziții Publice, Logistică și Administrativ 
 

Serviciul Achizitii Publice, Logistică și Administrativ - în conformitate cu 
Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2021, a elaborat, planificat si gestionat 
procesul de achiziţii publice, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele Poliției Locale a 
Municipiului Craiova din punct de vedere organizatoric, financiar, legal şi competitiv.  

Activitatea serviciului se desfăşoară în domeniul organizării şi desfăşurării 
procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de 
servicii şi de lucrări. 

Serviciul Achizitii Publice, Logistică si Administrativ a elaborat sau, după caz, a 
coordonat activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de 
contractare, pentru procesele de achiziţie publică initiate, totodata a îndeplinit obligaţiile 
legale referitoare la publicitate pentru procesele de achiziţie publică initiate. 

Pentru respectarea principiilor care stau la baza Legii nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, respectiv: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, 
transparenta, proportionalitate, asumarea raspunderii - Serviciul Achizitii Publice 
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Logistica a initiat si finalizat 3 procese de achizitie prin procedura simplificată – online: 
1).anunt de participare simplificat: SCN1083205 din 16.03.2021 - obiectul 

contractului: „Furnizare de carburanti pe baza de carduri de alimentare”. Valoarea 
estimată totală:  intre 113.300,00 lei si 169.950,00 lei fara TVA, perioada de valabilitate 
a contractului 01.05.2021 -31.12.2021.  

În urma proceselor de evaluare, contractul de achizitie a fost atribuit cu valoarea 
de 112.218,00 lei fără TVA, reprezentând 99,05 % din valoarea estimată a contractului. 

 Prin act additional, în conformitate cu art. 165 din HG 395/2016 - NORME 
METODOLOGICE (*actualizate*) de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, s-a suplimentat cantitatea de carburant, perioada de valabilitate a 
contractului s-a prelungit pana la 30.04.2022, valoarea contractului fiind suplimentată cu 
suma de 56.109,00 lei fără TVA. 

2).anunt de participare simplificat: SCN1087171 din 08.06.2021 - obiectul 
contractului: Autoturisme dotate cu sisteme de avertizare sonora si luminoasa, 
omologate - 5 bucati, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-
2024. Valoare Finanțare nerambursabilă aprobată de Administratia Fondului pentru 
Mediu  =  31.512,60 lei fara TVA (respectiv 37.500,00 lei cu TVA) - nr. dosar aprobare 
– 72/RJO/28.04.2021, reprezentând 5 prime de casare (7.500 lei pentru fiecare 
autovehicul casat). Valoare estimată totală: 310.000,00 lei fara TVA. 

În urma proceselor de evaluare, contractul de achizitie publică a fost atribuit cu 
valoarea de 301.927,77 lei fără TVA, reprezentând 97,40 % din valoarea estimată a 
contractului. 

3).anunt de participare simplificat: SCN1087516 din 14.06.2021 - obiectul 
contractului: Achizitie Vehicule electrice 100% in cadrul „Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024”, 
dotate cu sisteme de avertizare sonora si luminoasa, omologate – 5 bucati.  

Valoare estimată totală: 252.100,84  lei fara TVA. 
 În urma proceselor de evaluare, contractul de achizitie publica a fost atribuit cu 
valoarea de 249.360,00lei fara TVA, reprezentând 98,91 % din valoarea estimată a 
contractului. 
 Sursa de co-finantare: Bugetul propriu al Politiei Locale a Municipiului Craiova 
(124.680,00 lei fără TVA) si Finanțare nerambursabilă aprobată de Administratia 
Fondului pentru Mediu (124.680,00 lei fără TVA), nr. dosar aprobare – 
90/RJE/28.04.2021 (suma maxima aprobata fiind in valoare totală de 225.000,00 lei cu 
TVA, reprezentând 5 ecotichete (45.000,00 lei cu TVA/auto pur electric). 
 În conformitate cu prevederile art. 7, alin (1) din Ordinul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor nr. 323/2020 - pentru aprobarea Ghidului de finanţare: ”Ecotichetul 
se acordă în cuantum de până la: a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de 
comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unui autovehicul nou 
pur electric NEDC/WLTP, exceptând motocicleta.”   
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licitatii valoare totala

2020

2021 

 
 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021/2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 

2021/2020 

LICITAȚII 3 2 + 1 + 50,00 % 

VALOARE TOTALĂ (lei fara TVA) 719.614,77 lei 339.052,42 lei + 380.562,35 lei + 112,24 % 

