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RAPORT 

PRIVIND  REZULTATELE OBŢINUTE   
DE POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

ÎN ANUL 2012 
 
 
 

 
 CONSIDERAȚII GENERALE 
 
  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, inființată prin Hotărârea Consiliului Local 
Craiova  nr. 475/2010, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, are ca 
scop exercitărea atribuţiilor legale in vederea apărarii 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 lege, acte administrative centrale sau locale, dispoziții 

emise de Primarul Municipiului Craiova.  
Poliţia Locală Craiova  se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, desfăşurându-şi activitatea în mod 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, 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. 
 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, cu celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale, si colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu 
persoane fizice si juridice, în condiţiile legii. 
 
 

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. 217/2005 -regulamentul de acces al vehiculelor în parcul 



N.Romanescu          
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. 

 
 

BILANTUL  ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012 
 

 În vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale, împreună cu forţele ce 
compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, în cursul anului 2012, 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 2012, pe linia activităţii de prevenire au fost organizate şi desfăşurate un 
număr de 722 acţiuni și misiuni specifice, precum și asigurarea de măsuri de ordine cu 
ocazia diverselor evenimente, majoritatea pe sectoarele de ordine publică, circulație 
rutieră, disciplina in constructii și control comercial, precum și pentru respectarea 
prevederilor HCL 319/2009 modificat cu HCL 297/2011, din care 474 cu efective proprii 
și 248 acțiuni în comun cu alte structuri (mitinguri, marșuri,  acțiuni de pichetare, 
manifestări sportive, cultural-artistice, religioase, acțiuni pe linie comercială,  economică, 
pe linie de circulație, etc). 
 Conform competenţe prevăzute de Legea 155/2010, la nivelul Poliției Locale a 
Municipiului Craiova, s-au efectuat zilnic patrulări auto (cu competențe în domeniul 
ordinii publice și circulație) cu un număr mediu de 9 echipaje moblie şi patrulări pedestre 
(ordine publică), cu un număr mediu de 30 patrule. 
  Au fost organizate un număr de 21 acțiuni de verificare și control a activității 
comerciale la agenți economici ce desfășoară activitatea în piețele agroalimentare din 
municipiul Craiova și Târgul de săptămână (16 acțiuni cu forțe proprii și 5 acțiuni în 
colaborare cu celelalte structuri), precum și 636 controale specifice la societăți comerciale  
de pe raza municipiului Craiova. 
 Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 276 persoane care nu justificau 
prezenţa în municipiul Craiova, precum şi 71 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, 
din care  au fost predați familiilor 31 minori, iar 40 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, 7 persoane fără adăpost, au fost conduse, în perioada cu temperaturi 
scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost, depistate un număr de 12 persoane 
cu tulburări psihice, din care 5 persoane au fost internate la Clinica de psihiatrie nr. 1, iar 



7 persoane au fost încredințate familiilor.  
 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 
4528 persoane, cărora le-au fost comunicate somații și înștiințări, în vederea intrării în 
legalitate. 
 S-au identificat 11 rampe clandestine de deşeuri, care au fost desființate și 
salubrizate şi au fost emise somații pentru proprietarii a 71 terenuri, în vederea salubrizării 
și împrejmuirii acestoa, conform prevederilor legale. 
 Au fost verificate un nr. de 797 de construcţii, aplicându-se 190  amenzi, emise 538  
somaţii în vederea desfințării (chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), pentru 
abateri de la legislatia in vigoare, fiind încheiate un număr de 607 note de constatare în 
temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, privind disciplina în construcții. 
 Au fost demolate 36 de garaje și copertine auto construite pe proprietatea 
municipiului Craiova fără forme legale și desființate un număr de 266 panouri publicitare 
amplasate pe stâlpii de iluminat public.  

În urma acestor activităţi menționate mai sus, au fost constatate un numar de 41 
infracţiuni fiind predaţi Poliţiei Naţionale un număr de 46 persoane suspecte de săvârșirea 
infracțiunilor, în vederea continuării de cercetări. 

