PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22
Craiova, Dolj, 200754
E-mail: politialocalacraiova@rdscv.ro

Tel: +40-251-533207
+40-251-532418
Fax: +40-251-532717

Operator de date cu caracter personal nr. 3461
Nr. 652 / 15.01.2014
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1). CONSIDERAȚII GENERALE
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, înființată prin Hotărârea Consiliului Local
Craiova nr. 475/2010, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, are ca scop
exercitarea atribuţiilor legale in vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei, proprietăţii publice şi private precum şi pentru prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor, in urmatoarele domenii:
a) ordinea si linistea publica;
b) circulatia pe drumurile publice;
c) disciplina in constructii si afisajul stradal;
d) protectia mediului;
e) activitatea comerciala;
f) evidenta persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin legI, acte administrative centrale sau locale, dispoziții
emise de Primarul Municipiului Craiova.
Poliţia Locală a Municipiului Craiova se află în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Craiova, desfăşurându-şi activitatea în mod direct și nemijlocit sub autoritatea
şi controlul Primarului Municipiului Craiova.
În cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova funcţionează structuri specifice
prevăzute de H.G. nr. 1332 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare si

functionare a politiei locale și H.C.L. nr. 26/2011 – pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Craiova, respectiv servicii de
ordine şi linişte publică, serviciul circulaţie, serviciul disciplina în construcţii şi control
comercial, compartimentul de protecţia mediului, compartimentul de evidenţa persoanelor.
La nivelul instituţiei funcţionează, deasemenea, servicii şi birouri, specifice domeniilor
generale de activitate prevăzute de lege, după cum urmează: serviciul resurse umane,
protecţia muncii şi situaţii de urgenţă, serviciul financiar-contabilitate, biroul achiziţii
publice, biroul relaţii cu publicul şi circuitul documentelor, biroul contencios juridic şi
procesare contravenţii, biroul sisteme informatice şi dispecerat.
In vederea eficientizarii procesului de management operativ si pentru creşterea
gradului de siguranţă şi de încredere a cetăţenilor, serviciile de ordine publică ale Poliţiei
Locală îşi desfăşoară activitatea în mai multe locaţii (sedii secundare), situate în cartierele
Municipiului Craiova, având zonele de competență similare Poliției Municipiului Craiova,
potrivit Planului unic de ordine și siguranță publică, încheiat la nivelul municipiului Craiova.
În exercitarea atributiilor, Politia Locală coopereaza cu structurile Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Dolj, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Brigada Mobilă de
Jandarmi Craiova, Poliţia Transporturi Feroviare Craiova, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Dolj, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Dolj, Inspectoratul de Stat
în Construcții, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, cu
celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, si colaborează cu organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice si juridice, în condiţiile legii.
2). CADRUL LEGISLATIV
Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale;
H.G. nr. 1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei
Locale;
Legea nr. 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 7/2004 -privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 295/2004 -privind Regimul armelor şi muniţiei;
Legea nr. 544/2001 -privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea nr. 60/1991 – privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
Legea nr.61/1991 -pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice;
Legea nr. 12/1990 -privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale
ilicite
Legea nr. 38/2003 -privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Legea nr. 50/1991 rep. -privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Legea nr. 265/2007 -pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003
Legea nr. 92/2007 - privind serviciile de tranport public local
O.G. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor
O.G. 27/2002 -privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

O.U.G. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice
H.G. nr. 661/2001 - privind procedura de eliberare a certificatului de producător
H.C.L. nr. 26/2011 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Poliției Locale a Municipiului Craiova
H.C.L. nr. 115/2006 - regulamentul pentru exercitarea activitățiilor de comerț în zone
publice de pe raza municipiului Craiova
H.C.L. nr. 319/2009, modificat și completat prin HCL nr. 279/2011 - pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului
Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.
H.C.L. nr. 201/2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei
pentru parcarea curentă a autovehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului
Craiova.
3). BILANTUL ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013
În perioada analizată, Poliţia Locală a Municipiului Craiova s-a axat pe îndeplinirea
sarcinilor stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Craiova,
aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova (cu avizul Comisiei Locale de
Ordine Publică și Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj), plan ce are ca obiective
fundamentale creşterea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor
contravenţionale şi infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale şi alte misiuni
în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliției locale.
În vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale, împreună cu forţele ce
compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, în cursul anului 2013, au fost
încheiate protocoale de colaborare cu Poliția municipiului Craiova - Biroul poliției rutiere,
Inspectoratul Județean de Jandarmi - Dolj, fiind încheiat și Planul integrat de ordine publică
la nivelul județului Dolj și municipiului Craiova, prin care s-au stabilit zonele de
responsabilitate, în cadrul acțiunilor comune urmărindu-se acoperirea zonelor cu pericol
infracţional și contravențional, pe diferite intervale de timp.
În anul 2013, polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor
antisociale, fiind organizate şi desfăşurate un număr de 461 acţiuni și misiuni specifice,
asigurând măsuri de ordine cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică,
circulație rutieră, disciplina in constructii (mitinguri, marșuri, acțiuni de pichetare,
manifestări sportive, cultural-artistice, religioase, acțiuni pe linie comercială, economică, pe
linie de circulație, etc), din care 335 cu efective proprii și 126 acțiuni în colaborare cu alte
structuri de ordine publică.
Conform competenţelor prevăzute de Legea 155/2010, la nivelul Poliției Locale a
Municipiului Craiova, s-au efectuat zilnic patrulări auto, cu un număr mediu de 9 echipaje
mobile şi patrulări pedestre (ordine publică), cu un număr mediu de 30 patrule.
Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 297 persoane care nu justificau
prezenţa în municipiul Craiova, precum şi 25 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor,
din care au fost predați familiilor 21 minori, iar 4 minori au fost predaţi (pe bază de proces-

