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Poliţia Locală este structura specializată care asigură un climat de ordine şi siguranţă publică,
care îşi îndeplineşte misiunile în mod transparent, calitativ şi cu responsabilitate, sensibil la nevoile
comunităţii în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii
publice private, care să urmăreşte interesul public şi satisfacerea nevoilor comunităţii turdene.
Poliţia Locală Turda în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 Legea Poliţiei Locale, HGR 1332/2010/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Locale, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
Turda, în baza HCL ului privind

reorganizarea Serviciului Public - Poliţia Locală Turda, cu

personalitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Turda.
începând cu 16 martie 2020 până în prezent odată cu instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României conform Decretului Preşedintelui României nr. 195, Poliţia Locală Turda s-a
subordonat operaţional a Poliţiei Municipiului Turda.
Activitatea se desfăşoară în baza principiilor: legalităţii, încrederii, a previzibilităţii, a
proximităţii şi proporţionalităţii, a deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, a răspunderii şi
responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

I. DINAMICA EFECTIVULUI
în anul 2020, structura organizatorică a Serviciului Public Poliţia Locală Turda este cuprinde
78 de posturi ocupate, structurate în 4 servicii, astfel:
-Serviciul Siguranţă şi Ordine Publică
- Serviciul Disciplina în Construcţii, Protecţia Mediului şi Control Comercial
- Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Juridic
- Serviciul Bază de Date, Dispecerat şi Relaţii Publice;
în luna decembrie structura de funcţii publice, organigrama şi numărul de posturi ale
Serviciului Public Poliţia Locală Turda au fost modificate prin HCL nr. 264 din 22.12.2020,
modificările urmând să fie puse în aplicare în următoarea perioadă. Noua structură este organizată
astfel:
1

Serviciu siguranţă publică;

•4

Serviciu financiar-contabil, resurse umane şi juridic;

*4

Serviciu bază de date, dispecerat şi relaţii publice;

4

Birou siguranţa circulaţiei;

4

Compartiment disciplina în construcţii,protecţia mediului şi control comercial;
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La finele anului 2020, statul de funcţii a Serviciului
Public Poliţia Locală este ocupat 83,70%, respectiv 77
salariaţi: 24 femei (31,17 % ) şi 53 bărbaţi (68,83 %).

Diagrama privind raportul angajaţilor pe sexe

în luna februarie s-a organizat
examen de
promovare în grad profesional pentru poliţişti locali şi în
luna iunie s-a organizat examen de promovare în grad
profesional pentru funcţiile de consilier şi poliţist local.
S-au realizat demersurile necesare pentru formarea
profesională iniţială a unui poliţist local, curs care nu s-a
finalizat datorită pandemiei Covid 19.
Activitatea economică desfăşurată în anul 2020:
Pentru anul 2020, în bugetul de cheltuieli al instituţiei au fost prevăzute sumele:

ai

■m

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Active nefinaciare

6.176.500 lei

334.776 lei

12.000 lei

Execuţia bugetului, în detaliere economică a Serviciului Public Politia Locală Turda
pentru anul 2020 se prezintă astfel:
TOTAL CHELTUIELI:__________ 6.484.244lei
Cheltuiel i de personal
6.172.233 lei
Cheltuieli materiale :
320.597Iei
Cheltuieli de capital:
0Iei
Plăţi efectuate în anii precedenţi - 8.586 lei
Comparativ cu anul 2019, cheltuielile Serviciului Public Poliţia Locala Turda au înregistrat o
creştere de 4,84%, cea mai mare pondere fiind la secţiunea Cheltuieli de personal, ca urmare a
acordării voucherelor de vacanţă începând cu luna septembrie, în suma de 1450 lei/salariat şi a
sporului pentru condiţii de muncă acordat din martie 2020, în procent de 10% precum şi suplimentul
12B pentru timpul efectiv lucrat în schimburi/ture.
De asemena s-au achitat 10% din diferenţele salariale calculate conform prevederilor din
deciziei Tribunalului Bucureşti, dosarul 16907/2017, sume care au fost actualizate cu indicele de
inflaţie şi cărora li s-a calculat dobânda legală.
în anul 2020 a fost completat echipamentul poliţiştilor locali cu cămăşi, pantaloni, pantofi,
cravate, scurte iarnă, ghete, căciuli şi însemne pentru poliţiştii locali, în cuantum de 85.000 lei şi în
luna decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă personalul, a beneficiat de pachete cu dulciuri în
cuantum de 150 lei/pachet.
Pe durata stării de urgenţă şi a stărilor de alertă s-au achiziţionat şi s-au primit donaţii materiale
de protecţie pentru combaterea răspândirii COVID 19 - mănuşi de protecţie, măşti, dezinfectanţi pentru
mâini, dezinfectanţi pentru suprafeţe.
La 31.12.2020 sunt înregistrate în evidenţele contabile ale instituţiei facturi neachitate
furnizorilor în sumă de 84.568,59 lei.

POLITIA LOCALA TURDA -analiza activităţii - 2020

P. 3

II. ACTIVITATE

Efectivele Serviciului Public Poliţia Locală Turda au acţionat în conformitate cu prevederile
legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, a HG1332/2010 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale,
a dispoziţiilor primarului municipiului Turda şi a Planului Managerial al directorului Poliţiei Locale
Turda.
începând cu 16 martie 2020, personalul operativ al Serviciului Public Poliţia Locală Turda în
proporţie de 100% a acţionat conform dispoziţiilor Poliţiei Municipiului Turda şi a prevederilor legii
nr. 155/2010 a poliţiei locale, în următoarele domenii de activitate:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor (intervenţii la sesizări)',
b) circulaţia pe drumurile publice (intervenţii la sesizări şi fluidizare a circulaţiei în zonele cu
lucrări la infrastructură);
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal (verificări existenţă şi respectare A.C);
d) protecţia mediului (intervenţii la sesizări);
e) activitatea comercială (intervenţii la sesizări, verificarea respectării prevederilor legii!2/1990 şi
OG99/2000),
în perioada de referinţă, Poliţia Locală Turda, a desfăşurat activităţi pe cele două paliere,
respectiv: pe linie de prevenire şi pe linia combaterii fenomenelor antisocial, acţionând cu precădere pe
linia prevenirii răspândirii infecţiei umane cu noul coronavirus COVID -19 şi respectarea măsurilor
impuse de Ordonaţele Militare şi ale legii 55/2020.
II. A. ACTIVITATI PREVENTIVE
0 Acţiuni organizate: 333, pe baza de plan 194 ;
0 Intervenţii în apropierea unităţilor şcolare:
• 1650 - în 75 zile dirijare ’’treceri pietoni” de 2 ori pe zi în cele 12 locaţii, în scopul
asigurării fluenţei traficului rutier din imediata vecinătate a unităţilor de învăţământ,
zilnic între orele 07.40 - 08.10 şi 11.50 -12.20.
• 163 alte intervenţii şcoli;
0 Dirijarea circulaţiei la accident rutier: 9
0 Aplanări de conflicte 26 şi activităţi de educaţie rutieră 2.
0 Acţiuni de fluidizare a traficului: 297
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0 Persoane legitimate : 8425
0 Verificări în baza de date MA I : 3254
0 Măsuri de ordine la evenimente :59
o