 
De asemenea, în anul 2021, Serviciul Achizitii Publice, Logistică si Administrativ 

a achizitionat prin intermediul S.E.A.P. - sectiunea Cumpărări Directe produse si 
servicii, un numar de 250 achizitii in valoare totală de 788.793,04 lei fără TVA, 
respectiv 931.475,11 lei cu TVA, după cum urmează:   

-Articole de papetărie, birotică  
-Computere de birou, multifunctionale, imprimante  
-Carnete procese verbale constatare contraventii si dispozitii de ridicare 

autovehicule  
-Inscriptionari autovehicule cu insemnele distinctive  
-Servicii de expediere corespondenta interna (AR) (procese verbale-constatare 
contraventii)  
-Servicii de internet, telefonie fixa si gazduire WEB 
-Servicii de certificare a semnaturii electronice 
-Servicii de medicina muncii  
-Servicii de formare profesionala  
-Servicii de reparare a autovehiculelor  
-Servicii de asigurare de raspundere civila si asigurari facultative  
-Piese de schimb pentru autovehicule 
-Servicii de inspectie tehnica periodica (ITP). 
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În functie de complexitatea achizițiilor directe, au fost publicate, prin intermediul 
S.E.A.P, anunțuri de publicitate, sectiunea „Publicitate-Anunturi” - documentațiile de 
atribuire fiind postate și pe site-ul instituției la sectiunea Achizitii Publice, respectiv: 
Servicii de asigurare facultativa CASCO - pentru 11 autovehicule, anunt cu numarul 
ADV1256857 din 22.11.2021;  

De asemenea, au fost initiate 20 procese de achizitie publica prin expedirea de 
cereri de ofertă, prin e-mail, la principalii operatori economici care 
comercializau/prestau produsele/servicile necesare indeplinirii atributiilor Politiei Locale 
a Municipiului Craiova, dintre care mentionam: 

 Achizitie Set complet Pistol Glock 19 (Pistol, kit intretinere si toc pistol cu 
siguranta automata) = 25 bucati, achizitie realizata utilizand Catalogul electronic 
publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe achizitie nr. DA28248440 din 23.06.2021 in 
valoare de 58.175,00 lei fara TVA. 

 Achizitie statii mobile in sistem Tetra - 20 bucati - achizitie realizata utilizand 
Catalogul electronic publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe achizitie nr. 
DA28268362 din 24.06.2021 in valoare de 50.400,00 lei fara TVA. 

 Modul soft-ware de gestionare registratura electronica a documentelor achizitie 
realizata utilizand Catalogul electronic publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe 
achizitie nr. DA28178443 din 11.06.2021 in valoare de 21.008,45 lei fara TVA. 

 Modul soft-ware de gestionare a proceselor verbale de constatare a 
contraventiilor in sistem electronic, achizitie realizata utilizand Catalogul electronic 
publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe achizitie nr. DA28178379 din 11.06.2021 in 
valoare de 12.605,04 lei fara TVA. 

 Server si licenta soft ware baze de date aplicatie registratura electronica  si 
aplicatie  a proceselor verbale de constatare a contraventiilor, achizitie realizata utilizand 
Catalogul electronic publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe achizitie nr. 
DA28178211 din 11.06.2021 in valoare de 29.411,76 lei fara TVA. 

 Servicii de asigurare de raspundere civila auto  RCA,  achizitii realizate utilizand 
Catalogul electronic publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe achizitii nr. 
DA29196430 din 05.11.2021 in valoare de 9.075,78 lei  si DA29347215 din 23.11.2021 
in valoare de 5.906,86 lei. 

 Servicii de internet, comunicatii date, telefonie fixă si gazduire WEB, achizitie 
realizata utilizand Catalogul electronic publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe 
achizitie nr. DA29518877 din 10.12.2021 in valoare de 69.300,00 lei fara TVA ( durata 
contractului 24 luni). 

 Achizitie 295 Kit-uri  Semnatura Electronica calificată,  achizitie realizată 
utilizand Catalogul electronic publicat in SEAP sectiune Achizitii Directe achizitie nr. 
DA29255001 din 12.11.2021 in valoare de 20.650,00 lei fara TVA. 

 Servicii medicale de medicina muncii, în conformitate cu specificul activității 
Politiei Locale a Municipiului Craiova și prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 
privind securitatea si sănătatea în muncă si a HG 355/2007 privind supravegherea 
sanatatii lucratorilor, constand in analize medicale periodice conform tabelului de 
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mai jos si evaluare medicala de catre medicul de medicina muncii, conform legii 
(inclusiv in cazul suspendarii raportului de serviciu sau CIM, precum si in alte situatii 
prevazute de lege), achizitie realizata utilizand Catalogul electronic publicat in SEAP 
sectiune Achizitii Directe achizitie nr. DA29330766 din 22.11.2021, in valoare de 
12.388,00 lei fără TVA. 