verbal) centrelor speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Dolj.
De asemenea, 12 persoane fără adăpost au fost conduse, în perioada cu temperaturi
scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost şi Spitalul Clinic de Urgenţă, au fost
depistate 5 persoane cu tulburări psihice, din care 2 persoane au fost internate în unităţile
medicale de specialitate, iar 3 persoane au fost încredințate familiilor.
S-a procedat la punerea în executare a 565 mandate de aducere emise de organele de
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea, s-au
realizat 341 de intervenţii la obiectivele monitorizate.
Potrivit O.U.G.nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identite,
aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005, s-a dispus verificarea asupra a 5918
persoane, cărora le-au fost comunicate somații și înștiințări, în vederea intrării în legalitate.
În domeniul circulației, au fost desfasurate activități de responsabilizare a
conducatorilor de autovehicule, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă
prevederile legale, identificarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune
animală, fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrala a
municipiului și în zona unităților de învațământ, precum și asigurarea măsurilor de ordine pe
linie rutieră cu ocazia unui număr de 139 manifestari cultural-artistice, religioase sau sportive
ce au avut loc în Municipiul Craiova.
Polițiștii locali din cadrul serviciului, au constatat un numar de 21 infracțiuni săvârșite
pe linie de circulație și aplicat un număr de 11.105 sancțiuni contravenționale în valoare
totală de 1.713.642 lei, fiind acordate un număr de 17.208 puncte penalizare în temeiul
O.U.G. nr. 195/2002 republicată, dispunând (ca măsură administrativă) ridicarea unui număr
de 2454 autovehicule depistate ca fiind staționate neregulamentar.
S-a organizat un număr de 39 acțiuni de verificare și control a activității comerciale la
agenți economici ce desfășoară activitatea în piețele agroalimentare din municipiul Craiova
și Târgul de săptămână (32 acțiuni cu forțe proprii și 7 acțiuni în colaborare cu celelalte
structuri), precum și 1651 controale specifice la societăți comerciale ce au puncte de lucru pe
raza municipiului Craiova.
Au fost verificate un număr de 3351 de construcţii, aplicându-se 271 amenzi, emise
724 somaţii în vederea desfințării (chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), pentru
abateri de la legislatia in vigoare, fiind încheiate un număr de 1264 note de constatare în
temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, privind disciplina în construcții.
Au fost demolate 326 de construcții provizorii ce ocupau fără forme legale
proprietatea municipiului Craiova și desființate un număr de 186 panouri publicitare de mari
și mici dimensiuni amplasate la sol.
În urma activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate un numar
de 56 infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiilor Poliţiei municipiului Craiova,
în vederea continuării de cercetări.
În cursul anului 2013 au fost constatate şi aplicate 20.715 de sancțiuni
contravenţionale, din care 18.301 amenzi și 2.414 avertismente (majoritatea pentru fapte
prevăzute de OUG 195/2002, Legea 92/2007, HCL 319/2009, Legea 61/1991 (republicată) și
Legea 50/1991 republicată), valoarea amenzilor fiind de 3.975.257 lei.

S-au primit 2394 petiții scrise ce au fost înregistrate și procesate de către registratura
Poliției Locale și au fost repartizate structurilor operative competente, în vederea cercetării și
soluționării acestora, răspunsurile fiind comunicate către petenți, în termenul și condițiile
impuse de O.G. nr. 27/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 233/2002.
Totodată, au fost procesate 106 sesizări ale cetățenilor ce s-au prezentat la audiențele
susținute de Primarul Municipiului Craiova, viceprimarii, administratorul public al
municipiului și consilierii locali, toate fiind soluționate și comunicate răspunsurile la acestea
în termenele stabilite prin notele de audiențe.
Pe parcursul anului 2013, s-au primit 2168 sesizări telefonice, din care 1285 prin
dispeceratul Poliției Locale, iar un număr de 883 ce au fost efectuate prin linia telefonica
specială ”Telefonul Cetateanului”.
Au fost preluate și procesate 8787 sesizări la Telefonul Cetățeanului (0251 - 984),
telefon ce este conectat la Dispeceratul Politiei Locale.
De asemenea, au fost implementate prevederile Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005
republicat, emis de Ministerul Finanțelor Publice, pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
Activitatea Poliţiei Locale a fost menţionată în mass-media, fiind publicate peste 240
articole scrise în presa locală şi centrală, 6 emisiuni radio şi aproximativ 50 ştiri/materiale la
posturile de televiziune centrale/locale.
În anul 2013, instituția a asigurat pentru 80 de polițiști locali, efectuarea cursurilor de
formare inițială, în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne,
potrivit Ordinul Ministrului nr. 3/2013, privind formarea polițiștilor locali.
Cursurile au fost efectuate la Școala de Perfecționare a cadrelor Poliției de Frontieră
Orșova, în două etape, a câte trei luni fiecare, promovabilitatea fiind de 100%.
4). ACTIVITATEA PREZENTATĂ PE SERVICII ȘI BIROURI
A). Structura de ordine publică
Pe parcursul anului 2013, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 308
acţiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competențele conferite de Legea nr.
155/2010 a poliției locale, HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare și funcționare a poliției locale și actele administrative emise de autoritățile
centrale și locale, din care 219 cu forțe proprii și 89 în colaborare cu celelalte instituții.
Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 297 persoane care nu justificau
prezenţa în municipiul Craiova, precum şi 25 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor,
din care au fost predați familiilor 21 minori, iar 4 de minori au fost predaţi (pe bază de
proces-verbal) centrelor speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj.
De asemenea, 12 persoane fără adăpost, au fost conduse, în perioada cu temperaturi
scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost sau la Spitalul Clinic de Urgență, au fost