Evenimete sportive : 14

o

Evenimente culturale 11

o Evenimente religioase : 4 şi Altele ex. panouri electorale,etc.
o In perioada analizată s-au desfăşurat şi activităţi de supraveghere, menţinere a ordinii şi liniştii
publice precum şi pază în parcurile din municipiul Turda şi zona pietonală, acţionându-se în 2 şi 3
schimburi cu efectiv de cca. 10 poliţişti/zi. Cu ocazia târgurilor sau a evenimentelor cuturale s-a
acţionat pentru supraveghererii zonelor pentru prevenirea faptelor de distrugere sau sustragerea
instalaţiilor electrice, ornamentelor şi mobilierului specifice evenimentului amplasate pe domeniul
public.
o Activitatea propriu-zisă a poliţistului local a constat în patrulări pentru prevenirea faptelor de
vandalism / distrugerii mobilierului urban, în zonele alese de organizatorii evenimentelor: fie Parcul
Tineretului - Patinuar, zona Casei de Cultură, Zona pietonală centrală, Parcul Teilor, Parcul Micro I,
Parcul Grup statuar ’’Horia Cloşca şi Crişan” dar şi zonele de agrement Salina - Băi Sarate Turda,
acţionându-se totodată şi în scopul combaterii cerşetoriei, a consumului băuturilor alcoolice consum
de seminţe, acces cu animale de companie şi orice alte fapte sau acte de încălcare a a acestor normelor
de convieţiure socială şi respectarea prevederilor impuse de Ordonanţele Militare şi cele ale
Legii55/2020 începând cu luna martie.
An perioada supusă analizei s-au asigurat şi măsuri de ordine publică cu ocazia spectacolelor
organizate în 24 ianuarie-Unirea Principatelor Romane, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului.
De asemena s-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia următoarelor competiţii sportive,
astfel:
111 7 meciuri de handbal din cadrul „Ligii Naţionale *’ culO poliţişti locali/meci;
11 a 2 meciuri de fotbal din cadrul „Ligii III” ;
Duminica şi în zilele de sărbătoare pe timpul slujbelor religioase, pentru prevenirea cerşetoriei şi
respectarea normelor de convieţuire social şi respectarea prevederilor impuse de Ordonanţele Militare şi
cele ale Legii55/2020 începând cu luna martie, poliţiştii locali au intensificat patrulările în perimetrul
bisericilor. Tot în acest context, poliţiştii locali au acţionat în zonele comerciale aglomerate şi cele de
recreere Salina Turda -Băi Sărate
S-au organizat acţiuni conform Legii 421 /2002 pentru identificarea autovehiculelor fără stăpân
sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale, fiind identificate 8 autovehicule parcate pe domeniul public (în parcările din
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zona blocurilor pe străzi sau pe spaţiile verzi din jurul acestora),iar pe linia respectrii HCL 54/2019 în
urma celor 5 acţiuni s-au ridicat în vederea confiscării 5 atelaje trase de cai conform procedurii.
o Pe linia prevenţiei s-au desfăşurata 3 activităţi de educaţie rutieră pe lina de circulaţiei rutiere la
care au participat 180 de elevi. De precizat că în urma colaborării elevilor cl. alll-a de la Sc.Horea
Cloşca şi Crişan cu Poliţia Locală Turda şi participarea la Proiectul ”Tedi” pe ţară, aceştia în luna
mai au fost desemnaţi câştigătorii concursului.
S-au efectuat 192 controale pe linie de control comercial care au constat în acţiuni tematice
privind verificări la punctele de alimentaţie publică: existenţa orarelor de funcţionare, termenele de
valabilitate ale produselor expuse spre vânzare, preţuri afişare la raft dar şi lichidări de stoc, vânzări
promoţionale şi preţ redus, verificarea aparatelor de măsură, verificarea ateliere de întreţinere şi
reparaţii auto, verificarea documentelor de comercializare a produselor a vânzătorilor ambulanţi şi
respectarea normelor generale de comerţ şi igienă în pieţe agroalimentare şi obor;
o In zona pieţelor agroalimentare s-au organizat controale şi acţiuni de prevenţie a producătorilor
agricoli pentru respectarea prevederilor Legii 145/2014.
o Pe linia disciplina în construcţii, s-au verificat şantierele de pe raza municipiului Turda privind
existenţa rampelor de spălare, plase de protecţie, panou de identificare, împrejmuiri şi totodată pentru
construcţii în stare incipientă s-au identificat neconformităţi: nerspectarea regulilor privind publicitatea
stradală, nerespectarea A.C, lipsa A.C. de asemena s-a urmărit punerea în aplicare a deciziei penale de
desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de către numitul B.D.(str.Margaretelor).
o Au fost verificate lucrările de spargere a carosabilului cu ocazia executării lucrărilor efectuate
de către C.A.A, E-On Gaz, Electrogrup, Viarom, Hidroelectrica, Electrica.
o S-au desfăşurat activităţi preventive de punere în siguranţă a 112 clădiri degradate şi
refaţadalizarea acestora.
o Au fost identificaţi proprietari De construcţii provizorii sau improvizate sau dezafectate, care
pot deveni loc de refugiu pentru oamenii străzii sau grupuri nfrac onale şi de asemenea s-au
inventariat locaţiile cu mijloce publicitare.
o Pe linia protecţiei mediului s-a acţionat zilnic activităţi de verificare şi control a stării de
curăţenie a punctelor gospodăreşi, a locaţiilor destinate colectării selective, verificarea modului de
efectuare a curăţenei de către asociaţiile de proprietari, existenţa

contractelor de dezinsecţie şi

deratizare la asociaţii şi societăţi comerciale.dar şi în scopul identificării şi sancţionării persoanelor
care depozitează deşeuri de orice fel pe domeniul public sau în locuri neautorizate.
o De asemenea în luna iulie s-a efectuat o amplă acţiune prin care Asociaţiile de proprietari au
fost somate să respecte prevederile HCL 199/2019 cu prvire la fasonarea, tăierea vegetaţiei crescute în
jurul şi apropierea blocurilor.
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o Prin acţiunile desfăşurate pe linia protecţiei mediului în colaborare cu reprezentanţi DSV
CLUJ, s-a identificat proprietarii unei ferme - focar de pestă porcină.
De precizat, că în perioada analizată concomintent cu executarea activităţilor conferite de
legea 155/210, tot pe linia prevenţiei, din luna martie, poliţiştii locali au acţionat cu responsabilitate şi
simţul răspunderii în scopul executării tuturor dispoziţiilor privind prevenirea răspândirii şi infectării
cu Covid 19 prin contrólale efectuate în scopul respectării tuturor măsurilor de protecţie şi prevenire
a răspândirii infecţiei umane cu noul coronavirus COVID - 19, astfel:
-

S-au efectuat şi verificări la domiciliu, prezentându-se din uşa-n uşa la persoanele luate în

evidenţă de DSP CLUJ pentru a verifica dacă acestea respectă măsura impusă de autorităţi de izolare
sau carantinare în cele 14 zile, pentru a nu răspândi virusul în caz că sunt infectate sau au fost contacţii
direcţi ai unor personae pozitive, în principiu, pentru nerespectarea măsurilor impuse de Ordonanaţele
Militare şi Legea 55/2020, dar şi verificări ca urmare a înregistrării sesizărilor care indicau revenirea
vecinilor sau a cunoştinţelor din alte

state pentru care se impnea

izolarea conform

site-ului

Institutului Naţional de Sănătate Publică. Astfel că pentru 45 astfel de persoane s-a întocmit proces
verbal de constatare care a fost transmis spre informare către DSP-Cluj şi Poliţia Municipiului Turda şi
de asemenea precizăm că numărul verificărilor zilnice în perioada analizată a crescut de la 15-25
persoane verificate în perioada stării de urgenţă (martie-aprilie) la 70-80 persoane supuse verificării în
luna septembrie 2020.
-

Tot pe perioada Stării de urgenţă, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice dar şi păstrarea

distanţei sociale, a prevederilor privind deplasarea persoanelor s-au efectuat zilnic în intervale orare,
acţiuni de verificarea deplasărilor în interiorul şi spre exteriorul municipiului, conform declaraţiei, dar
şi în zona supermarket-ului Kaufland, Lidl, Careffour, în zona Materna şi pieţele agroalimentare dar şi
în zona de acces în instituţii publice: Serviciul Evidenţa Persoanelor şi Ghişeul unic - Primăria
Municipilui Turda penrtu purtarea corespunzătoare a măştii de protecţie;
-

