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Poliția Locală este structura specializată care asigură un climat de ordine și siguranță 

publică, care își îndeplinește misiunile în mod transparent, calitativ și cu responsabilitate, 

sensibil la nevoile comunității în vederea apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale 

cetățenilor, a proprietății publice și private, care urmărește interesul public și satisfacerea 

nevoilor comunității floreștene. 

Direcția Poliţia Locală Florești în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile 

Legii 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului 

cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, Regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare a Poliţiei Locale Florești, în baza HCL ului privind reorganizarea Direcției Poliţia 

Locală Florești, cu personalitate juridică, în subordinea Primarului Comunei Florești.  

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, imparțialităţii şi nediscriminării.  
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        Primăria Comunei Florești 

 

Programul de dezvoltare managerială al Poliției Locale Florești creează o viziune asupra 

imaginii interne şi externe a instituției, și reprezintă aspiraţiile colectivului de conducere prin:  

 Recunoaşterea Direcției Poliția Locală Florești, la nivel local ca o instituţie autentică 

în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de siguranţă al cetăţeanului; 

 Crearea imaginii de instituţie în slujba comunităţii prin servicii, consultanţă şi 

programe de formare continuă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii publice. 

 Evidenţierea preocupărilor direcţionate spre profesionalizarea efectivelor sub aspectul 

cunoaşterii actelor normative dar şi a măsurilor de intervenţie și acţiune; 

 Existenţa unui climat de muncă care asigură dezvoltarea unei culturi organizaţionale 

care să promoveze satisfacţia de a fi membru activ al Poliției Locale. 

 

I. OBIECTIVE STRATEGICE, MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 

OBIECTIVE  STRATEGICE:  

1. Asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului: 

 Obiective Generale:  

 Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică; 

 Creşterea eficienţei acţiunilor pe linie de circulație; 

 Creşterea siguranţei în perimetrul și împrejurul unităţilor de învăţământ; 

 Reducerea faptelor antisociale; 
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 Protejarea cetățeanului împotriva unor activități comerciale ilicite. 

 Creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică locală; 

 

 Obiective Specifice:  

 Soluționarea calitativă în proporție de 95 % a sesizărilor/solicitărilor; 

 Soluționarea cererilor transmise în urma procesului de monitorizare a  
camerelor de supraveghere; 

 Gestionarea deșeurilor rezultate din construcții / renovări; 

 Soluționarea aspectelor de mediu prin monitorizarea, surprinderea și 
sancționarea persoanelor care aruncă necontrolat deșeuri pe domeniul public și 
privat al UAT Florești; 

 Stoparea executării construcţiilor realizate ilegal; 
 Stoparea amplasării în regim neautorizat a panourilor publicitare; 
 Ecologizarea zonelor verzi şi monitorizarea gestionării deşeurilor; 
 Monitorizarea permanentă a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu cu 

responsabilitate, conștiinciozitate, competență și respectarea eticii profesionale 
și a procedurilor de lucru; 
 

2. Management instituțional performant 

 Obiective Specifice:  
 Implementarea sistemului de control managerial la nivelul Poliției Locale Florești 

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice; 

 Gestionarea adecvată și eficientă a resuselor umane, materiale și finaciare; 
 Poliția Locală Florești, a implementat măsurile dispuse la nivelul intituției precum 

și activitățile și acțiunile specifice pentru atingerea obiectivelor prevăzute în 
“Planul Strategic“; 

 Elementele de construire a imaginii instituției au constat și în informări ale 
cetățeanului prin postarea unor articole în mass -media locală; 

 
2.1 Analiza Swot 

 
a. „STRENGHTS” – PUNCTE TARI 
 Resurse umane  
 cei 26 de funcţionari publici ocupă posturi definitive; 
 10% au promovat în ultimul grad profesional din cele 4 ( superior ) 
 70% utilizează calculatorul; 
 30%  - au studii superioare – universități de stat; 
 60%  - au studii superioare – facultăți private; 
 40% au absolvit cursurile Școlii de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca; 
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 Resurse materiale 
 4 autospeciale inscripționate cu semnale acustice și vizuale; 
 Vizualizarea simultană a  150 de monitoare care afiseaza imagini surprinse de 

camerele de  supraveghere amplasate pe teritoriul administrativ al comunei; 
 Sala de ședințe dotată cu sisteme audio-video; 
 Camere video de supraveghere amplasate pe fiecare coridor/ intrare a sediului; 
 Staţii de emisie- recepţie pentru o comunicare mai eficientă; 

 
b. „WEAKNESSES” – PUNCTE SLABE 

 Deficitul de personal în raport cu populația; 
 

c.  „OPPORTUNITES” – OPORTUNITĂŢI 

 Curs de prim-ajutor în vederea instruirii în cazuri de urgență; 
 Activități fizice pentru asimilarea unor tehnici de autoapărare; 
 Suplimentarea numărului de posturi în vederea desfășurării optime a activității; 

 
d. „THREATS” - AMENINŢĂRI 

 Creşterea continuă a populaţiei în raport cu numărul de poliţişti locali; 
 Creşterea numărului populaţiei într-un ritm foarte rapid ceea ce a determinat  

generarea de către populaţie a unor cantităţi mari de deşeuri menajere dar și  
industriale provenite din construcţii/ renovări; 