Conform dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr. 154/2012, în perioada 09. 
– 30.07.2012, polițiștii locali împăreună cu funcționari din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului, au efectuat acțiuni de verificare și control a activității de 
comerț, fiind verificate 441 agenți economici, cu privire la acordurile de ocupare a 
domeniului public,  a autorizațiilor și contractelor de ocupare a proprietății municipiului, 
precum și un număr de 349 garaje, 188 copertine, 48 construcții provizorii ușoare. 

În anul 2012, în baza ordinelor emise de Instituția Prefectului Județului Dolj, a 
dispozițiilor Primarului Municipiului Craiova, cu ocazia alegerilor locale, a 
referendumului și a alegerilor parlamentare, în perioadele 11.05. – 09.06.2012, 17.- 
28.07.2012 și 09.11 – 08.12.2012, polțiștii locali au acționat, conform planului de măsuri, 
zilnic, pentru menținerea ordinii și liniștii publice în zona panourilor electorale, asigurând 
integritatea panourilor și afișelor electorale. 
  În cursul anului 2012 au fost constatate şi aplicate 8616 de sancțiuni 
contravenţionale, din care 7492 amenzi și 1124 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 2.297.583 lei,  
fiind legitimate 15.517 de persoane. 
         In decursul anului 2012 au fost primite un număr de 7719 de plângeri, reclamaţii, 
solicitări sau sesizări ale cetățenilor, care au fost verificate şi soluţionate în termenul legal, 
din care  5474  apeluri telefonice preluate de către dispeceratul unității (din care 2551 
apeluri preluate pe numărul 0251.984 - telefonul cetățeanului), fiind efectuat un număr de 
202 corespondențe în regim special. 
 În anul 2012, instituția a asigurat pentru 60 de polițiști locali, efectuarea cursurilor 
de formare inițială, în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor 
Interne, potrivit Ordinul Ministrului  privind formarea polițiștilor locali în anul 2012. 
 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%. 
 



  
 

Activitatea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova în anul 2012 este prezentată 
pe servicii şi birouri astfel: 

 

 
 

STRUCTURA  DE ORDINE PUBLICĂ 
 
  Pe parcursul anului 2012, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 
585 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. 

Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 262 persoane care nu justificau 
prezenţa în municipiul Craiova, precum şi 71 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, 
din care  au fost predați familiilor 31 minori, iar 40 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, 7 persoane fără adăpost, au fost conduse, în perioada cu temperaturi 
scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost, depistate un număr de 12 persoane 
cu tulburări psihice, din care 5 persoane au fost internate la Clinica de psihiatrie nr. 1, iar 
7 persoane au fost încredințate familiilor.  

În urma acestor activităţi menționate mai sus, au fost constatate un numar de 28 
infracţiuni fiind predaţi Poliţiei Naţionale un număr de 33 persoane suspecte de săvârșirea 
infracțiunilor, în vederea continuării de cercetării. 

Răspunzând sesizărilor cetățenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii și 
liniștii publice, s-a intervenit și au fost aplanate 83 de stări conflictuale. 

În cursul anului 2012 au fost constatate şi aplicate 3811 de sancțiuni 
contravenţionale, din care 3547 amenzi și 264 avertismente, majoritatea pentru fapte 
prevăzute de Legea 61/1991 (618 - amenzi; 39 - avertismente), HCL 319/2009 (864 – 
amenzi; 140 - avertismente), Legea nr. 92/2007 (1885 – amenzi, 65 - avertismente), 
Dispoziția nr. 97/1999 (152 – amenzi, 9 - avertismente), Legea nr. 12/1990 (6 – amenzi, 3 
avertismente), HCL 115/2006 (12 amenzi), alte acte normative (10 – amenzi, 8 - 
avertismente),  valoarea amenzilor fiind de 869.380 lei. 