Conform dispoziţiilor M.A.I pe linia respectării Ordoanaţelor Militare, în perioada stării de

urgenţă, zilnic două echipaje au participat cu Poliţia Municipiului Turda, Jandarmeria Turda şi
personalul MApN la acţiuni comune de informare în scopul prevenirii infecţiei umane cu COVID 19,
în zonele cu risc: cartier Poiana - str.Margaretelor, str. Barbu Lăutaru, zona industrială.
-

în perioada stării de urgenţă, în urma activităţilor de verificare a respectării măsurilor de

protecţie şi răspândire ale infecţiei umane cu noul coronavirus COVID-19 s-au verificat zilnic în
medie 70 societăţi comerciale, 31 autoturisme şi 40 persoane, iar pentru nerespecarea acestora s-au
aplicat 632 sancţiuni contravenţionale. Aceste verificări fiind contiunate şi pe perioada stării de
alertă.De asemenea reprezentantului firmei de curierat Urgent Cargus SRL cu sediul social în Turda, i
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s-a adus la cunoştiinţă obligativitatea luării tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii COVID 19 pe
timpul activităţii de curierat.
S-au verificat zilnic au verificat respectarea prevederilor privind distanţarea fizică şi purtarea
corspunzătoare a măştii de protecţie în mijloacele de transport în comun (în medie 9 autobuze zilnic),
spaţii închise (medie 45 unităţi comerciale zilnic) sau la evenimente culturale şi religioase iar conform
fişelor transmise de Poliţia Municipiului Turda, au fost verifiate persoanele autoizolate /izolate şi
carantinate la domiciliu, luate în evidenţă de DSP în scopul respectării de aceştia a măsurilor impuse
de autorităţi.în acest scop prin dispecerat s-au gestionat 1344 de fişe a 1344 persoane.
în perioada analizată tot pe acestă linie, în 58 de zile Poliţia Local Turda a acordat sprijin
prestatorilor de servicii: Compania de Apă Arieş, Domeniul Public Turda şi SC.DDD Insecto SRL în
efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie pe raza municipiului Turda atât pe arterele de circulaţie auto şi
pietonală, în peste 2000 imobile scări de bloc pentru respectarea normelor de igienă publică dar şi în
unităţile şcolare desemnate secţii de votare.

II.B ACTIVITĂŢI DE CONSTATARE A INFRACŢIUNILOR SI CONTRAVENŢIILOR:

INFRACŢIUNI CONSTATATE = 25 (-23) după cum urmează :
•
•
•
•
•
•
•
•

8 infracţiuni de furt (produse alimentare, capac canal,capace de roţijlori, granit-piatră)
3 loviri şi alte violenţe
2 conducerea unui vehicul cu permisul suspendat
5 distrugere
1 contrabanda cu ţigări
1 violare de domiciliu
1 ameniţare cu topor
Ca urmare a nerespectarii masurilor complementare din procesul verbal de sancţionare au fost
transmise către Parchetul de pe langa Judecătoria Turda un număr de 4 dosare conform art. 24
legii50/1991 pentru a dispune, masurile legale.

CONTRAVENŢII CONSTATATE :
în perioada analizată, poliţiştii locali au constatat şi aplicat 3734 (-1497) sancţiuni
5

contravenţionale în valoare de 1.516.800 lei (+203.010 lei), din care 34,62% <1293 (-904)>
avertismente scrise şi 61 anulate (-6) pe care le prezentăm comparativ cu aceeaşi perioada a anului
precedent, 2019, în tabelul şi graficul următor:
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/an/

2019

2020

+/-

%

Total pv

5231

3734

-1497

-28.61

amenda

2970

2380

-590

-19.86

avs

2197

1293

-904

-41.14

anulate

64

61

-3

-4.68

Grafic comparativ privind sancţiunile aplicate de poliţiştii locali
în anul 2019/2020
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AN
Act normativ

PV
+/-

PV.
%

VAL lei
+/-

2020
2019
PV.
LEI
LEI
PV.
-357900
-100
-1823
0
0
1823
357900
HCL 212/2005
0
-100
-3
0
0
HCL 131/2010
3
0
+133800
+228.8
833
186600
364
52800
1197
HCL 199/2019
+500
-50
1
1000
-1
HCL 250/2015
2
500
-32100
-44
-36.7
76
90000
57900
HCL 338/2016
120
+2000
-72.2
-13
500
5
2500
18
HCL54/2019
-29850
-38.5
39400
-35
69250
56
LEGEA 12/1990
91
-800
-100
-12
0
0
LEGEA 145/2014
12
800
-5500
-4
-80
1
6000
500
LEGEA 15/2016
5
0
+100
1
1
0
LEGEA 196/2018
0
0
-2900
-83.3
-5
1
1000
LEGEA 448/2006
6
3900
-1700
-90
-9
1700
1
0
10
LEGEA 349/2003
-500
-100
-1
0
0
LEGEA 4/2008
1
500
-33800
+5.4
156
8
234500
200700
LEGEA 50/1991
148
+86100
+100
175
0
86100
LEGEA 55/2020
0
175
+9050
-16.5
167000
-113
157950
573
LEGEA 61/1991
686
+75
+100
3
0
3
75
OG. 97/2005
0
-14200
-51.9
-28
26
9800
54
24000
OG. 99/2000
+300
+100
4
4
300
0
OM. 2/2020
0
+648550
+100
627
627
648550
0
OM. 3/2020
0
+3000
+100
2
3000
2
OUG. 1/1999
0
0
-201115
-57.9
767
-1057
313490
112375
OUG 195/2002
1824
TOTAL GENERAL
+203010
1516800
-1495
1313790
3672
5167
Grafic comparativ privind sancţiunile aplicate pe principalele acte normative în anul 2019 şi 2020.
O U G 195/2002
O U G . 1/1999
O M . 3/2020
O M . 2/2020
O G . 99/2000
O G . 97/2005
LEGEA 61/1991
LEGEA 55/2020
LEGEA 50/1991
LEG EA 145/2014
LEGEA 12/1990
H CL54/2019
H C L 338/2016
H C L 199/2019
HCL

212/2005
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CONFISCĂRI :
In urma aplicării celor 56 sancţiuni contravenţionale (39400 lei) pentru nerespectarea
prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, s
au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de 13.473 lei (ex. seturi inox, cutite, pahare din
sticlă, CD-uri, articole de îmbrăcăminte, etc)

BILANŢ JURIDIC

I. Plângeri contravenţionale şi Apeluri faţă de Sentinţele Civile comunicate către SPPL - 80 dosare noi.
II. în privinţa termenelor în cunoştinţă (T.C.), în perioada analizată, situaţia au fost înregistrate 171
citaţii sosite prin intermediul agentului procedural.
III. Total HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI comunicate în intervalul analizat:
-

Favorabile ( respinge plângerea, menţine PY) = 30 Hotărâri Judecătoreşti comunicate

-

reindividualizare AM cu AV = 15 Hotărâri Judecătoreşti comunicate

-

nefavorabilei PV anulat) = 24 procese verbale anulate

III. PETIŢII SOLUŢIONATE :
-

Au fost soluţionate 397 de sesizări scrise şi 69 în urma întocmirii procesului verbal de

constatare a dispecerului de serviciu.