depistate 5 persoane cu tulburări psihice, din care 2 persoane au fost internate în unitățile
medicale de specialitate, iar 3 persoane au fost încredințate familiilor.
În urma acestor activităţi menționate mai sus, au fost constatate un număr de 35
infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiilor Poliţiei municipiului Craiova, în
vederea continuării de cercetări.
Răspunzând sesizărilor cetățenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și liniștii
publice, s-a intervenit și au fost aplanate 114 de stări conflictuale.
În cursul anului 2013 au fost constatate şi aplicate 8.864 de sancțiuni contravenţionale,
din care 8.237 amenzi și 627 avertismente, majoritatea pentru fapte prevăzute de Legea
61/1991 (1253 - amenzi; 51 - avertismente), HCL 319/2009 (1072 – amenzi; 221 avertismente), Legea nr. 92/2007 (5686 – amenzi, 343 - avertismente), Dispoziția nr.
97/1999 (130 – amenzi, 3 - avertismente), Legea nr. 12/1990 (13 – amenzi, 1 avertisment),
HCL 115/2006 (76 amenzi), alte acte normative (7 – amenzi, 8 - avertismente), valoarea
amenzilor fiind de 1.380.045 lei.
S-a procedat la punerea în executare a 565 mandate de aducere emise de organele de
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea, s-au
realizat 341 de intervenţii la obiectivele monitorizate.
Polițiștii locali din serviciile de ordine publică, au comunicat la domiciliul
persoanelor, un număr de 5918 somații/invitații emise de Serviciul Public Comunitar Local
de Evidență a Persoanelor, din cadrul Consiliului Local Craiova, având ca obiect
somarea/înștiințarea persoanelor care nu respectă prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, aprobată și completată prin Legea nr.
290/2005 și au pus în vedere persoanelor respective să intre în legalitate.
Polițiștii locali au participat și asigurat menținerea ordinii publice la un număr de 14
adunări generale ale asociațiilor de proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor.
S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Serviciul Evidența Populației,
Direcția Impozite și Taxe, Direcția de Asistență Socială, depozitul de alimente.
Au fost desființate cinci locații în care erau amenajate ilegal adăposturi improvizate
(pe teren proprietate a municipiului Craiova), de către persoane care se ocupau cu strângerea
peturilor și a metalelor feroase, ce aveau domiciliile în comunele limitrofe municipiului
Craiova, persoanele în cauză fiind îndrumate să părăsească zona.
De asemenea, polițiștii locali au participat la asigurarea menținerii ordinii publice cu
ocazia desfășurării manifestărilor cultural – artistice și sportive (Zilele Municipiului Craiova,
activități culturale organizate în cartierele craiovene, Gale sportive și spectacole organizate
în Sala Polivalentă și Sala Sporturilor, Turnee de handbal, baschet și volei - naționale și
internaționale – întreceri sportive de sala, meciuri de fotbal pe stadionul ”Ion Oblemenco”,
etc.), precum și cu ocazia manifestărilor și sărbătorilor religioase.
S-a pus accent pentru îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții ale
municipiului Craiova, precum și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de vehicule
cu tracțiune animală, ce încalcă prevederile HCL nr. 319/2009 completată cu HCL nr.
279/2011.