 Peisajul/ spațiile verzi sunt afectate de aruncarea necontrolată a deșeurilor de către 
cetățenii iresponsabili; 

 
3. Analiza Mediului Extern 

a. Componenta demografică 
- este un element esențial în ecuația eficientizării procesului de organizare a spațiului 

și amenajare a teritoriului. Comuna Florești reprezintă un caz aparte, fiind printre puținele 
entități rurale în care imput-urile de populație înregistrează valori însemnate reconfigurând 
practic calitatea populației. 

b. Date statistice –INS/tempo-online 

Conform datelor preluate de la Direcția de Statistică Cluj (tempo-online), populația 
Comunei Florești a crescut spectaculos, ajungând în decembrie 2018 la cifra de aproximativ 
60.000 locuitori  din care 39.118 locuitori cu domiciliul stabil. Comparativ cu anul 2010 
(11.668 locuitori cu domiciliul stabil) sau anul 2000 (6.354 locuitori cu domiciliul stabil). 

c. Tabel privind evoluția populației cu domiciliul stabil, în perioada 2000 – 2018; 
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d. Diagrama populației cu domiciliul stabil, în perioada 2000-2018: 

 

              

 

II.Structura organizatorică 
 
La sfârșitul anului 2018, structura organizatorică a Direcției Poliţia Locală prevede un 

număr de 26 de posturi, ocupate 24 și 2 posturi vacante, în 5 compartimente, astfel: 
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1. Compartimentul Ordine și Liniște Publică 
2. Compartimentul Circulație pe drumurile publice  
3. Compartimentul Protecţia Mediului  
4. Compartimentul  Activități  Comerciale 
5. Compartimentul Disciplina în Construcții 

A. Baza de date 
Direcția Poliția Locală are acces la baza de date privind evidența persoanelor și 

autovehiculelor deținut de MAI, fiind operator de date cu caracter personal COD 
OPERATOR 32074/2014.   

În anul 2018 s-au efectuat 1.836 de verificări în baza de date; 
 

B. Ofiterul de serviciu 
Personalul din cadrul Direcției Poliția Locală asigură un climat de siguranță la intrarea 

în instituție astfel: 
 Informarea cetățenilor privind regulamentul intern; 
 Responsabil cu securitatea punctului de acces în instituție; 
 Ghidarea cetățenilor în funcție de solicitări; 
 Înregistrarea cetățenilor care intră în instituție; 
 Înmânarea unui ecuson de vizitator în funcție de compartimentul solicitat; 
 Asigurarea accesului la etajele superioare; 
 Scanarea documentelor necesare în relația cu primăria, la solicitarea cetățenilor; 
 Numărul persoanelor care au solicitat serviciile Primăriei Comunei 

Florești și au avut acces în instituție = 28661 persoane. 
 

C. Camerele de monitorizare 
Cele 150 de camere de supraveghere video amplasate în comună sunt monitorizate de 

către personalul Direcției Poliția Locală prin sistemul de monitorizare amplasat în sediul 
instituției. Conducerea Direcției Poliția Locală este asigurată de către Administratorul Public 
al Primăriei Comunei Florești, conform dispoziției emise de Primarul Comunei Florești. 

Pentru soluționarea activităților infracționale de pe raza comunei, Poliția Locală 
Florești prin intermediul camerelor de monitorizare, a sprijinit activitate de identificare a 
infractorilor, iar în baza ordonanțelor venite de la polițiștii din cadrul I.P.J Cluj, au fost 
înregistrate un număr de 265 solicitări din care soluționate un număr de 142.   

Pentru soluționarea activităților contravenționale de pe raza comunei, din aria celor 
aplicabile poliției locale, prin intermediul camerelor de monitorizare, Direcția Poliția Locală 
Florești, a soluționat 161 de sesizări și note de constatare din teren, dintr-un total de: 265 
solicitări. Restul solicitărilor, respectiv 104 solicitări, au venit din partea Poliției Române. 