S-a procedat la executarea celor 1.266 mandate de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată și, de asemenea, s-au realizat 158 de intervenţii la 
obiectivele monitorizate. 

De asemenea, polițiștii locali din serviciile de ordine publică, au comunicat un 
număr de 4511 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 și au pus 
în vedere persoanelor respective să intre în legalitate. 

Polițiștii locali au participat la un număr de 51 adunări generale ale asociațiilor de 
proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor. 



În anul 2012, în baza ordinelor emise de Instituția Prefectului Județului Dolj, a 
dispozițiilor Primarului Municipiului Craiova, cu ocazia alegerilor locale, a 
referendumului și a alegerilor parlamentare, în perioadele 11.05. – 09.06.2012, 17.- 
28.07.2012 și 09.11 – 08.12.2012, polțiștii locali au acționat, conform planului de măsuri, 
zilnic, pentru menținerea ordinii și liniștii publice în zona panourilor electorale, asigurând 
integritatea panourilor și afișelor electorale. 

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

Au fost desființate patru 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 de manifestări cultural – artistice și sportive (Zilele Municipiului 
Craiova, activități culturale organizate în Piața ”Mihai Viteazu”, Gala K 1, Gala de Box, 
Turneul de Handbal internațional pentru calificarea la Campionatul Mondial, etc.), cu 
ocazia manifestărilor religioase (Pelerinajul moaștelor Sfântului ierarh Calinic de la 
Cernica, Sărbătorile Pascale), asigurând ordinea și în zona bisericilor, prilejuite de 
sărbătorile religioase. 

S-a pus accent pentru îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții ale 
municipiului Craiova, a îndepărtării minorilor ce rezervă locuri de parcare în zona Pieții 
Centrale și în parcările amenajate din centrul municipiului, 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. 

Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, 
au organizat acțiuni de verificare la spălătoriile auto din municipiul Craiova, precum și la 
asociațiile de proprietari ce figurau cu datorii, mai multe blocuri din cadrul acestor 
asociații fiind debranșate de la rețeaua publică de apă. 

În vederea depistării și identificării consumatorilor casnici branșați ilegal la rețeaua 
publică de apă, rău – platnici sau necontorizați, au fost efectuate controale în cartierul Fața 
Luncii, aplicându-se măsuri pentru intrarea în legalitate. 

În perioada de referință, în colaborare cu funcționari din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova și personal angajat la S.C. Termo Craiova, 
au fost organizate două acțiuni având ca scop încasarea debitelor restante pe care 
asociațiile de proprietari și membrii acestora le aveau față de furnizor. 

În luna decembrie, 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. 
 

 

 

 

 



SERVICIUL CIRCULAŢIE   
 

În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 a poliției locale, poliţiştii locali cu 
atribuţii pe linia circulaţiei rutiere, au desfasurat activitatea în acord cu respectarea O.U.G. 
195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice. 