 

cumparari directe (SEAP) valoare totala

2020

2021 

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021/2020 

EVOLUŢIE PROCENTUALA 
2021/2020 

CUMPĂRĂRI (SEAP) 250 263 - 13 - 4,94 % 

VALOARE TOTALĂ 931.475,11 lei 762.331,87 lei + 169.143,24 lei + 22,19 % 

 

 Mentionam ca Politia Locala a Municipiului Craiova a achizitonat materiale si 
servicii de dezinfectie in vederea diminuarii riscurilor imbolnavirii angajatilor instutiei 
cu Covid -19, astfel : 

-servicii de dezinfectie penrtu sediul central al Politei Locale a Municipiului 
Craiova precum si cele 5 locatii ale Serviciilor de Ordine si Liniste Publica, servicii 
prestate de catre SC Salubritate Craiova SRL. 

-achizitii de dezinfectanti pentru maini si suprafete; 
-achizitii de manusi de unica folosinta; 
-achizitii de masti medicale de unica folosinta; 
-achizitii de combinezoane de protectie. 
Valoarea totala a serviciilor si produselor achizitionate în anul 2021, pentru 

implementarea la nivelul institutiei a masurilor minime de prevenire si limitare a 
posibilelor imbolnaviri cu  virusul SARS-COV2,  a fost de 21.465,50 lei cu TVA. 

Toate 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.  
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În procesul de asigurare a materialelor, produselor şi a prestărilor de servicii 

necesare, activitatea de logistică este guvernată de principii de bază, dintre care, cele mai 
semnificative sunt: eficienţa, specializarea, flexibilitatea, transparenţa, economicitatea, 
continuitatea, sincronizarea, calitatea, omogenitatea.  

Serviciul Achizitii Publice, Logistica si Administrativ a asigurat din punct de 
vedere logistic buna functionare a flotei de autovehicule a Politiei Locale a Municipiului 
Craiova, astfel: 

-alimentarea cu carburant; 
-evidenta consumului de carburant pentru fiecare autovehicul in parte prin 

consemnarea acestorea in fisa activitatii zilnice a autovehiculelor; 
-planificarea reviziilor si inspectiilor tehnice periodice a autovehiculelor din floata 

Politiei Locale a Municipiului Craiova. 
În anul 2021, activitățile desfășurate de către structura de logistică și administrativ 

au vizat, în principal:  
• asigurarea şi completarea rezervelor de materiale;  
• realizarea mentenanţei specifice fiecărei categorii de mijloace şi echipamente, 

inclusiv alimentarea cu carburanţi-lubrifianţi;  
• asigurarea de armament, muniţii, mijloace speciale de prevenire şi combatere a 

violenţelor, echipamente de comunicaţii, mijloace de transport, uniforme şi servicii;  
• întreţinerea echipamentelor specifice destinate desfășurării activității instituției;  
• lucrări de întreţinere, de utilizare raţională a materialelor consumabile şi evidenţa 

bunurilor mobile şi imobile, instalaţiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar 
de mică valoare sau scurtă durată şi materialelor din dotarea instituţiei; 

• dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la sediul central 
al instituţiei şi sediile secundare;  

• întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces a sediului Poliției Locale a 
Municipiului Craiova.  
 
 