D. Coordonator- Direcția Poliția Locală 
  Activitatea de coordonare a Direcției Poliția Locală este efectuată de către 

Administratorul Public, care utilizează strategii de coordonare a activității în funcție de 
situație, bazată pe următoarele principii:  
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 Rațiunea – ia în considerare toate informațiile și situațiile dar numai însoțite de 
argumente logice și prevederi legislative;  

 Consultarea – experiența din MAI este completată de strategia consultării personalului  
cu statut de funcționari publici; 

 Prietenia – apelează la sprijinul și bunăvoința persoanelor responsabile și implicate; 
 Autoritatea superioară – pentru legitimarea cererilor; 
 Sancționarea – neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, indisciplina, neimplicarea în 

muncă, etc. nu sunt tolerate,  sunt supuse cercetării administrative  în cadrul comisiilor 
de disciplină; 
Managementul direcției a avut drept țintă creșterea implicării resursei umane în actul 

de constatare pe toată plaja aplicabilă poliției locale, precum și creșterea cantității și în 
special a calității actului de constatare a faptelor contravenționale.  

Având în vedere raportul dintre populația care locuiește efectiv în comună, raportul 
polițist local/locuitor al comunei este de aprox. 1 polițist la 2308  locuitori. Dacă ne 
raportăm la populația cu domiciliul stabil, rezultă un raport de: 1 polițist la 1505  locuitori. 
Din punct de vedere legislativ, în cadrul poliției locale raportul prevăzut este de 1 
polițist la 1000 locuitori; 

 
 

 
 
III. Proceduri operaționale aplicate de către DPL Florești 

  

Direcția Poliția Locală își desfășoară activitatea în baza unor proceduri operaționale după 
cum urmează: 

1. Compartimentul Ordine și Liniște Publică –19 proceduri privind legitimarea, 
conducerea persoanelor la sediu, intervenția față de anumite categorii de persoane, etc. 

2. Compartimentul Circulație – 6 proceduri privind sancționarea proprietarilor 
autovehiculelor staționate neregulamentar, verificarea activității de taximetrie, etc. 
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3. Compartimentul Protecția Mediului – 6 proceduri privind organizarea acțiunilor de 
ecologizare, verificarea agenților economici, verificarea și soluționarea reclamațiilor, etc. 

4. Compartimentul Activități Comerciale – 5 proceduri privind  activitatea de comerț 
stradal și ambulant, verificarea activităților comerciale din piețe, verificarea agenților 
economici care funcționează în spații comerciale, etc. 

5. Compartimentul Disciplina în Construcții – 12 proceduri privind afisajul stradal, 
verificarea unor lucrări de săpături/umpluturi, verificări tematice, verificarea 
construcțiilor autorizate, etc. 
 

IV. Organizarea activității de patrulare se efectuează pe zone: 

 Zona I – str Avram Iancu-Petuniei Cuza Vodă  str Răzoare-Valea Gârboului  

Crizantemelor  Narciselor  Magnoliei  Lăcrămioarelor  Margaretelor 

 Zambilei  Tăuţului  Abatorului  Sub Cetate  Muncitorilor  

Cetăţii  Ioan Rusu  Florilor  Ioachim Olteanu  Eroilor  Porii  

Stejarului  Teilor  Fagului  Salcâmului  Cetatea Fetei Alexandru 

cel Mare  Privighetorii  Dumitru Tăuţan  Dumitru Mocanu  Cătănii 

 Uruşagului  Sesul de Sus; 

 Zona II – str Plopilor  Muzeul Apei  Izvorului- Castanilor  Digului- 

Someşului  Trandafirilor  Stadionului  Tineretului  Crişan  Cloşca 

 M. Kogalniceanu  Horea  Cardinal Iuliu Hosu  Simion Barnutiu  

Andrei Muresanu  Gheorghe Doja  Nicolae Balcescu  Balastierei  

Colonia de Sub Deal  Colonia Noua  Sportului  Iazului  Tudor 

Vladimirescu  Morii  Padurii; 

 Zona III – Sat Luna de Sus; 

 Zona IV – Sat Tăuţi; 

 

V. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ / HCL-URI 

1. Legislația Națională: 

 OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 

 OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; 

 Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, 

comerț, sau prestări de servicii ilicite; 

 Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice; 

 Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
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socială, a odinii și liniștii publice;  

 Legea 252/2003 privind registrul unic de control; 

2. HCL- uri aprobate de Consiliul Local Florești: 

 HCL 22/2018 privind aprobarea pentru eliberarea autorizației de spargere pentru 

executia lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pe domeniul public al Comunei 

Florești aprobat prin HCL 162/2017; 

 HCL 39/2018 privind instituirea taxei de tonaj; 

 HCL 89/2017 privind asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul Comunei Florești, 

buna gospodărire a acesteia și respectarea normelor de igienă la nivelul comunei; 

 HCL 66/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind deținerea și accesul 

persoanelor însoțite de căini în Comuna Florești; 

 HCL 21/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale 

de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare; 

 HCL 38/2017 privind reglementarea activităților comerciale; 

 HCL 8/2016 privind abandonarea, aruncarea și gestionarea necontrolată a deșeurilor 

pe domeniul public și privat al Comunei Florești; 

 HCL 107/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru întreținerea și îmbunătățirea 

circulației pe drumurile publice în Comuna Florești; 