În conformitate cu prevederile legale, au fost desfasurate activități de 
responsabilizare a conducatorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai mare 
de 3,5 tone, autoturisme care parchează/stationează necorespunzator pe domeniul public, 
depistarea și sancționarea conducătorilor auto care au ca obiect de activitate transportul de 
călatori în regim de taxi și transport intra/ interjudețean ce nu respectă stațiile autorizate, 
precum și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală care încalcă 
prevederile H.C.L.nr. 319/2009 modificată și completată cu HCL 279/2011 și dispozițiile 
OUG 195/2002 republicată . 
 În perioada de referință, polițiștii locali din cadrul serviciului, au constatat un 
numar de 12  infracțiuni săvârșite pe linie de circulație și 4239 sancțiuni contravenționale 
in valoare totala de 869.803 lei dupa cum urmează: O.U.G. 195/2002 republicată, privind 
circulatia pe drumurile publice - 3615 sanctiuni (2875 amenzi, 740 avertismente), totodată 
fiind aplicate și 7208 puncte penalizare; Legea 61/1991 republicată - 87 sanctiuni (84 
amenzi, 3  avertismente); Legea 38/2003 privind organizarea şi efectuarea activităţii de 
transport public în regim de taxi - 26 sanctiuni (23 amenzi, 3 avertismente);  H.C.L. 
319/2009 - 120 sanctiuni (113 amenzi, 7 avertismente); H.C.L.201/2011 - Regulamentul 
privind aplivarea taxei pentru parcarea  curenta a autovehiculelor pe domeniul public sau 
privat al municipiului Craiova: 391  sanctiuni (385 amenzi, 6 avertismente).  
 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,  
fiind efectuate activitați de restrictionare a traficului rutier pe străzile: Rovinari,        
Brestei, Lamâitei, Amaradia, Pelendava, Brîncuși, Arieș, Fulger, C-tin Brincoveanu, Frați 
Golesti, Horia, 22 decembrie 1989, Giratoriul de pe str .H. Ford, B-dul Oltenia, 
Tineretului, etc precum și la amenajarile de parcări din cartierele Valea Rosie, Craiovita 
Noua, Brazda lui Novac, 1Mai și Sărari. 

S-a acordat sprijin regiilor și serviciilor de specialitate subordonate Primariei 
Municipiului 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. 

Împreună cu reprezentanții Primăriei Craiova, polițiștii locali cu atribuții în 
domeniul circulației, au participat in perioada 12.02.2012 - 16.02.2012   pentru înlaturarea 
efectelor fenomenului natural de ninsoare abundentă ce a afectat desfasurarea circulatiei 
auto si pietonale în Municipiul Craiova. 
 De asemenea, s-a urmarit fluidizarea circulației rutiere 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 de rutieră cu ocazia unui număr 
de  68 manifestari cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc în Municipiul 
Craiova . 
 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 649       
autovehicule depistate ca fiind staționate neregulamentar . 
 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 110   cazuri. 
 În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu 
tracțiune animală , au fost depistate un numar de 258   persoane care conduceau acest tip 
de vehicule, fiind aplicate 258  sancțiuni contravenționale. 
 Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat un numar de 37 acțiuni  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, respectiv 
păstrarea ordinii publice ocazionate de diferitelor manifestari cultural-artistice, religioase 
sau sportive organizate pe raza Municipiului Craiova . 
          De asemenea, au fost aplanate  8  stari conflictuale între conducători auto. 
 S-a avut în vedere îndepărtarea persoanelor care apeleaza la mila conducatorilor 
auto în principalele intersectii ale  municipiului, precum și a minorilor care rezervă locuri 
de parcare. 
 
 

ACTIVITATEA  DESFĂȘURATĂ ÎN ZONA UNITĂȚILOR DE 
 ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 
 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 preuniversitar (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; cauzele care generează delicventa juvenilă şi consecinţele juridice în 
cazul adoptării unui comportament antisocial; prevederile Legii 61/199I 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 conformitate cu Ordinul nr. 297/2011 emis de Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, 
în luna februarie 2012, poliţiştii locali din cadrul  Biroului Control Comercial, împreună 
cu reprezentanți ai Prefecturii Județului Dolj, Inspectoratuluii de Poliție al Județului Dolj, 
Inspectoratului Școlar al Județului Dolj, Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj, 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului, 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 121 de agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau 
pe trotuarele şi aleile de acces aferente  unităților de învățământ.  
 
 
 

 SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII  
CONTROL COMERCIAL ŞI AFIŞAJ STRADAL 

 
 În cursul anului 2012 Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Control 
Comercial a organizat un număr de 53 acţiuni din care 41 cu efective proprii și 12 în 
colaborare cu poliția, jandarmeria, D.S.P.-Dolj, A.N.P.C.Dolj.  