G). Serviciul Resurse umane, Protecția muncii și Situații de urgență 
 

 Poliţia Locala a Municipiului Craiova a funcţionat potrivit prevederilor O.U.G. 
63/2010 și organigramelor/statelor de funcții aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova: 
 ►în perioada 01.01.2021 - 27.05.2021, potrivit Hotărârii Consiliului Local  nr. 
264/27.08.2020 - privind aprobarea  organigramei și statului de funcții ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova pentru anul 2020 - cu un număr de 317 posturi (din care 
11 functii publice vacante), după cum urmează: 
                    a). 312 funcţii publice, din care: 
                              - 21 funcţii publice de conducere 
                              - 291 funcţii publice de execuţie 
                    b). 5 funcţii contractuale  
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 ►în perioada 27.05.2021 - 31.12.2021, potrivit Hotărârii Consiliului Local  nr. 
189/27.05.2021 - privind aprobarea  organigramei și statului de funcții ale Poliţiei 
Locale, cu un număr de 316 posturi (20 functii publice vacante), după cum urmează: 
                    a). 311 funcţii publice, din care : 
                              - 21 funcţii publice de conducere 
                              - 290 funcţii publice de execuţie 
                    b). 5 funcţii contractuale 
și având urmatoarele structuri funcționale: 
 ●structură de ordine și liniște publică (formată din 6 servicii operative) 
     ●serviciul de transport valori şi bunuri 
     ●serviciul circulaţie pe drumurile publice, având în componenţă: 
    a).biroul circulaţie 
    b).biroul supraveghere video ordine publică şi circulaţie 
     ●serviciul disciplina în construcţii, activitate comercială şi protecţia mediului: 
    a).biroul disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protecţia mediului 
    b).biroul activitate comercială 
     ●serviciul sisteme informatice, dispecerat şi evidenţa persoanelor 
     ●serviciul relaţii cu publicul, circuitul documentelor şi acces persoane 
     ●serviciul resurse umane, protecţia muncii şi situaţii de urgenţă 
     ●serviciul financiar-contabilitate şi control managerial intern 
     ●serviciul achiziţii publice, logistică şi administrativ 
     ●serviciul contencios juridic, procesare contravenţii şi arhivă 
  Reducerea numărului de posturi, de la 317 la 316, s-a făcut urmare solicitării 
Instituției Prefectului Județului Dolj, prin adresa nr. 4821/27.04.2021 în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 63/2010, raportat la numărul populației Municipiului Craiova.  
  Au avut loc examene de promovare în gradul profesional şi în clasă: 

 1).Examen de promovare în gradul profesional imediat urmator (proba scrisă în 
data de 30.09.2021) -în urma examenului 4  poliţişti locali şi 1 consilier juridic au 
promovat in gradul profesional imediat următor. 

 2).Examen de promovare în gradul profesional imediat urmator (proba scrisă în 
data de 26.11.2021) - în urma examenului 11 poliţişti locali au promovat in gradul 
profesional imediat următor. 

 3).Examen de promovare in clasă (proba scrisă în data de 28.10.2021) - în urma 
examenului 2 poliţişti locali au promovat în clasa I.  

 A încetat raportul de serviciu la 12 angajați (funcţionari publici cu funcții 
publice generale şi poliţişti locali): 

 -4 prin pensionare la limită de vârstă 
 -1 prin pensionare medical 
 -1 prin pensionare anticipată 
 -4 prin acordul părţilor 
 -1 prin transfer in interesul serviciului în cadrul altei instituții publice, începand 

cu data de 01.06.2021 (funcționar public cu funcție de conducere - şef birou) 
  -1 de drept, urmare a decesului.  
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  În cursul anului 2021, Serviciul Resurse Umane a întocmit, în principal, 
următoarele documente: 

 -decizii privind promovarea in gradul professional 
 -decizii privind încadrarea în clasa superioară 
 -decizii privind modificarea gradatiei ca urmare a trecerii intr-o nouă tranşă de 

vechime 
 -decizii privind mutarea temporară in cadrul altui serviciu. 
 Toate deciziile au fost operate in dosarul profesional pe suport de hârtie, în 

dosarul profesional electronic, în formularul L 153 sau in REVISAL (pentru personalul 
contractual). 

 Deciziile privind numirea in noile functii, promovarea, incetarea raportului de 
serviciu, sanctionare, modificare raport serviciu  au fost trasnmise şi Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici, potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Lunar se face raportarea pe portalul A.N.F.P. a situaţiei salariilor de bază, a 
sporurilor şi salariilor brute realizate. 
  În vederea calculării salariilor, se verifică modificările ce survin in graficele 
lunare, corelarea graficelor cu pontajele, ţinând cont de concediile de odihnă si 
concediile medicale, se verifică documentele emise conform procedurii de acordare a 
sporului pentru ore de noapte, precum si cele pentru norma de hrană.   
  În anul 2021, personalul Poliției Locale a efectuat 81.270 ore de noapte, urmare 
activităților realizate în perioada stărilor de urgență și alertă, precum și al patrulărilor 
pentru asigurarea ordinii și liniștii publice pe zonele repartizate prin Planul unic de 
ordine publică al municipiului Craiova. 
  De asemenea, s-a înregistrat o scadere a zilelor de concedii medicale, cu un 
procent de aproximativ 5,5%, față de anul 2020.    