 HCL 15/2015 privind completarea HCL nr. 51/2013 privind obligativitatea asociațiilor 

de proprietari de a amenaja și împrejmui platformele gospodărești; 

 HCL 10/2014 privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordurilor de 

funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități economice pe raza 

Comunei Florești;  

 HCL 132/2013 privind normele de păstrare a curățeniei în Comuna Florești; 

 HCL 97/2013 privind obligația proprietarilor de terenuri intravilane arabile de pe raza 

comunei pentru întreținerea acestora; 

 HCL 146/2012 privind circulatia pe drumurile publice; 

 HCL 144/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru organizarea 

și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi; 

 HCL 170/2008 privind asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul Comunei 

Florești; 
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3. Diagramă privind numărul de sancțiuni aplicate în funcție de legislația specifică 

         
 

VI. ACTIVITĂȚI PRINCIPALE / ACȚIUNI SPECIFICE 

1. Compartimentul Ordine și Liniște publică: 

 Soluţionarea sesizărilor telefonice  transmise de către cetăţeni; 

 Intervenția promptă / soluționarea în urma sesizărilor telefonice; 

 Soluționarea sesizărilor din oficiu identificate în timpul acţiunilor de patrulare; 

 Efectuarea de acțiuni de identificare/sancționare a conducătorilor autovehiculelor 
parcate neregulamentar pe domeniul public, a conducătorilor auto care își parchează 
autoturismele pe locurile pentru handicap din parcarea VIVO; a conducătorilor auto 
practicanți a activității de taximetrie (partea aplicabilă poliției locale), nerespectarea 
restricției de tonaj, etc;    

 Identificarea lucrărilor pe domeniul public/privat însoțite de documente justificative; 

 Identificarea și sancționarea persoanelor care apelează la mila publicului; 

 Identificarea copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a 
reprezentantilor legali, a persoanelor fără adăpost pentru încredinţarea acestora 
Direcției de Asistenţă Socială în vederea rezolvării legale a problemelor acestora; 

 Patrulare în perimetrul bisericilor pe timpul slujbelor religioase, în fiecare duminică şi 
cu ocazia sărbătorilor religioase, în scopul combaterii cerşetoriei; 

 Patrulare în parcuri pentru prevenirea distrugerii mobilierului urban, a consumului 
băuturilor alcoolice consum de semințe, acces cu animale de companie și orice alte 
fapte sau acte de încălcare a normelor de conviețuire socială ; 
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 Monitorizarea camerelor de supraveghere video în vederea identificării aspectelor 
sesizate, constatate și întocmirea răspunsurilor însoțite de înregistrări ;  

De asemenea polițiștii locali, au însoțit reprezentanții diverselor societăți care aveau ca 
scop deratizarea parcurilor-zonelor verzi de pe raza Comunei Florești, fasonarea arborilor, 
asfaltarea, marcarea trecerilor de pietoni precum și la majoritatea întervențiilor de lucrări în 
carosabil. 

Poliţiştii locali au desfăşurat activităţi de patrulare, zilnic, în trei schimburi pe 
itinerarul de patrulare stabilit, pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea faptelor 
antisociale, pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică, o bună gospodărire a 
comunităţii prin promovarea unei relaţii civilizate în viaţa cotidiană.  
 

1.1. Acțiuni  privind prevenirea și  combaterea faptelor antisociale 

În perioada de referinţă, Poliţia Locală Florești, şi-a desfăşurat activitățile pe cele două 
paliere, respectiv pe linie de prevenire şi pe linia combaterii fenomenelor antisociale. Au fost 
organizate activităţi zilnice, în zilele lucrătoare la trecerile pentru pietoni din zona şcolii 
Gheorghe Șincai cu scopul prevenirii accidentelor de circulaţie în care sunt implicaţi elevii şi 
preşcolarii cu patrulări în zona şcolilor pentru a se asigura ordinea şi liniştea publică. 

De asemenea, s-a pus accent pe dirijarea traficului rutier în zona centrală şi în punctele 
sensibile ce privesc fluidizarea circulaţiei auto şi pietonală. 

S-a acordat sprijin Secției 6 Poliție Rutieră prin preluarea sesizărilor redirecționate 
prin “apel 112” în zonele de responsabilitate în trei schimburi. 

Totodată în perioada analizată s-a procedat în mod susținut prezentarea unor activități 
activ-participative pe teme de educație rutieră în rândul școlarilor și preșcolarilor. 
Tot în acest context polițiștii locali au acționat în zonele aglomerate și cele de recreere (zone 
comerciale, parcuri, etc) în scopul asigurării ordinii publice și păstrării integrității 
mobilierului rural. 
 