Pentru prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul public/privat, au
fost efectuate acțiuni cu forțe proprii, dar și în colaborare cu personal din cadrul S.C.
Salubritate Craiova, Garda Națională de Mediu, Poliția Municipiului Craiova.
Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au
organizat acțiuni în vederea depistării și identificării consumatorilor casnici branșați ilegal la
rețeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizați, fiind efectuate controale în cartierele
Fața Luncii, Brestei, Romanești, etc. aplicându-se măsuri pentru intrarea în legalitate.
În luna ianuarie, polițiștii locali au acționat în vederea atenționării proprietarilor și a
reprezentanților asociațiilor de proprietari, pentru îndepărtarea țurțurilor de gheață de pe
acoperișuri și a zăpezii din zona proprietăților.
B). Serviciul circulație pe drumurile publice
În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 a poliției locale, poliţiştii locali cu
atribuţii privind circulaţia rutieră, au desfasurat activitatea în acord cu respectarea O.U.G.
195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice.
Raportat la prevederile legale, au fost desfasurate activități de responsabilizare a
conducatorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai mare de 3,5 tone,
conducătorilor care parchează/stationează necorespunzator, depistarea și sancționarea
conducătorilor auto care au ca obiect de activitate transportul de călatori în regim de taxi și
transport intra/interjudețean ce nu respectă stațiile autorizate, precum și sancționarea
conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală care încalcă prevederile H.C.L.nr. 319/2009
modificată și completată cu HCL 279/2011 și dispozițiile OUG 195/2002 republicată .
În perioada de referință, polițiștii locali din cadrul serviciului, au constatat un numar
de 21 infracțiuni săvârșite pe linie de circulație și au aplicat un număr de 11.105 sancțiuni
contravenționale în valoare totală de 1.713.642 lei după cum urmează: O.U.G. 195/2002
republicată, privind circulatia pe drumurile publice - 7678 sanctiuni (6067 amenzi, 1611
avertismente), totodată fiind aplicate și 17.208 puncte penalizare; Legea 61/1991 republicată
- 74 sanctiuni (74 amenzi,); Legea 38/2003 privind organizarea şi efectuarea activităţii de
transport public în regim de taxi - 28 sanctiuni (26 amenzi, 2 avertismente); Legea 448/2006
actualizata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – 17
sancțiuni (11 amenzi, 6 avertismente); H.C.L. 319/2009 - 63 sanctiuni (57 amenzi, 6
avertismente); H.C.L.201/2011 (Regulamentul privind aplivarea taxei pentru parcarea
curenta a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova) - 3245
sanctiuni (3183 amenzi, 62 avertismente).
În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu tracțiune
animală, au fost depistate un numar de 238 persoane care conduceau acest tip de vehicule,
fiind aplicate 238 sancțiuni contravenționale.
Pe parcursul anului 2013, au fost solutionate un numar de 239 de sesizari scrise
inaintate spre competenta rezolvare Serviciului Circulatie al Politiei locale a Municipiului
Craiova, totodata fiind rezolvate si un numar de 978 de sesizari ce au fost efectuate prin linia
telefonica specială ”Telefonul Cetateanului” conectată la Dispeceratul Politiei Locale a
Municipiului Craiova și prin dispeceratul propriu al instituției.

Ca urmare a misiunilor zilnice, Polițiștii Locali din cadrul Serviciului Circulație au
acționat pentru prevenirea și combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare
a autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova conform O.U.G. 195/2002 republicată, în
acest sens dispunând ridicarea unui numar de 2454 autovehicule depistate ca fiind staționate
neregulamentar .
Politistii Locali cu atributii de circulatie au avut în atentie fluidizarea traficului rutier
în principalele intersecții din zona centrala a municipiului, în zona unităților de învațământ și
a principalelor instituții publice, precum și asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră cu
ocazia unui număr de 139 manifestari cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc
în Municipiul Craiova .
Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat un numar de 26 acțiuni , din care 10 cu
efective proprii și 16 în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj - Serviciul
Rutier și Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Dolj, în vederea prevenirii și constientizării
conducătorilor auto în privința consumului de alcool, traversarea străzii de catre pietoni prin
locuri nepermise, combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare a
autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova conform O.U.G. 195/2002, republicată.
Totodată, conform autorizatiilor emise de Primaria Municipiului Craiova, echipajele
auto ale Serviciului Circulație au însoțit și asigurat tranzitarea orasului cu transporturi
agabaritice într-un numar de 44 cazuri.
Pe parcursul anului 2013, au fost aplanate 12 stari conflictuale între conducători auto,
fapte care nu au avut obiectul desfasurarii cercetarilor de natura penala.
Printre obiectivele principale ale Politiei Locale a Municipului Craiova desfasurate pe
parcursul anului, se numara si efectuarea activitatilor de îndepărtare a persoanelor care
apeleaza la mila conducatorilor auto în principalele intersectii ale municipiului, precum și a
minorilor care rezervă locuri de parcare.
S-a acordat sprijin regiilor și serviciilor de specialitate subordonate Primariei
Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova, cu ocazia toaletării arborilor care nu
prezintă siguranță, precum și pentru fluidizarea/restricționarea traficului în zonele în care
s-au desfășurat acțiuni de desființare a construcțiilor executate fără forme legale, de înlocuire
a stâlpilor de iluminat public de pe principalele artere.
Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au participat la fluidizarea traficului rutier cu
ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de circulație, precum
și la amenajarile de parcări din cartierele Municipiului Craiova.
Împreună cu reprezentanții Primăriei Craiova și societățile specializate, polițiștii locali
cu atribuții în domeniul circulației, au participat în perioada 26.03.2013 - 28.03.2013, pentru
înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare ce a afectat desfăsurarea circulației auto
și pietonale în Municipiul Craiova.
Prin acțiunile desfăsurate de către Serviciul Circulatie, s-a contribuit la realizarea unui
trafic fluent, desfasurarea circulației pietonale în condiții sigure de catre elevii unităților de
învățământ repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine și siguranță publică de pe raza
municipiului Craiova.