zile concediu medical ore de noapte

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

NUMAR ZILE CONCEDIU MEDICAL  1.649 1.744 - 95 - 5,45 % 

NUMAR ORE DE NOAPTE LUCRATE 81.270 95.143 - 13.873 - 14,58 % 
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  Un număr de 49 salariați ai Poliției Locale (37polițiști locali; 12 funcționari 
publici – din structurile neoperative), au fost infectați cu virusul COVID – 19, toți fiind 
declarați vindecați la sfârșitul celor 14 zile de internare/carantină.    
  In luna decembrie, s-a desfăşurat activitatea de efectuare a controlului medical 
periodic al personalului şi de avizare psihologică, activităţi monitorizate de Serviciul 
Resurse Umane, Protecţia muncii şi Situaţii de urgenţă. 
  Pe linie de protectia muncii si situatii de urgență, s-au efectuat instructajele 
lunare, conform graficelor anuale stabilite, s-au efectuat controale privind însusirea 
tematicii prezentate precum si verificarea completarii corecte a fiselor individuale de 
S.S.M. (securitate și sănătate în muncă) și S.U. (situații de urgență). 
  Trimestrial, s-a intrunit C.S.S.M. -ul (comitetul de securitate și sănătate în 
muncă), care a stabilit masurile ce se impuneau pe linia protectiei muncii. 
  S-a urmarit si s-au efectuat verificări, la termenele legale, de catre firme 
autorizate I.S.U. a hidrantilor si a prizelor de pamant.  
  Pe linia informatiilor clasificate – secret de serviciu - au fost efectuate instructaje 
cu persoanele care au acces și folosesc secretele de serviciu, au fost emise autorizatii de 
acces la informatii tip secret de serviciu, precum si alte documente ce sunt clasificate ca 
și secret de serviciu (tichete, registre de predare armament si munitie, etc.). 

 
 
 

H). Serviciul Relații cu publicul, Circuitul documentelor și Acces persoane 
   

În anul 2021, au fost înregistrate, procesate și comunicate, prin intermediul 
compartimentului de specialitate - Registratura Poliției Locale - un număr de 78.702 
documente înregistrate (adrese, sesizări, petiții, cereri, informări, rapoarte, planuri, 
documente interne, procese – verbale de prelucrare, proceduri operaționale, 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 și în termenele stabilite de către șeful 
instituției, precum și în conformitate cu procedurile legale implementate prin Ordinul nr. 
600/2018 emis de către Secretariatul General al Guvernului României pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial. 

În cursul anului 2021 s-au transmis 107 borderouri speciale (3.038 corespondențe) 
și s-au primit 118 borderouri speciale (462 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. 
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În cadrul Serviciului Relații cu publicul, Circuitul documentelor și Acces persoane 
funcționează și compartimentul ce asigură accesul persoanelor în instituție, polițiștii 
locali (ofițeri de serviciu) ce acționează în cadrul acestuia, legitimând și înregistrând în 
registrul special ”acces persoane”  un număr de 1.016 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, 
persoane ce au fost conduse la compartimentele de specialitate din cadrul instituției. 

 
 2021 2020 

EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE  
PROCENTUALA 2021 / 2020 

DOCUMENTE  
ÎNREGISTRATE 

78.702 65.696 + 13.006 + 19,80 % 

CORESPONDENȚĂ 
SPECIALĂ 

3.038 1.893 + 1.145 + 60,49 % 

PERSOANE LEGITIMATE 1.016 1.034          - 18 -  1,74 % 

 
Totodată, au fost procesate 4 sesizări ale cetățenilor ce s-au prezentat la audiențele 

susținute de conducerea Primăriei și consilierii locali, a căror rezolvare a aparținut de 
competența Poliției Locale, toate fiind analizate, soluționate și comunicate (prin poștă, 
cu scrisoare recomandată) în termenele stabilite prin notele de audiențe emise de 
autoritatea locală. 

De asemenea, s-au procesat și comunicat către Serviciul Sisteme Informatice, 
Dispecerat și Evidența Persoanei, precum și către structurile de ordine publică un număr 
de 286 mandate de aducere emise de către instanțele judecătorești din Craiova, pentru 
persoane care locuiesc pe raza municipiului. 