                         

                                                      Gradinița de pe str. Ioan Rusu 
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2. Circulaţie pe drumurile publice: 

Au fost efectuate activități de prevenire și combatere a faptelor contravenționale pe 
linie de circulație, s-a acționat cu fermitate pentru respectarea prevederilor pe această linie, în 
baza legislației rutiere (partea aplicabilă poliției locale) și a HCL-urilor;  

 

Activitățile au vizat: 
 

 Fluidizare a traficului rutier, dirijări în trafic; 

 Sprijin Poliției Rutiere în cazul accidentelor grave de circulație ; 

 Verificări în teren privind semnalizarea rutieră pentru care s-au facut propuneri de 

remediere a deficientelor; 

 Acțiuni de monitorizare și sancționare a conducătorilor auto care își parchează ilegal 

autoturismele pe locurile pentru handicap din parcarea VIVO; a conducătorilor auto 

practicanți al activităților de taximetrie fără a respecta prevederile legale (partea aplicabilă 

poliției locale), nerespectarea restricției de tonaj, etc; 

 Acțiuni de identificare/sancționare a autoturismelor parcate neregulamentar pe domeniul 

public al comunei;  

                   

                        
    Str. Stejarului, Florești 
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3. Compartimentul  Protecţia Mediului  
Misiunea compartimentelor Protecția Mediului respectiv Disciplina în Construcții 

constă în asigurarea disciplinei în construcţii și a protecţiei mediului, prin prevenirea şi 
identificarea contravenţiilor cu respectarea legislației specifice. 

Activitățile au vizat: 
 

a. Legalitatea construcțiilor aflate în execuție; 

b. Respectarea legalității privind afișajul stradal; 

c. Siguranța imobilelor și renovarea fațadelor; 

d. Verificarea punctelor gospodărești de pe raza Comunei Florești cu referire colectarea 

deșeurilor și curățenia punctelor gospodărești și identificarea rampelor clandestine de 

deșeuri; 

e. Verificarea efectuării lucrărilor de deratizare și dezinsecție la agenți economici, 

persoane fizice și juridice;   

f. Verificarea cursurilor de ape pentru prevenirea deversării de ape uzate; 

                      

Str. Balastierei / Malul Someșului                      

 Igienizarea cursurilor de apă, a zonelor verzi cu sprijinul asistaților sociali coordonați 

zilnic în funcție de prioritățile și aspectele sesizate. 
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Polițiștii locali din cadrul Compartimentului au întocmit 136 de note de constatare, și 
au soluționat 529 de sesizări scrise privind aspectele de mediu sesizate de către cetățeni. 
 

3.1.Identificarea unei probleme de politică publică : O parte dintre cetățenii Comunei 

Florești nu își achită taxa de salubritate deși beneficiază de acest serviciu; 

3.2. Scop:  Achitarea taxei de salubritate de către toți cetățenii Comunei Florești! 

3.3. Obiective specifice: 

a. Achitarea taxei de salubritate de către toți cetățenii Comunei Florești; 

b. Identificarea și sancționarea persoanelor care nu au depus la sediul primăriei declarația 

de salubritate; 

c. Identificarea și sancționarea persoanelor care nu și-au achitat la zi taxa de salubritate; 

d. Identificarea persoanelor care nu și-au actualizat numărul de persoane conform Legii 

196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor; 

În urma acțiunilor și a verificărilor efectuate, au fost sancționate 300 de persoane, 

aplicându-se sancțiuni contravenționale în valoare de 170.000 lei persoanelor care nu și-au 

depus declarația de salubritate deși au beneficiat de serviciul de salubritate, conform 

HCL 21/2017 privind declarația de impunere pentru taxa specială de salubrizare. 

Creșterea continuă și semnificativă a populației induce la nivel colectiv o lipsă parțială 

de control a capacității administrative după cum s-a constatat prin verificarea achitării taxei 

de salubritate, însă mecanismele de monitorizare, verificare și sancționare vor conștientiza 

populația asupra consecințelor chiar dacă asta presupune o perioadă mai îndelungată sau 

continuă de eforturi din partea funcționarilor publici. 

 

4. Compartimentul Disciplina în Construcţii: 
 
Activitățile au vizat: 

 Verificări ale organizările de șantier (existență rampă de spălare, plasă de protecție, 
afișaj cu datele executantului lucrării, starea de curățenie în șantiere); 

 Verificări privind existența contractului de salubritate pentru deșeurile menajere, 
respectiv colectarea selectivă privind deșeurile provenite din construcții; 

 Întocmire rapoarte de inspecție la momentul efectuării controalelor; 
 Un aspect important de menționat este faptul că din prima parte a anului 2018, 

compartimentul a rămas fără lucrătorul specializat, acesta mutându-se la un alt 
departament din cadrul Direcției Economice;  
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5. Compartimentul Activităţi Comerciale : 
 

Activitățile au vizat: 
 
 