C). Serviciul Disciplină în construcții, afișaj stradal și control comercial
În cursul anului 2013, Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Control
Comercial a organizat un număr de 127 acţiuni, din care 106 cu efective proprii și 21 în
colaborare cu poliția, jandarmeria, Direcția de Sănătate Publică - Dolj, Agenția Națională
pentru Protecția Consumatorilor - Dolj.
În cadrul acestor acțiuni, au fost efectuate un număr de 3512 controale, din care 328 cu
personal din cadrul Regiilor, Companiilor sau Serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova și 52 în colaborare cu poliția, jandarmeria,
etc, diferența fiind efectuată cu efective proprii.
În perioada analizată, poliţiştii locali cu atribuţii pe linia Disciplinei în construcţii,
control comercial, au aplicat un număr de 746 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de
881.570 lei.
Pe parcursul anului 2013, au fost solutionate un numar de 1794 de sesizari scrise
inaintate spre competenta rezolvare serviciului, totodata fiind soluționate si un numar de 397
de sesizari ce au fost efectuate prin linia telefonica specială ”Telefonul Cetateanului”
conectată la Dispeceratul Politiei Locale a Municipiului Craiova și prin dispeceratul propriu
al instituției.
Au fost verificate 3351 de construcţii, aplicându-se 271 amenzi, emise 724 somaţii în
vederea desfințării (chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), pentru abateri de la
legislatia in vigoare, fiind încheiate un număr de 1264 note de constatare în temeiul Legii nr.
50/1991 republicată, privind disciplina în construcții.
Au fost demolate 326 de chioșcuri, terase, locuințe din paiente și chirpici,copertine
auto etc.,construite pe proprietatea municipiului Craiova fără forme legale și desființate un
număr de 186 panouri publicitare amplasate la sol.
În perioada aferentă lunii august, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în
Construcţii şi Control Comercial, împreună cu funcţionari din cadrul Primăriei Municipiului
Craiova, au desfăşurat acţiuni de inventariere a unui număr de 215 imobile situate în Centru
Istoric al Municipiului Craiova, în vederea înştiinţării obligaţiilor ce le revin proprietarilor în
vederea modernizării Centrului Istoric.
1). În domeniul Disciplinei în Construcţii
În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, cei 15 poliţişti locali au
efectuat peste 1600 de controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate,
verificarea documentațiilor tehnice, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.
În conformitate cu prevederile Lg. 50/1991 rep. privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, poliţişti locali din cadrul biroului, au aplicat 271 sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de 658.500 lei și 70 de sancțiuni la alte acte normative,
valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cursul anului 2013 fiind de 717.600 lei.
Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate pentru 162 de cazuri, ce
au stat la baza emiterii de către Primarul Municipiului Craiova a dispozițiilor de desființare a
construcțiilor amplasate fără forme legale pe teren proprietate a municipiului Craiova, cazuri
în care s-a efectuat și comunicarea și afișarea procedurală a acestora.
Urmare emiterii dispozițiilor, acestea au fost puse în aplicare în mai multe etape pe tot
parcursul anului 2013, fiind desfășurate ample acțiuni de desființare a construcțiilor

provizorii (chioșcuri, panouri publicitare la sol, terase, anexe gospodărești, case din paiente
etc.) executate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova.
Polițiștii locali au asigurat cu forțe proprii sau în colaborare cu forțe din cadrul Poliției
Municipiului Craiova, jandarmi din cadrul IJJ Dolj sau Gruparea Mobilă, măsuri de ordine și
de protecție a personalului desemnat cu demolarea construcțiilor.
În perioada 09.01.- 10.02.2013, potrivit Planului de acţiune aprobat de Primarul
Municipiului Craiova, împreună cu funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate
al primarului (Direcţia Urbanism, Direcţia Impozite şi Taxe), au fost desfăşurate acţiuni de
inventariere, verificare şi control a construcţiilor executate pe raza municipiului Craiova, în
vederea organizării inspecţiei fiscale pentru stabilirea masei impozabile, identificarea
străzilor şi stabilirii regimului juridic al acestora, în cartierele Bariera Vâlcii, Romaneşti,
Veterani, Cernele, Rovive II, fiind verificate din punct de vedere al autorizării un număr de
564 construcţii.
Potrivit prevederilor HCL 304/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova,
poliţiştii locali din cadrul Biroului Disciplina în Construcţii au verificat un număr de 205
lucrări de spargere străzi, trotuare, zone verzi pe raza Municipiului Craiova, privind deţinerea
autorizaţiilor de intervenţie pentru avarii la utilităţile publice sau diverse lucrări de branşare a
utilizatorilor.
În urma verificărilor au fost aplicate un număr de 25 sancţiuni contavenţionale, în
valoare totală de 50.000 lei, ponderea cea mai mare a amenzilor fiind pentru nerefacerea
învelişului asfaltic sau beton în termenele autorizate.
Deasemenea, polițiștii locali au efectuat în colaborare cu reprezentanții
Inspectoratului de Stat în Construcţii, un număr de 16 controale şi verificări a sesizărilor
înregistrate la Inspectorat şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova.
2). În domeniul Controlului Comercial
Poliţiştii din cadrul Biroului Control Comercial au organizat şi executat pe raza
Municipiului Craiova, un număr de 39 acțiuni de verificare și control a activității comerciale
la agenți economici ce desfășoară activitatea în piețele agroalimentare din municipiul
Craiova și Târgul de săptămână (32 acțiuni cu forțe proprii și 7 acțiuni în colaborare cu
celelalte structuri), precum și 1651 controale specifice la societăți comerciale de pe raza
municipiului Craiova.
Polițiștii locali cu atribuții în domeniul comercial, au aplicat 289 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 96.870 lei.
În urma acțiunilor, în 12 cazuri s-a dispus confiscarea de produse agro – alimentare,
îmbrăcăminte și încălțăminte, în valoare de 3940 lei.
Acțiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind desfăşurarea
comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, a condiţiilor şi a locurilor stabilite de
autorităţile locale, verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor
desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate, producători particulari, verificarea
autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfurilor, verificarea
comercianților din pieţele agroalimentare.