IV. INTERVENŢIE PRIN DISPECERAT
Dispecerii, au preluat 3250 (+318) (+10,85%) sesizări telefonice 241 apeluri ”112” (+91)
(+60,6%) Sesizările primite au fost înregistrare în Regisitre şi transmise poliţiştilor locali în teren
pentru competentă soluţionare şi luare a măsurilor legale. Evenimentele speciale au fost comunicate
directorului executiv şi şefilor ierarhic superiori respectiv, persoanei desemnată ”la permanenţă”.
2020

2019

+/-

%

TOTAL APEL

3250

2932

+318

+10,84

DISPECERAT

3009

2782

+227

+8,15

APEL 112

241

150

+91

+60,66

an
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Din analiza sesizărilor primite spre rezolvare în diagrama de mai jos prezentăm timpii de reacţie,
astfel:
^ intervenţii sub 5 minute / 35%;
'5' intervenţii în 5 minute / 41%
'3' intervenţii în interval de 5-10 minute / 12%
^ intervenţii peste 10 minute 12%
Pentru buna desfăşurare a activităţii poliţiştilor locali în teren, au accesat baza de date
D.R.P.C.I.V şi D.E.P.A.B.D (2531) transmiţând datele persoanale agenţilor din teren pentru luarea
măsurilor legale pentru contravenţiile sau infracţiunile constatate.

VI. ACTIVITATI DE SPRIJIN IN FAVOAREA ALTOR STRUCTURI
-RADP: 209 -sprijin Asfaltare
-CAA : 17;
Structuri aparat primar :16
-Serviciu de ecarisaj: 27 acţiuni fiind capturaţi 123 câin fără stăpân)
-DAS : 4 acţiuni
-Unităţi şcolare : 11
-Mandate de aducere: 80
-Privai: 18 (16 constând în sprijin acordat la fasonarea arborilor care 2 cu întreg efectivul pe
mai multe zile pentru distribuirea sacilor menajeri de colectare selectivă în cartierul Turda Nouă şi
aplicarea de somaţii cu măsuri pentru efectuarea curăţenei îin faţa imobilelor)
-Sistematizare : 3 rapoarte cu propuneri
-Serviciul Public Comunitare de Evidenţa Persoanelor : zilnic însoţirea personalului cu registru
de stare civilă şi au fost verificate 1000 persoane care figurau în baza de date fără carte de identitate
sau carte de identitate expirată luându-se masurile necesare penrtu punere în legalitate.
- Judecătoria Turda şi Tribunalul Cluj
- Poliţia Municipiului Turda zilnic -în contextul Covid 19, aplicarea ordonanţelor Militare şi a
legii 55/2020
> API -verificări zone cu garaje şi parcări între blocuri;
> GIS - verificarea teraselor sezoniere din centrul municipiului -zona pietonală,
> SUAT - verificări şi identificări proprietari de parcele teren str. Garofiţei şi str. Iasomiei,
> în colaborare cu Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Turda -112 activităţi
preventive de punere în siguranţă a clădirilor degradate şi refaţadalizarea acestora.
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VII. ALTE ACTIVITĂŢI
9
S-au procesat 11. 960 documente (intrări/ieşiri) cu respectarea circuitului documentelelor;
- Afişări: 648 din care din care : 633 procese verbale de contavenţie şi 15 comunicări pemise de Poliţia
Locală Turda şi 180 emise de alte Poliţii Locale -alte localităţi
- Debite transmise către Servicii de executori Bugetari: 2086 (458);
- Chitanţe înregistrate pentru prcese verbale achitate :1968 (+1922) valoare de560.550 lei
- Adrese către IPJ Cluj - serviciul rutier: 245 constând în transmitre procese verbale cu puncte
penalizare şi contestaţii şi comunicări ale instanţei)
- Note de constatare aplicate :3214 (-289)
- Comunicări întocmite:222/afişat (-16)
- Somaţii aplicate :898 (+87)
- Citaţii: 101 (-45)
- Invitaţii :865 (+153)
- Primire, verificare şi eliberare orare de funcţionare :72 (-117)
- Persoane depistate şi măsuri:
ta.

Cerşetori : 11 depistaţi de 430 ori în teren

ta

Persoane fără adăpost :5 depistaţi de ”n” ori
Minori nesupravegheati: 9 depistaţi zilnic in teren, din care toţi 9 predaţi

ta

părinţilor fără a se solicita sprijinul DAS sau a Centralului de primiri minori
Poiana
ta

Prostituate sancţionate : 13 îndepărtate 13

ta

Auto abandonate şi măsurile luate : 11 depistate şi soluţionate la prima
somaţie;

-

ta

Parcări ocupate abuziv :255 soluţionate 100%. (-234)

ta

Note de prevenţie :2284

Asigurare paza/supraveghere obiective publice :173 nr zile , după cum urmează :

0 în Parcul Tineretului şi Parcul Teilor
0 rampa gunoi menajer /locaţii containere selective
0

30 zile supravegherea celor 5 panouri electorale conform prevederilor legii electorale;

VIII. PRACTICA DISCIPLINARĂ
Pe aceasta direcţie au fost desfăşurate zilnic instruiri la intrarea în serviciu, pentru prevenirea
actelor de corupţie în rândul poliţiştilor de siguranţa circulaţiei.
Nu s-au înregistrat cazuri de corupţie însă a fost aplicate: 9 atenţionări şi 5 mustrări scrise
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IX. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR
> Analiza evoluţiei situaţiei operative pe raza municipiului conform competenţei, sub aspectul
cauzelor, condiţiilor, efectelor asupra opiniei publice şi imaginii Politiei Locale, rezultând concluzii
privind amplasarea dispozitivelor rutiere;
> întărirea colaborării cu Biroul Ordine Publică din cadrul Poliţiei Municipiului Turda şi
Detaşamentul 4 Jandarmi Turda în acţiunile ce urmează a fi desfăşurate;
> îmbunătăţirea activităţilor de pregătire profesionalaă continuă a poliţiştilor locali la nivelul
serviciului prin prelucrarea noilor modificări aduse legislaţiei de interes, respectiv, asupra HCL
199/2019 cu modificările ulterioare, a Legii 421/2002, Legii 4/2008 si HCL 54/.2019 şi prelucrarea a
temelor aprobate în Programul de Pregătire Profesională pentru anul 2019.
> Monitorizarea şi impulsionarea poliţiştilor locali pentru combaterea parcărilor ilegale şi
abandonarea autovehicolelor pe spaţiul public;
> Activităţi clare pe linie de salubritate atât împotriva persoanelor care depozitează ilegal deşeuri
de orice tip pe domeniul public, cât şi a firmei de salubritate care nu ridică deşeurile conform
angajamentelor şi graficelor prevăzute în contracte.
> Fluidizarea corespunzătoare a traficului rutier şi protecţiei elevilor ;
> îmbunătăţirea colaborării cu Direcţia Asistenţă Socială pentru combaterea cerşetoriei;
> Asigurarea sprijinului aparatului de specialitate a primarului pe liniile de competenţă.
> Combaterea activităţilor de comerţ stradal ilegal prin colaborarea cu toţi poliţiştii locali aflaţi în
serviciu;
> Menţinerea la nivel profesionist a ordinii şi liniştii publice în parcuri şi zone de agrement;
> Mediatizarea prin purtătorul de cuvânt din cadrul Primăriei mun. Turda a cazurilor
pozitive/deosebite înregistrate în activitatea intrituţiei;
> îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale pe linia disciplina în construcţii şi ordinii publice
cu Poliţia Locala Cluj-Napoca;
> Combaterea activităţilor de comerţ stradal ilegal, cu ţintă respectarea prevederilor O.G.21/1992
privind protecţia consumatorilor şi ale H.G. nr. 1022/ 2002 privind regimul produselor şi serviciilor
care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului.
> întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor cu impact direct asupra imaginii
instituţiei, adoptarea unui comportament profesionist, menit să asigure în condiţiile legii, transparenţă
administrativă cu scopul de a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea
şi eficacitatea poliţiştilor locali de siguranţa circulaţiei, disciplina în construcţii şi ordine publică.

DIRECTOR EXECUTIV
VALER MOLDOVAN

POLITIA LOCALA TURDA -analiza activităţii - 2020

P 14

ROMANIA
MUNICIPIUL TURDA
S.P. POLITIA LOCALA
Str. P-ţa Romana, nr. 39, loc. Turda, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264-317303
o fficeta politialocalaturda.ro
operator de date cu caracter personal 10309

Nr.