În decursul anului trecut, Serviciul Relații cu publicul, Circuitul documentelor și 
Acces persoane a implementat un program special software de gestionare registratură 
electronică a documentelor, astfel că înregistrarea și circuitul documentelor este realizat 
intern, de către tot personalul Poliției Locale, în mod electronic. 
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În anul 2021, în temeiul  Legii nr. 544/2001 modificată si completată, actualizată, 
privind liberul acces la informatiile de interes public, la nivelul Poliției Locale a 
Municipiului Craiova, s-au inregistrat un număr total de 60 cereri reprezentând solicitări 
de informații publice și reclamații administrative, din care 28 pe suport de hârtie și 32 pe 
suport electronic, prin care au fost solicitate informații publice, după cum urmează 
(departajate după modalitatea de soluționare al acestora): 

►solicitări informatii de interes public: 
-total înregistrate: 53 (24 – persoane juridice; 29 – persoane fizice) 
-total soluționate: 53, din care:                   
                        a).49 cereri au fost rezolvate favorabil 
         b).1 solicitare a fost redirecționată către Primăria Craiova, 

deoarece aspectele semnalate nu faceau obiectul competențelor Poliției Locale). 
                        c).3 soluționate nefavorabil, fiind informații exceptate conform 

Regulamentului European nr. 679/2016). 
 ►reclamații administrative: 7 - pentru care  Comisia de analiză a reclamațiilor 

administrative înființată la nivelul Poliției Locale a Municipiului Craiova a dispus 
respingerea acestora, ca fiind neîntemeiate. 

 
 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE  
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SOLICITARI INFORMAȚII 
PUBLICE (Lg. nr. 544/2001) 

53 24 + 29 + 120,83 % 

RECLAMATII 
ADMINISTRATIVE 

7 4  + 3 + 75,00 % 
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I). Serviciul Contencios Juridic, Procesare contravenții și Arhivă 
 

          Poliţia Locală a Municipiului Craiova a avut calitate procesuală activă/pasivă într-
un număr total de 1.478 litigii pe rolul instanţelor de judecată, din care 656 litigii au fost 
soluţionate favorabil pentru Poliţia Locală a Muncipiului Craiova, 115 de procese au 
avut soluții nefavorabile pentru instituție (fiind promovate căile de atac reglementate de 
lege), iar 707 procese se află pe rolul instanţelor de judecată, în curs de soluţionare. 

litigii litigii favorabile litigii nefavorabile litigii pe rol

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

LITIGII  1478 1286 + 192 + 14,93 % 

LITIGII  FAVORABILE 656 434 + 222 + 51,15 % 

LITIGII  NEFAVORABILE 115 178 - 63 - 35,39 % 

LITIGII  PE ROL 707 674 + 33 +  4,90 % 

Ponderea litigiilor au ca obiect contestarea proceselor-verbale întocmite de 
polițiștii locali în temeiul O.U.G. nr. 195/2002 actualizată, privind circulația pe 
drumurile publice, Legii nr. 50/1991 actualizată privind privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, H.C.L. nr. 107/2021 prin care a fost aprobat Regulamentul 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi 
stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, dar și acțiuni 
promovate de instituție ce au avut ca obiect obligația de a face (intrarea în legalitate) 
împotriva persoanelor care nu s-au conformat măsurilor dispuse prin actele de control 
încheiate de polițiștii locali. 

Au fost redactate şi depuse în dosarele aflate pe rolul instanţelor, întâmpinări, acte 
în apărare/dovedirea acţiunii, note de şedinţă, planșe fotografice, înregistrări video, 
rapoarte polițiști locali, fișe intervenție eveniment, concluzii scrise. 

De asemenea, în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, actualizată și a prevederilor Ordinului nr. 839/ 2009 - 
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pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii (*actualizat*), au fost promovate 9 acţiuni 
(având ca obiect obligaţia de a face - demolarea construcţiilor realizate fără forme 
legale) la Judecătoria Craiova şi 9 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, respectiv de sistare imediată a lucrărilor neautorizate. 

Totodata, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova au fost inregistrate 4 
sesizari penale impotriva a 4 persoane in temeiul art. 291 din Noul Cod de procedură 
penala pentru savarsirea infracţiunilor de exploatarea cersetoriei si folosirea unui minor 
in scop de cersetorie, infracţiuni prevăzute de art. 214 și art. 215 din Codul Penal. 

Au fost întocmite 70 rapoarte ce au stat la baza emiterii dispoziţiei de demolare 
de către Primarul Municipiului Craiova, verificate din punct de vedere al respectării 
legislaţiei şi au fost acordate vize de legalitate pentru un număr de 70 documentaţii în 
baza cărora au fost întocmite rapoartele, ce aveau ca obiect desfiinţarea construcţiilor 
executate pe proprietatea publică/privată a municipiului Craiova. 

Au fost acordate vize de legalitate pentru un număr de 239 procese-verbale 
intocmite pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 actualizată. 