Polițiști locali, în colaborare cu efective de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi
Mobilă ”Fraţii Buzeşti” Craiova şi agenţi de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Dolj, au acţionat în zona piețelor agro-alimentare, în vederea prevenirii si
combaterii activităţilor comerciale ilicite, conştientizarea persoanelor fizice/juridice şi a
producătorilor agricoli, care practică activităţi de comerţ.
În cadrul acţiunilor s-a urmărit protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale
ilicite în scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, caracterul
acţiunilor desfăşurate fiind preventiv-reactiv.
În perioada 21-28.02.2013, în baza Planului de acțiune nr.2601/21.02.2013 privind
prevenirea și combaterea nerespectării regulilor de comerț în incinta și zona vicinală a
unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, poliţiştii locali din cadrul
Biroului Control Comercial au verificat un număr de 79 societăți comerciale.
În urma acțiunii s-a constatat că un număr de 10 societăți comerciale încalcă
prevederile legale privind desfacerea și/sau comercializărea băuturilor alcoolice în incinta
sau zona vicinală unităților de învățământ, aplicându-se sancțiuni contravenționale în valoare
totală de 2180 lei și s-au emis dispoziții de către Primarul Municipiului Craiova în vederea
desființării celor 10 construcții provizorii-chioșcuri, amplasate pe terenul proprietatea
municipiului Craiova.
Potrivit dispozițiilor Planului de acţiune nr. 2674/22.02.2013 privind verificarea
acordurilor şi autorizaţiilor de alimentaţie publică emise agenţilor economici de Primăria
Municipiului Craiova, polițiștii locali din cadrul biroului Control Comercial au verificat un
număr de 1651 societăţi comerciale care își desfășoară activitatea pe raza municipiului
Craiova.
În baza notificărilor înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu privire la
activitatea de soldare și lichidare a stocurilor de mărfuri deținute de către comercianți,
activități reglementate de O.G. 99/2000 – privind comercializarea produselor și serviciilor de
piață, polițiștii locali din cadrul biroului Control Comercial au verificat un număr de 27
notificări.
3). În domeniul protecției mediului
Activități desfășurate pe linia de protecția mediului:
a)sancţiuni contravenţionale - 116, în valoare totală de lei 67.100 lei, din care un
număr de 88 sancțiuni aplicate conform HCL 319/2009 modificat și completat prin HCL nr.
279/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru
gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor
ce constituie contravenții și 28 sancțiuni aplicate conform HCL nr. 201/2011 pentru
aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă a autovehiculelor
pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova.
b)sesizări ale cetăţenilor soluționate - 169
c)somații emise - 265
d)autovehicule identificate și sancționate pentru expunere spre vânzare, aflate pe
domeniul public/privat al municipiului Craiova – 27

e)autovehicule abandonate ce cad sub incidenţa Legii nr. 421/2002, privind regimul
juridic al vehiculelor fără stăpân, identificate şi aflate în procedură – 34
f)autovehicule declarate abandonate /fără stăpân, prin emiterea Dispoziţiei de Primar
– 20
g)autovehicule trecute în proprietatea privată a municipiului Craiova, prin Dispoziţie
de Primar – 17
h)autovehicule ridicate de operatorul SC Salubritate -15
i)autovehicule eliberate de pe domeniul public, de către proprietari, la intervenţia
poliţiştilor locali - 216
Pe parcursul anului 2013, au fost verificate un număr de 47 societăți comerciale și
persoane fizice cu privire la încheierea contractelor pentru colectarea deșeurilor menajere și
nemenajere cu operatorii autorizați și au fost organizate un număr de 12 acțiuni (din care 6
acțiuni cu forțe proprii, iar 6 acțiuni în colaborare cu G.N.Mediu, Poliția Municipiului
Craiova și Inspectoratul Județean de Jandarmi) pentru depistarea persoanelor care
depozitează materiale rezultate din dezmembrari de autovehicule pe domeniul public fără
acordul autoritatilor locale și eliberarea proprietății municipiului.

D). Serviciul financiar contabilitate și achiziții publice
În anul 2013, finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale s-a asigurat din subvenţii acordate
de la bugetul local şi din venituri proprii.
Veniturile totale realizate au fost de 9.562 mii lei, din care:
- venituri din prestări servicii și alte activități:
66 mii lei
- subvenţii pentru instituţii publice:
9.496 mii lei.
În anul 2013 s-a derulat procedura prin cerere de oferte pentru atribuirea contractului
de achiziție publică carburanți, pe bază de carduri de alimentare, valoarea totală a
contractului fiind de 166,24 mii lei, inclusiv TVA.
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate, conform execuţiei bugetare, acestea au fost în
sumă totală de 9.562 mii lei, cu încadrarea în prevederile legale, potrivit bugetului aprobat de
Consiliul Local al Municipiului Craiova.
Ponderea redusă a veniturilor din prestări servicii se datorează prevederilor Legii
poliției locale nr. 155/2010, întrucât Poliţia Locală nu dispune de personal contractual pentru
a asigura paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea şi/sau în administrarea
autorităţilor locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, ceea ce duce la
realizarea unor venituri proprii reduse faţă de cele realizate în anii precedenţi.
Celelalte achiziții publice, necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiei, s-au
realizat prin cumpărare directă, atât în SEAP, cât și ca urmare a unui studiu de piață, cu
respectarea prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006.
Achizițiile publice s-au realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în
condiții de maximă eficiență, urmărind aplicarea cu strictețe a principiilor ce stau la baza
achiziilor publice.