/

ANALIZA
Activităţilor desfăşurate de către poliţiştii
SERVICIULUI PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA

în anul 2020
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Poliţia Locală este structura specializată care asigură un climat de ordine şi siguranţă publică,
care îşi îndeplineşte misiunile în mod transparent, calitativ şi cu responsabilitate, sensibil la nevoile
comunităţii în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii
publice private, care să urmăreşte interesul public şi satisfacerea nevoilor comunităţii turdene.
Poliţia Locală Turda în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 Legea Poliţiei Locale, HGR 1332/2010/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Locale, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
Turda, în baza HCL ului privind

reorganizarea Serviciului Public - Poliţia Locală Turda, cu

personalitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Turda.
începând cu 16 martie 2020 până în prezent odată cu instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României conform Decretului Preşedintelui României nr. 195, Poliţia Locală Turda s-a
subordonat operaţional a Poliţiei Municipiului Turda.
Activitatea se desfăşoară în baza principiilor: legalităţii, încrederii, a previzibilităţii, a
proximităţii şi proporţionalităţii, a deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, a răspunderii şi
responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

I. DINAMICA EFECTIVULUI
în anul 2020, structura organizatorică a Serviciului Public Poliţia Locală Turda este cuprinde
78 de posturi ocupate, structurate în 4 servicii, astfel:
-Serviciul Siguranţă şi Ordine Publică
- Serviciul Disciplina în Construcţii, Protecţia Mediului şi Control Comercial
- Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Juridic
- Serviciul Bază de Date, Dispecerat şi Relaţii Publice;
în luna decembrie structura de funcţii publice, organigrama şi numărul de posturi ale
Serviciului Public Poliţia Locală Turda au fost modificate prin HCL nr. 264 din 22.12.2020,
modificările urmând să fie puse în aplicare în următoarea perioadă. Noua structură este organizată
astfel:
A

Serviciu siguranţă publică;

A

Serviciu fmanciar-contabil, resurse umane şi juridic;

■A

Serviciu bază de date, dispecerat şi relaţii publice;

A

Birou siguranţa circulaţiei;

A

Compartiment disciplina în construcţii, protecţia mediului şi control comercial;
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La finele anului 2020, statul de funcţii a Serviciului
Public Poliţia Locală este ocupat 83,70%, respectiv 77
salariaţi: 24 femei (31,17 % ) şi 53 bărbaţi (68,83 %).

Diagrama privind raportul angajaţilor pe sexe

în luna februarie s-a organizat
examen de
promovare în grad profesional pentru poliţişti locali şi în
luna iunie s-a organizat examen de promovare în grad
profesional pentru funcţiile de consilier şi poliţist local.
S-au realizat demersurile necesare pentru formarea
profesională iniţială a unui poliţist local, curs care nu s-a
finalizat datorită pandemiei Covid 19.
Activitatea economică desfăşurată în anul 2020:
Pentru anul 2020, în bugetul de cheltuieli al instituţiei au fost prevăzute sumele:

af

Im

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Active nefinaciare

6.176.500 lei

334.776 lei

12.000 lei

Execuţia bugetului, în detaliere economică a Serviciului Public Politia Locală Turda
pentru anul 2020 se prezintă astfel:
TOTAL CHELTUIELI:__________ 6.484.244lei
Cheltuieli de personal
6.172.233lei
Cheltuieli materiale :
320.597lei
Cheltuieli de capital:
0lei
Plăţi efectuate în anii precedenţi - 8.586 lei
Comparativ cu anul 2019, cheltuielile Serviciului Public Poliţia Locala Turda au înregistrat o
creştere de 4,84%, cea mai mare pondere fiind la secţiunea Cheltuieli de personal, ca urmare a
acordării voucherelor de vacanţă începând cu luna septembrie, în suma de 1450 lei/salariat şi a
sporului pentru condiţii de muncă acordat din martie 2020, în procent de 10% precum şi suplimentul
12B pentru timpul efectiv lucrat în schimburi/ture.
De asemena s-au achitat 10% din diferenţele salariale calculate conform prevederilor din
deciziei Tribunalului Bucureşti, dosarul 16907/2017, sume care au fost actualizate cu indicele de
inflaţie şi cărora li s-a calculat dobânda legală.
In anul 2020 a fost completat echipamentul poliţiştilor locali cu cămăşi, pantaloni, pantofi,
cravate, scurte iarnă, ghete, căciuli şi însemne pentru poliţiştii locali, în cuantum de 85.000 lei şi în
luna decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă personalul, a beneficiat de pachete cu dulciuri în
cuantum de 150 lei/pachet.
Pe durata stării de urgenţă şi a stărilor de alertă s-au achiziţionat şi s-au primit donaţii materiale
de protecţie pentru combaterea răspândirii COVID 19 - mănuşi de protecţie, măşti, dezinfectanţi pentru
mâini, dezinfectanţi pentru suprafeţe.
La 31.12.2020 sunt înregistrate în evidenţele contabile ale instituţiei facturi neachitate
furnizorilor în sumă de 84.568,59 lei.
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II. ACTIVITATE

Efectivele Serviciului Public Poliţia Locală Turda au acţionat în conformitate cu prevederile
legii nr.155/2010 a poliţiei locale, a HG1332/2010 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale,
a dispoziţiilor primarului municipiului Turda şi a Planului Managerial al directorului Poliţiei Locale
Turda.
începând cu 16 martie 2020, personalul operativ al Serviciului Public Poliţia Locală Turda în
proporţie de 100% a acţionat conform dispoziţiilor Poliţiei Municipiului Turda şi a prevederilor legii
nr.155/2010 a poliţiei locale, în următoarele domenii de activitate:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor (intervenţii la sesizări);
b) circulaţia pe drumurile publice (intervenţii la sesizări şi fluidizare a circulaţiei în zonele cu
lucrări la infrastructură);
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal (verificări existenţă şi respectare A.C);
d) protecţia mediului (intervenţii la sesizări);
e) activitatea comercială (intervenţii la sesizări, verificarea respectării prevederilor legiil2/1990 şi
OG99/2000),
în perioada de referinţă, Poliţia Locală Turda, a desfăşurat activităţi pe cele două paliere,
respectiv: pe linie de prevenire şi pe linia combaterii fenomenelor antisocial, acţionând cu precădere pe
linia prevenirii răspândirii infecţiei umane cu noul coronavirus COVID -19 şi respectarea măsurilor
impuse de Ordonaţele Militare şi ale legii 55/2020.
II. A. ACTIVITATI PREVENTIVE
0 Acţiuni organizate: 333, pe baza de plan 194 ;
0 Intervenţii în apropierea unităţilor şcolare:
• 1650 - în 75 zile dirijare ’’treceri pietoni” de 2 ori pe zi în cele 12 locaţii, în scopul
asigurării fluenţei traficului rutier din imediata vecinătate a unităţilor de învăţământ,
zilnic între orele 07.40 - 08.10 şi 11.50 -12.20.
• 163 alte intervenţii şcoli;
0 Dirijarea circulaţiei la accident rutier: 9
0 Aplanări de conflicte 26 şi activităţi de educaţie rutieră 2.
0 Acţiuni de fluidizare a traficului: 297
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0 Persoane legitimate : 8425
0 Verificări în baza de date MA I : 3254
0 Măsuri de ordine la evenimente :59
o

Evenimete sportive : 14

o

Evenimente culturale 11

o

Evenimente religioase : 4 şi Altele ex. panouri electorale,etc.