În cadrul acestor acțiuni au fost efectuate un număr de 1769 de controale, din care 
119 cu personal  din cadrul regiilor, companiilor sau serviciilor de specialitate din cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova și 157 în colaborare cu poliția, jandarmeria, Direcția de 
Sănătate Publică -Dolj, 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 485 sancţiuni contravenţionale în valoare totală 
de 463.600 lei  . 
 Au fost verificate un nr. de 797 de construcţii, aplicându-se 190  amenzi, emise 538  
somaţii în vederea desfințării (chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), pentru 
abateri de la legislatia in vigoare, fiind încheiate un număr de 607 note de constatare în 
temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, privind disciplina în construcții. 

Au fost demolate 36 de garaje și copertine auto construite pe proprietatea 
municipiului Craiova fără forme legale și desființate un număr de 266 panouri publicitare 
amplasate pe stâlpii de iluminat public.  
 

În domeniul Disciplinei în Construcţii 
 

 În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, cei 12 poliţişti locali au  
efectuat peste 1200 de controale punctuale 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 190 sancţiuni 



contravenţionale în valoare totală  de 378.000  lei. 
 S-au întocmit documentațiile necesare pentru promovarea a 16 acțiuni în justiție și a 
11 plângeri penale, pentru nerespectarea măsurilor impuse prin notele de constatare și 
procesele – verbale de contravenție. 
 Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate pentru 176 de cazuri, 
ce au stat la baza emiterii de către Primarul Municipiului Craiova a dispozițiilor de 
desființare a construcțiilor executate fră forme legale pe teren proprietate a municipiului 
Craiova, cazuri în care s-a efectuat și comunicarea și afișarea procedurală a acestora. 
 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.  
 În perioada 09.07–31.07.2012, au fost desfășurate acțiuni de inventariere, verificare 
și control a construcțiilor provizorii executate pe domeniul public/privat al municipiului  
Craiova, de către polițiștii locali impreună cu funcționarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, fiind verificate din punct de vedere al autorizării un număr de 
284 de chioșcuri – spații comerciale, 349 de garaje, 188 copertine, 38 magazii din tablă și 
13 construcții provizorii ușoare. 
 Acțiuni de identificare a construcțiilor executate fără autorizație de construire au 
fost efectuate și ca urmare a sesizării Unității Militare Făcăi, prin care comandantul 
unității, care au semnalat că terenul aparținând Statului Român și dat în administrare 
unității militare, este ocupat în mare parte abuziv de către locuitorii din zonă prin 
construirea de case, garaje, împrejmuiri, fără acte care să certifice proprietatea.  

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții  împreună cu 
reprezentanți ai unității militare si reprezentanti ai Primariei Municipiului Craiova și 
Poliției Municipiului Craiova au inventariat toate construcțiile și îmrejmuirile care fac 
obiectul petiției fiind identificații și proprietarii construcțiilor și terenurilor ocupate 
,,abuziv,,.  

În urma acestei acțiuni au fost luate măsuri de sancționare contravențională potrivit 
Legii.50/1991 republicată pentru un număr de 34 de proprietari, au fost desființate un 
număr de 20 de împrejmuiri. 
 Conform art. 24, alin. 1, lit. b din Legea 50/1991 republicată. pe numele a  2 
persoane au fost înaintate organelor de cercetare penală documentația necesară privind 
continuarea executării lucrărilor de construire după dispunerea măsurii de opririi a 
acestora.   
 

În domeniul Controlului Comercial 
 

 Poliţiştii din cadrul, Biroului Control Comercial au organizat şi executat pe raza  
Municipiului Craiova, un număr de 21 acțiuni de verificare și control a activității 
comerciale la agenți economici ce desfășoară activitatea în piețele agroalimentare din 
municipiul Craiova și Târgul de săptămână (16 acțiuni cu forțe proprii și 5 acțiuni în 
colaborare cu celelalte structuri), precum și 636 controale specifice la societăți comerciale  
de pe raza municipiului Craiova. 