E). Serviciul resurse umane, protecția mediului și situații de urgență
Poliţia Locală a Municipiului Craiova a funcţionat în anul 2013, conform
organigramei aprobate prin HCL nr. 59/02.02.2012, cu un număr de 314 posturi, din care.
- funcții publice: 309 (funcții publice de conducere - 22, funcții publice de execuție 287)
- personal contractual: 5
In cursul anului 2013 au fost organizate examene de promovare in clasă, în urma
căruia au promovat 7 funcționari publici din clasa a III – a în clasa I –a, precum și examene
de promovare în grad profesional, în urma căruia au promovat 82 de funcționari publici.
În anul 2013,a încetat raportul de serviciu pentru 8 funcționari publici :
- 4 polițiști locali - prin acordul părților
- 1 polițist local – pensionat
- 2 polițiști locali – prin destituire
- 1 polițist local – prin transfer în cadrul Primăriei Municipiului Craiova.
Au fost sancționați 4 polițiști locali:
- 2 cu mustrare scrisă
- 2 cu diminuarea drepturilor salariale cu 5 % pentru trei luni de zile
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3/2013 emis de Ministrul Afacerilor Interne, un
număr de 80 polițiști locali, au urmat cursurile obligatorii de formare profesională, cu durata
de 3 luni, în municipiul Drobeta Turnu - Severin, în cadrul Şcolii de Perfecţionare a Cadrelor
Poliţiei de Frontieră Orşova, iar potrivit Legii nr. 188/1999 republicată, un număr de 5
funcţionari publici au urmat cursuri de perfecţionare.

F). Biroul relații cu publicul și circuitul documentelor
În anul 2013, au fost înregistrate și procesate de către registratura Poliției Locale un
număr de 22.346 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, prin comunicările efectuate în conformitate cu procedurile legale.
S-au primit 2394 petiții scrise, care au fost repartizate structurilor operative
competente, în vederea cercetării și soluționării acestora, răspunsurile fiind comunicate către
petenți, în termenul și condițiile impuse de O.G. nr. 27/2002 aprobată și modificată prin
Legea nr. 233/2002.
Totodată, au fost procesate 106 sesizări ale cetățenilor ce s-au prezentat la audiențele
susținute de Primarul Municipiului Craiova, viceprimari, administratorul public al
municipiului și consilierii locali, toate fiind soluționate și comunicate răspunsurile la acestea
în termenele stabilite prin notele de audiențe.
În cursul anului 2013, s-au efectuat 170 corespondențe în regim special, cu caracter
secret, în temeiul H.G. nr. 1.349/ 2002 republicată, privind colectarea, transportul,
distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate, precum şi un

număr de 565 comunicări către instanţele de judecată, în termenul prevăzut de actul normativ
aflat în vigoare.
Au fost înscrise la audiențe susținute de directorul executiv al Poliției Locale a
Municipiului Craiova, un număr de 54 de persoane, toate audiențele fiind soluționate și
comunicate în termenul legal de către structurile competente (raportat la obiectul audienței).
De asemenea, s-au procesat și repartizat serviciilor de ordine publică un număr de
5918 somații emise de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, din
cadrul Consiliului Local Craiova, având ca obiect somarea/înștiințarea persoanelor care nu
respectă prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind vidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate, aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005.
În cadrul biroului funcționează și compartimentul de acces persoane, care a legitimat și
înregistrat un număr de 2473 persoane.

G). Biroul contencios juridic și procesare contravenții
Poliţia Locală a Municipiului Craiova a avut calitate procesuală activă/pasivă întrun
număr de 565 litigii pe rolul instanțelor de judecată.
Din cele 565 litigii, un număr de 187 au fost soluționate favorabil pentru Poliția
Locală, 94 de procese au fost nefavorabile (fiind promovate căile de atac reglementate de
lege), iar 284 procese se află pe rolul instanțelor, în curs de soluționare.
Au fost redactate şi depuse la dosarele aflate pe rolul instanţelor, întâmpinări, acte în
apărare/dovedirea acţiunii, note de şedinţă, concluzii scrise.
De asemenea, în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, au fost promovate 8 acțiuni la Judecătoria Craiova și 12 plângeri penale la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, întrucât pârâții nu au respectat măsurile impuse
prin notele de constatare și procesele-verbale de contravenție.
Au fost verificate din punct de vedere al respectării legislației și acordate vize de
legalitate pentru un număr de 162 documentații, ce aveau ca obiect desființarea construcțiilor
executate pe proprietatea publică/privată a municipiului Craiova.
Un număr de 893 procese-verbale au fost comunicate prin procedura afișării la
domiciul/sediu contravenienților persoane fizice sau juridice.
S-a acordat consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, fiind prelucraţi
poliţiştii locali cu privire la interpretarea şi aplicarea legilor în vigoare.
Șeful biroului, ce are calitatea și de președinte al comisiei de disciplină înființată la
nivelul Poliției Locale a Municipiului Craiova, a analizat (împreună cu membrii comisiei) și
a dispus sancționarea a 6 polițiști locali, în urma unor abateri disciplinare.
H). Biroul sisteme informatice și dispecerat
În perioada analizată, biroul Sisteme Informatice şi Dispecerat, şi-a desfăşurat
activitatea în conformitate cu atribuţiile specifice, punându-se accent pe cunoaşterea şi
respectarea legislației în vigoare.
În cursul anului au fost realizate următoarele activităţi :
- verificări în baza de date MAI privind evidenta persoanelor : 10497