o In perioada analizată s-au desfăşurat şi activităţi de supraveghere, menţinere a ordinii şi liniştii
publice precum şi pază în parcurile din municipiul Turda şi zona pietonală, acţionându-se în 2 şi 3
schimburi cu efectiv de cca. 10 poliţişti/zi. Cu ocazia târgurilor sau a evenimentelor cuturale s-a
acţionat pentru supraveghererii zonelor pentru prevenirea faptelor de distrugere sau sustragerea
instalaţiilor electrice, ornamentelor şi mobilierului specifice evenimentului amplasate pe domeniul
public.
o Activitatea propriu-zisă a poliţistului local a constat în patrulări pentru prevenirea faptelor de
vandalism / distrugerii mobilierului urban, în zonele alese de organizatorii evenimentelor : fie Parcul
Tineretului - Patinuar, zona Casei de Cultură, Zona pietonală centrală, Parcul Teilor, Parcul Micro I,
Parcul Grup statuar "Horia Cloşca şi Crişan” dar şi zonele de agrement Salina - Băi Sarate Turda,
acţionându-se totodată şi în scopul combaterii cerşetoriei, a consumului băuturilor alcoolice consum
de seminţe, acces cu animale de companie şi orice alte fapte sau acte de încălcare a a acestor normelor
de convieţiure socială şi respectarea prevederilor impuse de Ordonanţele Militare şi cele ale
Legii55/2020 începând cu luna martie.
An perioada supusă analizei s-au asigurat şi măsuri de ordine publică cu ocazia spectacolelor
organizate în 24 ianuarie-Unirea Principatelor Romane, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului.
De asemena s-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia următoarelor competiţii sportive,
astfel:
IU 7 meciuri de handbal din cadrul „Ligii Naţionale ” culO poliţişti locali/meci;
H a 2 meciuri de fotbal din cadrul „Ligii III” ;
Duminica şi în zilele de sărbătoare pe timpul slujbelor religioase, pentru prevenirea cerşetoriei şi
respectarea normelor de convieţuire social şi respectarea prevederilor impuse de Ordonanţele Militare şi
cele ale Legii55/2020 începând cu luna martie, poliţiştii locali au intensificat patrulările în perimetrul
bisericilor. Tot în acest context, poliţiştii locali au acţionat în zonele comerciale aglomerate şi cele de
recreere Salina Turda -Băi Sărate
S-au organizat acţiuni conform Legii 421 /2002 pentru identificarea autovehiculelor fără stăpân
sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale, fiind identificate 8 autovehicule parcate pe domeniul public (în parcările din
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zona blocurilor pe străzi sau pe spaţiile verzi din jurul acestora),iar pe linia respectrii HCL 54/2019 în
urma celor 5 acţiuni s-au ridicat în vederea confiscării 5 atelaje trase de cai conform procedurii.
o Pe linia prevenţiei s-au desfăşurata 3 activităţi de educaţie rutieră pe lina de circulaţiei rutiere la
care au participat 180 de elevi. De precizat că în urma colaborării elevilor cl. alll-a de la Sc.Horea
Cloşca şi Crişan cu Poliţia Locală Turda şi participarea la Proiectul ”Tedi” pe ţară, aceştia în luna
mai au fost desemnaţi câştigătorii concursului.
S-au efectuat 192 controale pe linie de control comercial care au constat în acţiuni tematice
privind verificări la punctele de alimentaţie publică: existenţa orarelor de funcţionare, termenele de
valabilitate ale produselor expuse spre vânzare, preţuri afişare la raft dar şi lichidări de stoc, vânzări
promoţionale şi preţ redus, verificarea aparatelor de măsură, verificarea ateliere de întreţinere şi
reparaţii auto, verificarea documentelor de comercializare a produselor a vânzătorilor ambulanţi şi
respectarea normelor generale de comerţ şi igienă în pieţe agroalimentare şi obor;
o In zona pieţelor agroalimentare s-au organizat controale şi acţiuni de prevenţie a producătorilor
agricoli pentru respectarea prevederilor Legii 145/2014.
o Pe linia disciplina în construcţii, s-au verificat şantierele de pe raza municipiului Turda privind
existenţa rampelor de spălare, plase de protecţie, panou de identificare, împrejmuiri şi totodată pentru
construcţii în stare incipientă s-au identificat neconformităţi: nerspectarea regulilor privind publicitatea
stradală, nerespectarea A.C, lipsa A.C. de asemena s-a urmărit punerea în aplicare a deciziei penale de
desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de către numitul B.D.(str.Margaretelor).
o Au fost verificate lucrările de spargere a carosabilului cu ocazia executării lucrărilor efectuate
de către C.A.A, E-On Gaz, Electrogrup, Viarom, Hidroelectrica, Electrica.
o S-au desfăşurat activităţi preventive de punere în siguranţă a 112 clădiri degradate şi
refaţadalizarea acestora.
o Au fost identificaţi proprietari De construcţii provizorii sau improvizate sau dezafectate, care
pot deveni loc de refugiu pentru oamenii străzii sau grupuri infracţionale şi de asemenea s-au
inventariat locaţiile cu mijloce publicitare.
o Pe linia protecţiei mediului s-a acţionat zilnic activităţi de verificare şi control a stării de
curăţenie a punctelor gospodăreşi, a locaţiilor destinate colectării selective, verificarea modului de
efectuare a curăţenei de către asociaţiile de proprietari, existenţa

contractelor de dezinsecţie şi

deratizare la asociaţii şi societăţi comerciale.dar şi în scopul identificării şi sancţionării persoanelor
care depozitează deşeuri de orice fel pe domeniul public sau în locuri neautorizate.
o De asemenea în luna iulie s-a efectuat o amplă acţiune prin care Asociaţiile de proprietari au
fost somate să respecte prevederile HCL 199/2019 cu prvire la fasonarea, tăierea vegetaţiei crescute în
jurul şi apropierea blocurilor.
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o Prin acţiunile desfăşurate pe linia protecţiei mediului în colaborare cu reprezentanţi DSV
CLUJ, s-a identificat proprietarii unei ferme - focar de pestă porcină.
De precizat, că în perioada analizată concomintent cu executarea activităţilor conferite de
legea 155/210, tot pe linia prevenţiei, din luna martie, poliţiştii locali au acţionat cu responsabilitate şi
simţul răspunderii în scopul executării tuturor dispoziţiilor privind prevenirea răspândirii şi infectării
cu Covid 19 prin controlale efectuate în scopul respectării tuturor măsurilor de protecţie şi prevenire
a răspândirii infecţiei umane cu noul coronavirus COVID - 19, astfel:
-

S-au efectuat şi verificări la domiciliu, prezentându-se din uşa-n uşa la persoanele luate în

evidenţă de DSP CLUJ pentru a verifica dacă acestea respectă măsura impusă de autorităţi de izolare
sau carantinare în cele 14 zile, pentru a nu răspândi virusul în caz că sunt infectate sau au fost contacţii
direcţi ai unor personae pozitive, în principiu, pentru nerespectarea măsurilor impuse de Ordonanaţele
Militare şi Legea 55/2020, dar şi verificări ca urmare a înregistrării sesizărilor care indicau revenirea
vecinilor sau a cunoştinţelor din alte

state pentru care se impnea

izolarea conform

site-ului

Institutului Naţional de Sănătate Publică. Astfel că pentru 45 astfel de persoane s-a întocmit proces
verbal de constatare care a fost transmis spre informare către DSP-Cluj şi Poliţia Municipiului Turda şi
de asemenea precizăm că numărul verificărilor zilnice în perioada analizată a crescut de la 15-25
persoane verificate în perioada stării de urgenţă (martie-aprilie) la 70-80 persoane supuse verificării în
luna septembrie 2020.
-