 Verificarea legalității funcționării agenților economici; 
 Verificări privind respectarea termenelor de valabilitate al produselor comercializate, 
buna practică a actelor de comerț, a vânzărilor cu preț redus; 
 Verificarea legalității activității de comerț stradal; 
 Verificarea agenților economici care au solicitat acord de funcționare și aprobare de 

orar;  
 Verificarea legalității activității de comerț a agenților comerciali din perimetrul și 
apropierea unităților școlare;  
 Verificarea vânzărilor de soldare; 
 Identificarea și efectuarea controalelor la agenții economici care au sediul în fostele 
hale; 
 Identificarea agenților economici și a persoanelor fizice care desfășurau activități 
ilicite; 
 Un aspect de menționat este faptul că pe lîngă atribuțiile specifice efectivul 

compartimentului a asigurat și activitatea de realizare a corespondenței în urma 
activităților de constatare contravențională, atât proprie cât și a celor intrate de 
la alte instituții; 

 

VII. STATISTICA ACTIVITĂȚILOR, DIAGRAME 
 

1. Căile de transmitere a  sesizărilor de către  cetățeni sunt:  
 în format scris depuse la registratură – 30 % 
 în format scris prin poștă, fax – 5 % 
 în format electronic (email) – 40 % 
 scrise la sediul instituției - cetățenii se prezintă personal – 25 % 

Soluționarea sesizărilor în cadrul Direcției Poliția Locală Florești se efectuează 
conform prevederilor Ordonanței nr. 27/2002 care reglementează activitatea de soluționare a 
petițiilor fără specificarea căilor de comunicare. Majoritatea cetățenilor care se prezintă la 
sediul instituției pentru a-și expune problemele, sunt îndrumați să scrie o sesizare, 
menționând adresa de email și numărul de telefon, aspecte care pot grăbi procedura de 
identificare a problemei și transmiterea răspunsului prin intermediul celei mai rapide căi de 
comunicare – în format electronic. 

În cazul în care în sesizările scrise se identifică doar numere de telefon, se contactează 
petenții pentru a le solicita adrese de email în vederea scurtării timpului de transmitere a 
răspunsurilor. Reacția cetățenilor este una foarte bună, apreciind eficiența și economia de 
timp care se face pentru transmiterea răspunsurilor. Unde este posibil, se evită transmiterea 
sesizărilor prin intermediul serviciilor poștale în condițiile în care tehnologia economisește 
timp, resurse materiale și financiare. 
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2. Soluționarea lucrărilor (sesizări, solicitări, propuneri) 
 

 În anul 2018 polițiștii locali au soluționat următoarele: 
 

 
 

 Număr sesizări atât telefonice cât și scrise:    2.600 
 Note de constatare  individuale:                     3.639 
 Note de constatare echipaj:                           235 
 Rapoarte de inspecție comercial:                                      30 
 Procese verbale de afisaj intrate de la alte instituții:                               1.100 
 Soluționarea mandatelor de aducere             :  3 solicitări 
 Soluționarea solicitărilor privind executarea muncii în folosul 

comunității: 
 20 solicitări; 

 Solicitări de înregistrări ale camerelor de monitorizare:  265 
 Verificări în baza de date:  1836 
 Adrese comunicare P. V. de constatare contravenții și corespondență:  5137 
 Înmânare convocator la ședințele de consiliu local:  320  
 Sprijin acordat deparatmentelor din cadrul instituției la solicitare:   
 Activități pentru notificarea contribuabililor privind taxa de salubritate  782 
 Sancțiuni aplicate pentru nedepunerea declarației de salubritate:  342 val. 169600 
 Măsuri de ordine cu ocazia evenimentelor din comună, în dispozitiv:  18 
 Acțiuni comune cu alte structuri ale statului ( ex. S6, RAR, DSP, etc.):   

 

3. Grafic privind numărul de sesizări, afișaje și note de constatare 
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4. Numărul sancțiunilor aplicate pe fiecare compartiment - 2018: 

Nr.crt Compartiment 
Total 

sanctiuni AV Valoare (LEI) 
1 Ordine și Liniște Publică 2325 917 616 570 
2 Circulație 845 353 210 304 
3 Protecția Mediului 467 73 219 400 
4 Activități comerciale 158 62 129 450 
5 Disciplina în construcții 13 2 16 000 

TOTAL 3808 1407 1.191.724 
    

 

Polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Florești au aplicat 3808 de sancțiuni 

în valoare de 1.191724 lei cetățenilor care nu au respectat prevederile legale în vigoare. 

Cele 1407 de avertismente confirmă principiul prevenției în relația cu cetățeanul. 