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul comercial, au aplicat 262 sancţiuni 
contravenţionale în valoare  de 66.000 lei. 

În urma acțiunilor, s-a dispus confiscarea de produse agro – alimentare, 



îmbrăcăminte și încălțăminte, în valoare de 3540 lei, fiind depistată și o infracțiune de 
înșelăciune. 

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 comerciantilor din pieţele agroalimentare. 

Polițiști locali, în colaborare cu efective de jandarmi din cadrul Gruparării 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 09.07 – 31.07.2012, în baza Dispoziției Primarului Municipiului 
Craiova nr.154/2012, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.99/200 republicată 
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, poliţiştii locali împreună cu 
funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Craiova, au desfășurat acţiuni de verificare și control a activității de comercializare la 
agenții economici care exercită activități de comerț în zonele publice de pe raza 
municipiului Craiova. 
 Astfel, au fost verificate 441 societăţi comerciale, privind deținerea acordurilor de 
ocupare a domeniului public pentru comercializarea și respectarea normelor, condiţiilor şi 
locurilor stabilite de autorităţile locale, precum și verificarea autorizaţiilor de funcționare. 
 
  

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
 

1). activități desfășurate pe linia de protecția mediului 
 a)sancţiuni contravenţionale  - 81, în valoare totală de   lei 94.800 lei, din care un 
număr de 73 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 8 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 rezolvate - 133 
 c)somații emise - 357 
 d)autovehicule identificate și sancționate pentru expunere spre vânzare, aflate pe 
domeniul public/privat al municipiului Craiova – 58 
 e)autovehicule abandonate ce cad sub incidenţa Legii nr. 421/2002, privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân, identificate şi aflate în procedură – 75 
 f)autovehicule trecute în proprietatea privată a municipiului Craiova, prin 
Dispoziţie de Primar – 62 



 g) autovehicule eliberate de pe domeniul public, de către proprietari, la intervenţia 
poliţiştilor locali - 301 
       Pe parcursul anului 2012, au fost verificate un număr de 97 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 9 acțiuni (din care 
3 acțiuni cu forțe proprii, iar 6 acțiuni în colaborare cu 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 (asupra bunurilor s-a dispus 
măsura confiscării). 
 
            2). în domeniul achizițiilor publice 

La nivelul anului 2012 platile cu achizitiile publice realizate conform legislatiei in 
vigoare in sistem SEAP, prin cerere de oferte si cumparare directa, precum si alte plati 
ocazionate de achizitia de bunuri si servicii necesare functionarii Politiei Locale a 
Municipiului Craiova, s-au ridicat la suma de 882.999 lei.  

Din care:  

- Cumparari directe in SEAP: 111.746 lei  

- Cerere de oferta in SEAP: 345.432 lei  

o elemente de echipament (scurte + bluzoane, cămăși, pantaloni)– 190.960 
lei  

o carburanți –  154.472 

- Alte bunuri si servicii care s-au achizitionat de Politia Locala cu pondere mare in 
cheltuieli se refera la :  

o piese schimb: 32970 lei  

o taxe poștale, telefonie : 65.240 lei  

o pregătire profesională: 122.280 lei  

o transport polițiști locali cursuri: 83.225 lei   

o cheltuieli cu asigurari + RCA : 24.293 lei  

o Alte cheltuieli cu bunuri si servicii : 21.338 lei  

o Materiale sediu : 73.870 lei  

  Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor o reprezintă cheltuielile cu 
echipamentul polițiștilor locali, fiind achiziționat echipament de iarnă.  

 

 

 

 

 



SERVICIUL RESURSE UMANE, PROTECŢIA MUNCII  

ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova a funcţionat în anul 2012 conform 
organigramei aprobate prin HCL nr 59/02.02.2012, cu un număr de 315 posturi. 

 Organigrama şi statul de funcţii au fost aprobate ca urmare a aplicării Legii 
155/2010 a Poliţiei Locale şi HG 1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Locale. 