- sesizări telefonice de la cetăţeni : 1285
- mandate de aducere executate: 565
- comunicări către echipaje pentru a interveni la obiectivele monitorizate: 341
- sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984) - 8787
În cursului anului personalul din cadrul biroului Sisteme Informatice si Dispecerat a
contribuit la :
- administrarea sistemului informatic:
- suport pentru administrare baze de date
- suport tehnic pentru echipamentele de calcul si periferice aflate în dotarea
unităţii
- operaţiunile de întreţinere şi reinstalare a software-ului licenţiat.
- gestionarea conexiunii la Internet si a retelei locale.
- digitizarea documentelor: trasmiterea documentelor in format electronic catre sediile
Politiei Locale a municipiului Craiova.
- întreţinerea şi actualizarea software legislativ Legis Studio.
- întocmirea necesarului de echipamente de calcul şi periferice pentru birourile şi
serviciile din cadrul instituţiei.
Poliţiştii locali din cadrul biroului dispecerat asigură în permanenţă legătura cu
efectivele aflate în misiune, asigurând şi urmărind secvenţial activităţile specifice de ordine
publică și circulație pe drumurile publice din zona de competenţă a poliţiei locale, conform
Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Craiova.
De asemenea, au primit informaţiile transmise de către poliţiştii locali aflaţi în serviciu
de patrulare, cu privire la constatările/evenimentele produse şi au accesat bazele de date
pentru identificarea persoanelor oprite pentru legitimare ori a autovehiculelor în vederea
stabilirii identității și luării măsurilor ce se impun conform prevederilor legale.

I). Activitatea desfășurată în zona unităților de învățământ
În perioada supusă analizei, în temeiul Legii 29/02.03.2010, pentru modificarea şi
completarea Legii 35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi în
conformitate cu sarcinile prevăzute în Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, s-a acționat
pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă a unui număr de
10 unităţi de învăţământ (repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine publică de pe
raza municipiului Craiova), având ca scop prevenirea şi descurajarea factorilor de natură
penală sau contravenţională şi asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în unităţile
şcolare, zona adiacentă şi imediată a acestora.
Cu ocazia acţiunilor, au fost organizate întâlniri cu profesori şi elevi, au fost
desfăşurate activităţi de prezentare a aspectelor privind conceptul şi atribuţiile poliţiştilor
locali, zonele de responsabilitate şi modul de contactare; răspunderea penală şi
contravenţională; prevederile Legii 61/1991 Rep. (portul de arme albe, consumul de alcool,
pătrunderea fără drept în unităţile şcolare); infracţiuni contra personelor din Codul Penal
(furtul, lovirea, tâlhăria) consecinţele juridice şi măsurile de protecţie împotriva comiterii
unor astfel de fapte; aspecte privind consecinţele consumului de plante etnobotanice; modul

de sesizare a faptelor antisociale; consecinţele apelării nejustificate a serviciului național de
urgenţă 112; aspecte privind absenteismul şi comportamentul violent; aspecte privind
violenţa domestică.
Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației, au avut în atenție fluidizarea
traficului rutier și pietonal din zona principalelor instituții de învățământ situate în zona
centrală.
De asemenea, au fost asigurate măsuri de ordine pe timpul examenelor de bacalaureat
și a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar.
În luna februarie 2013, poliţiştii locali din cadrul Biroului Control Comercial, au
verificat respectarea prevederilor legale privind interzicerea comercializării băuturilor
alcoolice, a tutunului de către agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea în incinta sau în
zona vicinală a unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate pe raza municipiului Craiova.
Controalele desfăşurate de către poliţiştii locali din cadrul Biroului Control Comercial
au vizat un număr de 78 de agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau pe
trotuarele şi aleile de acces aferente unităților de învățământ.
În urma controalelor s-a constatat că un număr de 10 agenți economici comercializau
băuturi alcoolice și tutun în incinta unităților de învățământ, motiv pentru care împotriva
acestora s-a luat măsura sancționării contravenționale iar ulterior în baza rapoartelor de
specialitate întocmite de către Serviciul Disciplina în Construcții, pe numele societăților în
cauză, au fost emise Dispoziții de Primarul Municipiului Craiova pentru desfințarea
construcțiilor provizorii deținute de agenții economici, dispoziții care au fost duse la
îndeplinire în cel mai scurt timp fără evenimente.
Față de cele precizate, concluzionăm că Poliția Locală a Municipiului Craiova a
contribuit la menținerea unui climat de ordine socială, a participat activ la toate evenimentele
organizate pe raza municipiului Craiova, și-a îndeplinit atribuțiile conferite de actele
normative în vigoare, răspuzând prompt (raportat la competențele legale), sesizărilor
cetățenilor, câștigând respectul și încrederea acestora.
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