Tot pe perioada Stării de urgenţă, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice dar şi păstrarea

distanţei sociale, a prevederilor privind deplasarea persoanelor s-au efectuat zilnic în intervale orare,
acţiuni de verificarea deplasărilor în interiorul şi spre exteriorul municipiului, conform declaraţiei, dar
şi în zona supermarket-ului Kaufland, Lidl, Careffour, în zona Materna şi pieţele agroalimentare dar şi
în zona de acces în instituţii publice: Serviciul Evidenţa Persoanelor şi Ghişeul unic - Primăria
Municipilui Turda penrtu purtarea corespunzătoare a măştii de protecţie;
Conform dispoziţiilor M.A.I pe linia respectării Ordoanaţelor Militare, în perioada stării de
urgenţă, zilnic două echipaje au participat cu Poliţia Municipiului Turda, Jandarmeria Turda şi
personalul MApN la acţiuni comune de informare în scopul prevenirii infecţiei umane cu COVID 19,
în zonele cu risc: cartier Poiana - str.Margaretelor, str. Barbu Lăutaru, zona industrială.
-

în perioada stării de urgenţă, în urma activităţilor de verificare a respectării măsurilor de

protecţie şi răspândire ale infecţiei umane cu noul coronavirus COVID-19 s-au verificat zilnic în
medie 70 societăţi comerciale, 31 autoturisme şi 40 persoane, iar pentru nerespecarea acestora s-au
aplicat 632 sancţiuni contravenţionale. Aceste verificări fiind contiunate şi pe perioada stării de
alertă.De asemenea reprezentantului firmei de curierat Urgent Cargus SRL cu sediul social în Turda, i
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s-a adus la cunoştiinţă obligativitatea luării tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii COVID 19 pe
timpul activităţii de curierat.
S-au verificat zilnic au verificat respectarea prevederilor privind distanţarea fizică şi purtarea
corspunzătoare a măştii de protecţie în mijloacele de transport în comun (în medie 9 autobuze zilnic),
spaţii închise (medie 45 unităţi comerciale zilnic) sau la evenimente culturale şi religioase iar conform
fişelor transmise de Poliţia Municipiului Turda, au fost verifiate persoanele autoizolate /izolate şi
carantinate la domiciliu, luate în evidenţă de DSP în scopul respectării de aceştia a măsurilor impuse
de autorităţi.în acest scop prin dispecerat s-au gestionat 1344 de fişe a 1344 persoane.
în perioada analizată tot pe acestă linie, în 58 de zile Poliţia Local Turda a acordat sprijin
prestatorilor de servicii: Compania de Apă Arieş, Domeniul Public Turda şi SC.DDD Insecto SRL în
efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie pe raza municipiului Turda atât pe arterele de circulaţie auto şi
pietonală, în peste 2000 imobile scări de bloc pentru respectarea normelor de igienă publică dar şi în
unităţile şcolare desemnate secţii de votare.

II.B ACTIVITĂŢI DE CONSTATARE A INFRACŢIUNILOR SI CONTRAVENŢIILOR:

INFRACŢIUNI CONSTATATE = 25 (-23) după cum urmează .
•
•
•
•
•
•
•
•

8 infracţiuni de furt (produse alimentare, capac canal,capace de roţiflori, granit-piatră)
3 loviri şi alte violenţe
2 conducerea unui vehicul cu permisul suspendat
5 distrugere
1 contrabanda cu ţigări
1 violare de domiciliu
1 ameniţare cu topor
Ca urmare a nerespectarii masurilor complementare din procesul verbal de sancţionare au fost
transmise către Parchetul de pe langa Judecătoria Turda un număr de 4 dosare conform art. 24
legii50/1991 pentru a dispune, masurile legale.

CONTRAVENŢII CONSTATATE :
în perioada analizată, poliţiştii locali au constatat şi aplicat 3734 (-1497) sancţiuni
contravenţionale în valoare de 1.516.800 lei (+203.010 lei), din care 34,62% <1293 (-904)>
avertismente scrise şi 61 anulate (-6) pe care le prezentăm comparativ cu aceeaşi perioada a anului
precedent, 2019, în tabelul şi graficul următor:

POLITIA LOCALA TURDA -analiza activităţii - 2020

P. 8

/an/

2019

2020

+/-

%

Total pv

5231

3734

-1497

-28.61

amenda

2970

2380

-590

-19.86

avs

2197

1293

-904

-41.14

anulate

64

61

-3

-4.68

Grafic comparativ privind sancţiunile aplicate de poliţiştii locali
în anul 2019/2020
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AN

Act normativ
2020

2019
HCL 212/2005
HCL 131/2010
HCL 199/2019
HCL 250/2015
HCL 338/2016
HCL54/2019
LEGEA 12/1990
LEGEA 145/2014
LEGEA 15/2016
LEGEA 196/2018
LEGEA 448/2006
LEGEA 349/2003
LEGEA 4/2008
LEGEA 50/1991
LEGEA 55/2020
LEGEA 61/1991
OG. 97/2005
OG. 99/2000
OM. 2/2020
OM. 3/2020
OUG. 1/1999
OUG 195/2002
TOTAL GENERAL

PV.
1823
3
364
2
120
18
91
12
5
0
6
10
1
148
0
686
0
54
0
0
0
1824
5167

PV
+/-

PV.
%

VAL lei
+/-

-1823
-3
833

-100
-100
+228.8
-50
-36.7
-72.2
-38.5
-100
-80
+100
-83.3
-90
-100
+5.4
+100
-16.5
+100
-51.9
+100
+100
+100
-57.9

-357900
0
+133800
+500
-32100
+2000
-29850
-800
-5500
0
-2900
-1700
-500
-33800
+86100
+9050
+75
-14200
+300
+648550
+3000
-201115

357900
0
52800
500
90000
500
69250
800
6000
0
3900
1700
500
234500
0
157950
0
24000
0
0
0
313490

PV.
0
0
1197
1
76
5
56
0
1
1
1
1
0
156
175
573
3
26
4
627
2
767

0
0
186600
1000
57900
2500
39400
0
500
0
1000
0
0
200700
86100
167000
75
9800
300
648550
3000
112375

8
175
-113
3
-28
4
627
2
-1057

1313790

3672

1516800

-1495

LEI

LEI

-1

-44
-13
-35
-12
-4
1
-5
-9
-1

+203010

Grafic comparativ privind sancţiunile aplicate pe principalele acte normative în anul 2019 şi 2020.
O U G 195/2002
O U G . 1/1999
O M . 3/2020
O M . 2/2020
O G . 99/2000
O G . 97/2005
LEGEA 61/1991
LEGEA 55/2020
LEGEA 50/1991
LEGEA 145/2014
LEGEA 12/1990
H CL54/2019
HCL 338/2016
HCL 199/2019
HCL

212/2005
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CONFISCĂRI:
In urma aplicării celor 56 sancţiuni contravenţionale (39400 lei) pentru nerespectarea
prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, s
au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de 13.473 lei (ex. seturi inox, cutite, pahare din
sticlă, CD-uri, articole de îmbrăcăminte, etc)

BILANŢ JURIDIC

I. Plângeri contravenţionale şi Apeluri faţă de Sentinţele Civile comunicate către SPPL - 80 dosare noi.
II. în privinţa termenelor în cunoştinţă (T.C.), în perioada analizată, situaţia au fost înregistrate 171
citaţii sosite prin intermediul agentului procedural.
III. Total HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI comunicate în intervalul analizat:
-

Favorabile ( respinge plângerea, menţine PV) = 30 Hotărâri Judecătoreşti comunicate

-

reindividualizare AM cu AV - 15 Hotărâri Judecătoreşti comunicate

-

nefavorabile( PV anulat) = 24 procese verbale anulate

III. PETIŢII SOLUŢIONATE :
-

Au fost soluţionate 397 do sesizări scrise şi 69 în urma întocmirii procesului verbal de

constatare a dispecerului de serviciu.