In cursul anului 2012 au fost organizate examene de promovare in clasă, în urma 
căruia au promovat 17 funcționari publici din clasa a III – a în clasa I –a, precum și 
examene de promovare în grad profesional, în urma căruia au promovat 26 de funcționari 
publici. 

Deasemenea, în anul 2012, au avut loc următoarele fluctuații de personal: 
- 3 polițiști locali s-au transferat în interesul serviciului 
- 1 polițist local s-a pensionat pentru invaliditate 
- 6 polițiști locali au solicitat încetarea raportului de serviciu prin acordul 

părţilor  
- 2 angajați contractuali (șoferi) au solicitat încetarea contractului de muncă 

prin acordul părților 
 
Au fost reintegrați, în urma hotărârilor judecătorești irevocabile, un număr de 

20 polițiști locali. 
Au fost sancționați 5 polițiști locali: 
- 1 cu mustrare scrisă 
- 3 cu diminuarea drepturilor salariale cu 5 % pentru o lună de zile 
- 1 cu diminuarea drepturilor salariale cu 10 % pentru o perioadă de o lună de 

zile. 

 

 

BIROUL REALAȚII CU PUBLICUL ȘI CIRCUITUL DOCUMENTELOR 

 

  În anul 2012, au fost înregistrate la registratura Poliției Locale un număr de 16.510 
de documente (adrese, sesizări, petiții, etc), pentru care s-a asigurat circuitul 
documentelor, atât în instituției cât și comunicările în afara acesteia, efectuând și un 
număr de 202 corespondențe în regim special, în condițiile impuse de O.G. nr. 27/2002 
aprobată și modificată prin Legea nr. 233/2002. 

De asemenea, s-au procesat și repartizat serviciilor de ordine publică un număr de 
4511 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. 

Au fost înscrise la audiențe la directorul executiv un număr de 52 de persoane, toate 
audiențele fiind soluționate și comunicate în termenul legal de către structurile 



competente, raportat la obiectul audienței. 
În cadrul biroului funcționează și compartimentul de acces persoane, care a 

legitimat și înregistrat un număr de 2447 persoane. 
 

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC ȘI PROCESARE CONTRAVENȚII 

 

În anul 2012, instituția a avut calitate procesuală activă/pasivă întrun număr de 372 
litigii pe rolul instanțelor de judecată. 

Din 372 litigii, un număr de 75 au fost soluționate favorabil pentru Poliția Locală, 
27 de procese au fost nefavorabile, iar 270 procese se află pe rolul instanțelor, în curs de 
soluționare. 

De asemenea, în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, au fost promovate 16 acțiuni la Judecătoria Craiova și 11 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 131 documentații, ce aveau ca obiect desființarea 
construcțiilor executate pe proprietatea publică/privată a municipiului Craiova și 
soluționate 47 sesizări ale cetățenilor. 

Un număr de 645 procese-verbale au fost comunicate prin procedura afișării la 
domiciul/sediu contravenienților persoane fizice sau juridice. 

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 5 polițiști locali, în urma unor abateri disciplinare. 
 

 

BIROUL SISTEME INFORMATICE SI DISPECERAT  

 

 În perioada analizată, biroul Sisteme Informatice şi Dispecerat, şi-a desfăşurat 
activitatea în conformitate cu atribuţiile specifice, punându-se accent şi pe cunoaşterea şi 
respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, PSI şi a situaţiilor de urgenţă. 

Activităţi realizate: 
În cursul anului au fost realizate următoarele activităţi : 

-Verificări în baza de date MAI privind evidenta persoanelor : 6200 

-Sesizări telefonice de la cetăţeni : 2923 

-Mandate de aducere executate: 1266 

-Comunicări pentru intervenţii la obiectivele monitorizate: 158 

-Comunicări de la instanţele judecătoreşti : 314 

-Sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984) - 2551 

In 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.  
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