 

5. Diagrama sancțiunilor aplicate de fiecare compartiment 

                      

                             Diagrama sancțiuni aplicate în anul 2018 

 

 

6. Mențiuni:  

 din totalul sesizărilor scrise, 90 % conțin probleme de mediu și  construcții, 9 % ordine 
publică și circulație, 1 % activități comerciale (desfășoară exclusiv activități de control 
a agenților economici); 
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 din totalul sesizărilor telefonice , 60 % reprezintă  probleme de ordine publică/ 
circulație, 30 %  mediu, 10 %, construcții; 

7. Diagrama comparativa privind evoluția numărului de sanțiuni în perioada 2010-2018 
 

       
 

         Graficul confirmă o creștere a numărului de sancțiuni în funcție de atribuțiile specifice 
cu aplicarea prevederilor legale în vigoare (HCL –urile aprobate prin Consiliul Local, 
legislația națională), urmare a actului managerial aplicat de către coordonatorul direcției.  
 
VIII. Situația plângerilor contravenționale formulate împotriva PVCC 
 

Conform Adresei nr. 18416/14.01.2019, situația plângerilor contravenționale împotriva 
PVCC-urilor întocmite de către Direcția Poliția Locală este următoarea: 

 Număr de dosare înregistrate – 98 
 Soluționate definitive -2 ( 1 admite plângerea/ 1 respinge plângerea) 

Dosare aflate în diferite faze procedurale: 
 Pe fond, admite plângerea – 24 
 Pe fond, respinge plângerea -19 
 Pe fond , nesoluționate – 50 
 Suspendate -2 

 
IX. MANIFESTĂRI PUBLICE, SĂRĂBĂTORI LEGALE, EVENIMENTE 
   

Au fost asigurate măsuri de ordine, cu ocazia tuturor manifestărilor publice desfăşurate 
în spaţiul public pe raza Comunei  Florești, cu ocazia adunărilor publice și a manifestărilor 
cultural-artistice, sarbătorilor, după cum urmează:  

 Sarbătorile de iarnă/ Pascale 

 24 Ianuarie (Unirea Principatelor Romane) 

 Produs de Cluj 

 1 Iunie – Ziua Copilului 

 Transilvania Rally - Mai 

 16-19 mai – Ziua Eroilor 

 Zilele Floreștiului 
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 Hramul Mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului 

 25 Octombrie - Ziua Armatei 

 1 Decembrie -Ziua Naţională a României 

 Noiembrie  2018– martie 2019 -Satul lui Mos Crăciun 
 

X. PREGATIREA PROFESIONALĂ  
 

Pentru a obține rezultatele propuse s-a procedat la desfășurarea pregătirii profesionale 
continue și anume: 
 S-au organizat 9 ședințe de pregătire privind: 
 actualizarea legislației; 
 analiza și identificarea soluțiilor privind problemele identificate pe teren; 
 întocmirea planurilor de acțiune cu ocazia sarbătorile legale, evenimentele 

importante de pe raza comunei, etc; 
 Propuneri de modificări / îmbunătățiri legislative; 
În continuare pentru ca Poliția Locală să obțină rezutate cât mai bune reflectate în 

slujba cetățeanului si-a propus să continue cu pregătirea profesională concretizată pe aceleași 
module de pregătire cu teme noi și atractive, astfel încât exercitarea atribuțiilor zilnice să fie 
cât mai concretă, coerentă și flexibilă în funcție de problematica operativă, pentru a face față 
schimbărilor precedate de dezvoltarea economico-socială și culturală. 
 
XI. BUGETUL ALOCAT DIRECȚIEI  POLIȚIA LOCALĂ 
 
 Au fost actualizate procedurile operaţionale privind activităţile Direcției Poliția 

Locală; 
 Au fost achiziționate 2 autospeciale noi inscripționate şi dotate rampă cu semnale 

sonore şi luminoase; 
 Bugetul alocat achiziționării uniformelor = 30.000 lei; 
 Consumului lunar de carburant necesar pentru autoturismele din dotarea Direcției 

Poliţia Locală Florești; 
 

XII. OPTIMIZAREA RESURSELOR INSTITUȚIONALE 
În perioada analizată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei 

Locale, Direcția Poliția Locală Florești a colaborat cu instituţii locale şi judeţene după cum 
urmează: 

 Instituția Prefectului Județului Cluj 
 Consiliul Județean Cluj 
 Primăria Municipiului Cluj 
 Inspectoratul de Poliție Județean Cluj  
 Inspectoratul Judetean de Jandarmi 
 Gruparea Mobilă de Jandarmi 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
 Inspectoratul Teritorial in Construcții 
 Direcția Națională de Statistică 
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 Agenția pentru Protecția Mediului Cluj 
 Comisariatul Județean Cluj al GNM 
 Apele Române 
 Direcția de Sănătate Publică 
 Directia Sanitar-Veterinară 
 DGASPC Cluj 
 Ambulanţa Cluj 
 SMURD Florești 
 Lăcaşuri de cult  
 Unitățile școlare de pe raza Comunei Florești  

 
XIII. RESPECTAREA NORMELOR DE ETICA SI DEONTOLOGIE 
PROFESIONALĂ 

Pe aceasta direcţie au fost desfăşurate permanent instruiri şi activităţi de prevenire a 
actelor de corupție în rândul poliţiştilor locali și cu precădere cu ocazia ședinţelor de 
instruire. 