Un număr de 1.944 procese-verbale au fost comunicate prin procedura afişării la 
domiciliul/sediul contravenienţilor persoane fizice sau juridice, potrivit Ordonantei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor si dispozitiilor Deciziei 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 10/2013 privind recursul în interesul legii referitor 
la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 
alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

RAPOARTE DE DEMOLARE 70 8 + 62 + 775,00 % 

VIZE DE LEGALITATE 239 232 + 7 + 3,02 % 

AFISARI PROCESE VERBALE 1.944 1.612 + 332 + 20,60 % 
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A fost intocmita documentatia necesara in vederea distrugerii/valorificarii pentru 

un numar de 70 confiscari, însemnând aproximativ 7 tone de produse second hand 
confiscate în urma acțiunilor structurilor operative. 

A fost intocmita documentatia necesara in vederea depunerii la Trezoreria 
Craiova a sumelor de bani confiscate de la persoanele depistate in timp ce apelau la mila 
publicului (114 lei) în urma acțiunilor structurilor operative (3 confiscari). 

In cursul anului 2021 s-a raspuns la un numar de 651 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. 

In ceea ce priveste activitatea de arhiva, a fost intocmit Nomenclatorul dosarelor 
în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, 
republicată, şi art. 11-15 din Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi 
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de 
zi nr. 217 din 23 mai 1996. 

Gruparea documentelor în dosare a fost realizata potrivit problematicii şi 
termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul dosarelor conform dispozitiilor Legii 
Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată si prevederilor Instrucţiunilor privind 
activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea 
Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. 

Responsabilul cu arhiva a verificat şi a preluat de la compartimentele institutiei, 
pe bază de inventare, documentele propuse pentru arhivare, a întocmit inventare pentru 
documentele aflate în depozit si a asigurat evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite 
din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă. 

De asemenea, responsabilul cu arhiva a organizat depozitul de arhivă după criterii 
prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale si a pus la dispoziţia 
compartimentelor documentele solicitate, pe bază de semnătură, tinand evidenţa 
documentelor împrumutate. 
 
 

 

J). Serviciul Sisteme informatice, Dispecerat și Evidența persoanelor 
 

În perioada analizată, polițiștii locali (dispecerii) ce activează în cadrul 
Serviciului Sisteme Informatice, Dispecerat și Evidența Persoanelor, şi-au desfăşurat 
activitatea în conformitate cu atribuţiile specifice, punându-se accent pe comunicarea 
promptă, directă și imediată cu efectivele operative ale Poliției Locale aflate în 
misiune, preluarea sesizărilor telefonice și transmiterea acestora către echipaje din 
teren, urmărirea modalitații de soluționare a intervențiilor, cooperarea cu celelalte 
dispecerate ale structurilor integrate M.A.I., cunoaşterea şi respectarea legislației în 
vigoare, a normelor de sănătate și securitate, P.S.I., a situațiilor de urgență, preluarea, 
înregistrarea și distribuirea către echipajele Poliției Locale sau către 
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dispeceratele regiilor/societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Local 
Craiova (raportat la competențe) a sesizărilor efectuate de către cetățeni pe linia 
specială „Telefonul cetățeanului”. 

În cursul anului 2021 au fost realizate următoarele activităţi principale: 
►verificări în baza de date M.A.I. pentru verificarea 

persoanelor/utilizatorilor autovehicule/permise de conducere: 9.851  
               a)verificări date persoane în evidența populației – 6.321;  
               b)verificări permise de conducere auto – 640;  
               c)verificări autovehicule – 2.890). 

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE  
2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

VERIFICARI IN BAZA DE DATE  9.851 7.282 + 2.569 + 35,28 % 

VERIFICARI PERSOANE 6.321 4.480 + 1.841 + 41,09 % 

VERIFICARI PERMISE AUTO 640 281 + 359 + 127,76 % 

VERIFICARI AUTOVEHICULE 2.890 2.521 + 369 +  14,64 % 

 
 

  ►sesizări telefonice de la cetăţeni preluate pe liniile dispeceratului: 3.652  
  ►sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984): 6.016 
  ►sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251- 984), repartizate spre 
soluționare Poliției Locale: 1.487 
  ►mandate de aducere repartizate către servicii operative și executate: 286 
  ►comunicări către echipaje pentru a interveni la obiectivele monitorizate: 26 
  ►comunicări/răspunsuri instanțe judecătorești, parchete (solicitări de executare 
mandate care depășeau zona de competență a Poliției Locale): 15 
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sesizari telefonice
sesizari linii proprii

sesizari telefonul cetateanului

2020

2021

 