IV. INTERVENŢIE PRIN DISPECERAT
Dispecerii, au preluat 3250 (+318) (+10,85%) sesizări telefonice 241 apeluri ”112” (+91)
(+60,6%) Sesizările primite au fost înregistrare în Regisitre şi transmise poliţiştilor locali în teren
pentru competentă soluţionare şi luare a măsurilor legale. Evenimentele speciale au fost comunicate
directorului executiv şi şefilor ierarhic superiori respectiv, persoanei desemnată ”la permanenţă”.
2020

2019

+/-

%

TOTAL APEL

3250

2932

+318

+10,84

DISPECERAT

3009

2782

+227

+8,15

APEL 112

241

150

+91

+60,66

an
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Din analiza sesizărilor primite spre rezolvare în diagrama de mai jos prezentăm timpii de reacţie,
astfel:
v7 intervenţii sub 5 minute / 35%;
intervenţii în 5 minute / 41 %
^ intervenţii în interval de 5-10 minute / 12%
'v? intervenţii peste 10 minute 12%
Pentru buna desfăşurare a activităţii poliţiştilor locali în teren, au accesat baza de date
D.R.P.C.I.V şi D.E.P.A.B.D (2531) transmiţând datele persoanale agenţilor din teren pentru luarea
măsurilor legale pentru contravenţiile sau infracţiunile constatate.

VI. ACTIVITATI DE SPRIJIN IN FAVOAREA ALTOR STRUCTURI
-RADP: 209 -sprijin Asfaltare
-CAA : 17;
Structuri aparat primar :16
-Serviciu de ecarisaj: 27 acţiuni fiind capturaţi 123 câini fără stăpân)
-DAS : 4 acţiuni
9

-Unităţi şcolare :11
-Mandate de aducere:80
-Privai: 18 (16 constând în sprijin acordat la fasonarea arborilor care 2 cu întreg efectivul pe
mai multe zile pentru distribuirea sacilor menajeri de colectare selectivă în cartierul Turda Nouă şi
aplicarea de somaţii cu măsuri pentru efectuarea curăţenei îin faţa imobilelor)
-Sistematizare : 3 rapoarte cu propuneri
-Serviciul Public Comunitare de Evidenţa Persoanelor : zilnic însoţirea personalului cu registru
de stare civilă şi au fost verificate 1000 persoane care figurau în baza de date fără carte de identitate
sau carte de identitate expirată luându-se masurile necesare penrtu punere în legalitate.
- Judecătoria Turda şi Tribunalul Cluj
- Poliţia Municipiului Turda zilnic -în contextul Covid 19, aplicarea ordonanţelor Militare şi a
legii 55/2020
> API -verificări zone cu garaje şi parcări între blocuri;
> GIS - verificarea teraselor sezoniere din centrul municipiului -zona pietonală,
> SUAT - verificări şi identificări proprietari de parcele teren str. Garofiţei şi str. Iasomiei,
> în colaborare cu Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Turda -112 activităţi
preventive de punere în siguranţă a clădirilor degradate şi refaţadalizarea acestora.
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VII. ALTE ACTIVITĂŢI
3

S-au procesat 11. 960 documente (intrări/ieşiri) cu respectarea circuitului documentelelor;
- Afişări: 648 din care din care : 633 procese verbale de contavenţie şi 15 comunicări pemise de Poliţia
Locală Turda şi 180 emise de alte Poliţii Locale -alte localităţi
- Debite transmise către Servicii de executori Bugetari: 2086 (458);
- Chitanţe înregistrate pentru prcese verbale achitate :1968 (+1922) valoare de560.550 lei
- Adrese către IPJ Cluj - serviciul rutier: 245 constând în transmitre procese verbale cu puncte
penalizare şi contestaţii şi comunicări ale instanţei)
- Note de constatare aplicate :3214 (-289)
- Comunicări întocmite:222/afişat (-16)
- Somaţii aplicate :898 (+87)
- Citaţii: 101 (-45)
- Invitaţii :865 (+153)
- Primire, verificare şi eliberare orare de funcţionare :72 (-117)
- Persoane depistate şi măsuri:
■
îs. Cerşetori : 11 depistaţi de 430 ori în teren
Persoane fără adăpost :5 depistaţi de ”n” ori
ţs. Minori nesupravegheati: 9 depistaţi zilnic in teren, din care toţi 9 predaţi
părinţilor fără a se solicita sprijinul DAS sau a Centralului de primiri minori
Poiana
"a, Prostituate sancţionate : 13 îndepărtate 13
a. Auto abandonate şi măsurile luate : 11 depistate şi soluţionate la prima
somaţie;
\

a

Parcări ocupate abuziv :255 soluţionate 100%. (-234)

a Note de prevenţie :2284
-

Asigurare paza/supraveghere obiective publice :173 nr zile , după cum urmează :

0 în Parcul Tineretului şi Parcul Teilor
0 rampa gunoi menajer /locaţii containere selective
0

30 zile supravegherea celor 5 panouri electorale conform prevederilor legii electorale ;

VIII. PRACTICA DISCIPLINARĂ
Pe aceasta direcţie au fost desfăşurate zilnic instruiri la intrarea în serviciu, pentru prevenirea
actelor de corupţie în rândul poliţiştilor de siguranţa circulaţiei.
Nu s-au înregistrat cazuri de corupţie însă a fost aplicate: 9 atenţionări şi 5 mustrări scrise
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IX. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR
> Analiza evoluţiei situaţiei operative pe raza municipiului conform competenţei, sub aspectul
cauzelor, condiţiilor, efectelor asupra opiniei publice şi imaginii Politiei Locale, rezultând concluzii
privind amplasarea dispozitivelor rutiere;
> întărirea colaborării cu Biroul Ordine Publică din cadrul Poliţiei Municipiului Turda şi
Detaşamentul 4 Jandarmi Turda în acţiunile ce urmează a fi desfăşurate;
> îmbunătăţirea activităţilor de pregătire profesionalaă continuă a poliţiştilor locali la nivelul
serviciului prin prelucrarea noilor modificări aduse legislaţiei de interes, respectiv, asupra HCL
199/2019 cu modificările ulterioare, a Legii 421/2002, Legii 4/2008 si HCL 54/.2019 şi prelucrarea a
temelor aprobate în Programul de Pregătire Profesională pentru anul 2019.
> Monitorizarea şi impulsionarea poliţiştilor locali pentru combaterea parcărilor ilegale şi
abandonarea autovehicolelor pe spaţiul public;
> Activităţi clare pe linie de salubritate atât împotriva persoanelor care depozitează ilegal deşeuri
de orice tip pe domeniul public, cât şi a firmei de salubritate care nu ridică deşeurile conform
angajamentelor şi graficelor prevăzute în contracte.
> Fluidizarea corespunzătoare a traficului rutier şi protecţiei elevilor;
> îmbunătăţirea colaborării cu Direcţia Asistenţă Socială pentru combaterea cerşetoriei;
> Asigurarea sprijinului aparatului de specialitate a primarului pe liniile de competenţă.
> Combaterea activităţilor de comerţ stradal ilegal prin colaborarea cu toţi poliţiştii locali aflaţi în
serviciu;
> Menţinerea la nivel profesionist a ordinii şi liniştii publice în parcuri şi zone de agrement;
> Mediatizarea prin purtătorul de cuvânt din cadrul Primăriei mun. Turda a cazurilor
pozitive/deosebite înregistrate în activitatea intrituţiei;
> îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale pe linia disciplina în construcţii şi ordinii publice
cu Poliţia Locala Cluj-Napoca;
> Combaterea activităţilor de comerţ stradal ilegal, cu ţintă respectarea prevederilor O.G.21/1992
privind protecţia consumatorilor şi ale H.G. nr. 1022/ 2002 privind regimul produselor şi serviciilor
care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului.
> întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor cu impact direct asupra imaginii
instituţiei, adoptarea unui comportament profesionist, menit să asigure în condiţiile legii, transparenţă
administrativă cu scopul de a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea
şi eficacitatea poliţiştilor locali de siguranţa circulaţiei, disciplina în construcţii şi ordine publică.

\

DIRECTOR EXECUTIV
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