Pentru ca prevenirea şi combaterea fenomenului de corupţie să fie eficientă, este 
necesară înţelegerea cauzelor profunde ale diferitelor manifestări ale actelor de corupţie, 
precum şi identificarea unor metode de eliminare sau diminuare a acestui fenomen.  

În vederea creșterii și constientizării personalului cu privire la principiile și valorile 
etice în anul 2018, au fost înaintate Comisiei de Disciplină 3 referate privind indisciplina și 
neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, fiind soluționate prin clasare, 
datorită legislației superficiale și interpretabile.  

Menționez că deși vorbim de o instituție publică, factorul motivațional există deja prin 
veniturile formate din salariu + norma de hrană. În concluzie, luând în considerare veniturile 
unui polițist local, condițiile de muncă, stabilitatea profesională, etc., singura soluție, pentru 
cei care nu sunt conștienți de responsabilitățile pe care le au în relația cu cetățenii, este 
cercetarea administrativă în cadrul comisiilor de disciplină. 

 

XIV.  OBIECTIVE  ce urmează a fi îndeplinite în anul 2019 
 

1. Obiective materiale: 
 Relocarea Direcției Poliția Locală într-un sediu nou; 
 Achiziționarea unor stații de emisie-recepție performante; 
 Suplimentarea camerelor de supraveghere cu camere specializate să vizualizeze 

numerele autoturismelor; 
 Suplimentare buget; 

 

2. Obiective profesionale: 
 Asigurarea siguranţei cetăţenilor; 
 Îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc; 
 Transparenţa întregii activităţii; 
 Promovarea imaginii Poliţiei Locale prin îmbunătăţirea rolului poliţistului local 

în comunitate; 
 Promovarea comunicării între poliţiştii locali pe canale securizate - staţii emisie 

–recepţie (codificare); 
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 Înaintarea evaluărilor anuale ale Poliţiei Locale Florești în scopul informării 
Primarului Comunei Florești şi a Consiliului Local asupra activităţii, spre ştiinţă şi observaţii. 

 Infomarea mass-media locală cu privire la activităţile importante prin articole 
postate pe site-ului instituţiei, a Primăriei municipiului Florești sau prin purtătorul de cuvânt 
al primăriei. 

 Respectarea codului de conduită, instruirea continuă d.p.d.v. profesional şi 
modul de conduită în relația cu cetăţenii. 

 Reconsiderarea atitudinii tuturor polițiștilor locali privind munca și 
responsabilitatea față de comunitarea pe care o servesc și a instituției din care fac parte. 

 
XV. NECESAR/DOTARE A DIRECȚIEI  POLIȚIA LOCALĂ ÎN 2019 
 Achiziționarea de stații emisie-recepţie atât pentru autosepecializate cât și portabile pentru 

polițiștii locali. 
 Efectuarea cursurilor de specializare de către 6 polițiști locali, în centre de pregătire 

speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 Achiziționarea de 2 autospecializate inscripționate, pentru mobilitate în teren cu ocazia 

intervențiilor, precum și pentru deplasările curente pe raza comunei în scopul soluționării 
rapide a sesizărilor primite din partea cetățenilor. 

 Angajarea de polițiști locali, datorită numărului insuficient în raport cu populația existentă 
și problematica existentă. 

 Achiziționarea de camere pentru extinderea sistemului de supraveghere, inclusiv camere 
LPR pentru identificare numerelor de înmatriculare auto. 

 Creearea unui compartiment în cadrul direcției, care se va ocupa strict de corespondență 
precum și comunicarea și urmărirea proceselor verbale contravenționale până la 
finalizare. 

 Creearea unui compartiment în cadrul direcției, care se va ocupa de gestionarea camerelor 
de monitorizare a domeniului public de pe raza raza comunei Florești. 

 Creearea a 2 Servicii în cadrul Direcției Poliția Locală, unul care să cuprindă 
compartimentele: Ordine și Liniște Publică,  Circulație, Monitorizare - Supreveghere 
Video și Dispecerat iar unul care cuprindă compartimentele: Protecția Mediului și 
Salubritate, Activități Comerciale, Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal precum și 
Registratura-Corespondență. 

XVI . CONCLUZII 
 

În perioada analizată, toate activitățile și acțiunile desfășurate au avut ca scop 
îmbunătățirea și promovarea imaginii Direcției Poliția Locală Florești prin prisma muncii 
desfășurate dar și a creșterii încrederii cetățeanului în serviciile publice. 

Planul de îmbunătățire a activității Direcției Poliției Locale are aplicabilitate practică 
iar strategiile propuse pot îmbunătăți în timp imaginea polițistului local, autoritatea acestuia 
și implicit a instituției publice. 

 
 

Pt. DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 

Admin. public GOIA ȘTEFAN IOSIF 