 2021 2020 
EVOLUŢIE 
 2021 / 2020 

EVOLUŢIE 
PROCENTUALA 2021 / 2020 

SESIZARI TELEFONICE  9.668 8.074 + 1.594 + 19,74 % 

SESIZARI LINII PROPRII 3.652 3.254 + 398 + 12,23 % 

SESIZARI 0251/984 (tel. cetațeanului) 6.016 4.820 + 1.196 + 24,81 % 
 

În cursului anului, personalul din cadrul Serviciului Sisteme Informatice, 
Dispecerat și Evidența Persoanelor, a contribuit la: 

►administrarea sistemului informatic:  
-suport pentru administrare baze de date  
-suport tehnic pentru echipamentele de calcul si periferice  
-operaţiunile de întreţinere şi reinstalare a software-ului licenţiat.  
►gestionarea conexiunii la Internet si a retelei locale ce deservește instituția.    

 ►digitizarea documentelor - trasmiterea documentelor in format electronic catre 
compartimentele și sediile secundare ale Politiei Locale a municipiului Craiova.  

►întreţinerea şi actualizarea software legislativ Legis Studio.  
►întreţinerea şi actualizarea portalului web al Poliției Locale  
►întocmirea necesarului de echipamente de calcul şi periferice pentru birourile şi 

serviciile din cadrul instituţiei.  
De asemenea, pe baza solicitărilor poliţiştilor locali aflaţi în serviciu de patrulare, 

dispecerii au accesat bazele de date pentru identificarea persoanelor interceptate în 
vederea legitimării și aplicării măsurilor legale, ori a verificării autovehiculelor, pentru  
stabilirea identității persoanelor/conducătorilor auto ce au încălcat prevederile legale. 

Poliţiştii locali din cadrul structurii dispecerat asigură în permanenţă legătura cu 
efectivele aflate în misiune, urmărind activităţile specifice de ordine publică și circulație 
și cooperează permanent cu dispeceratele ce deservesc Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Brigada Mobilă de Jandarmi Craiova, 
Poliţia Transporturi Feroviare Craiova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum 
și cu dispeceratele ce deservesc regiile/societățile aflate în subordinea autorității locale. 
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Activitatea desfășurată în anul 2021 de structurile operative ale Poliției Locale  a 

Municipiului Craiova, a contribuit la menținerea unui climat de ordine, siguranță și 
liniște publică pe raza municipiului Craiova, în domeniile de activitate în care polițiștii 
locali au competențe și atribuții legale. 

La toate acestea au contribuit mai mulți factori care au dus la obținerea 
rezultatelor prezentate mai sus, cu titlu de exemplu: creșterea numărului de ore de 
pregătire tematică/legislativă, inițierea de acțiuni specifice, punctuale, în fiecare 
domeniu de activitate în care Poliția Locală are competențe, inițierea și desfășurarea de 
acțiuni cu caracter preventiv în toate domeniile de activitate, exploatarea centrelor de 
monitorizare video (centrul amplasat pe str. Amaradia și centrul de Monitorizare a 
Parcului ”Nicolae Romanescu”), intensificarea misiunilor de patrulare pe timp de 
noapte, prezența mai activă în stradă a polițiștilor locali și a funcționarilor de conducere, 
cu atribuții de coordonare, verificare și control. 

 
Raportat la mențiunile din prezentul ”BILANȚ AL POLIŢIEI LOCALE A 

MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI 
REZULTATELE OBŢINUTE ÎN ANUL 2021”, coroborat cu numărul redus de polițiști 
locali, cu vârsta destul de înaintată pentru desfășurarea unor astfel de activități (media de 
vârstă este de 49,6 ani), cu multitudinea domeniilor de activitate și complexitatea 
atribuțiilor pe care le au polițiștii locali, 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, a gestionat – de cele mai 
multe ori cu forte proprii – evenimente sociale, culturale, sportive, a  cooperat și 
colaborat foarte bine cu celelalte entități ale statului ce fac parte din Planul Unic de 
Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Craiova, cu autoritatea locală (inclusiv cu 
regiile/societățile aflate în subordinea autorității locale), instanțele judecătorești și 
parchetele locale, precum și cu persoane juridice, fizice sau organizații 
neguvernamentale, și-a îndeplinit întocmai atribuțiile conferite de actele normative în 
vigoare, răspunzând prompt (raportat la competențele legale) atât la sesizările 
cetățenilor, cât și la solicitările instituțiilor publice. 

 

 
ȘEFUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Director Executiv 
Octavian MATEESCU 

 
 
 

”Informațiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestora”. 

 


