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PROIECT 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei  

locale Techirghiol pentru anul 2019 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de .........................., 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, raportul comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 3, 

 Având în vedere:  

- Legea nr.155/2010 a politiei locale, 

- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a politiei locale, 

- art. 129, alin.1, alin. 2, lit.d, alin.7, lit.g, art.136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ.  

 In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 

 Art.1 – Se aprobă Raportul de activitate al Politiei locale Techirghiol pentru anul 2019, 

conform anexei – parte integranta la prezenta. 

 

 Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire.  

 

 Inregistrat cu nr................ / ............................ 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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   Nr. 4183/06.03.2020 

    SERVICIUL  POLITIA LOCALA                                                                                                               
                                                                                                      Aprobat,  

                                                                                                                      PRIMAR 

                                                                                           SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN  
  

    

 

 

Raport de specialitate : privind adoptarea unei hotarâri de consiliu local 

pentru aprobarea  RAPORTULUI DE ACTIVITATE  AL SERVICIULUI  

POLIȚIA LOCALA  TECHIRGHIOL PE ANUL 2019 

 
 

 

      Poliția Locală Techirghiol  este inființată , organizată  și funcționează in baza prevederilor  

Legii nr 155/2010 a politiei locale si H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru 

de Organizare si Funcționare al Poliției Locale, fără personalitate juridică, ca serviciu in cadrul 

Primariei oraș Techirghiol  sub conducerea Primarului orașului Techirghiol. 

La elaborarea ,,Raportului de activitate al poliției locale oraș Techirghiol pe anul 2019 ’’ s-a avut 

in vedere activitatea desfasurată de poliția locală in anul 2019 . 

Avand in vedere cele expuse,  propunem aprobarea proiectului asa cum a fost formulat in anexa  . 

 

            Vizat legalitate, 

       Dr. Jr. Parosanu Niculina  

                                                                    

 

 

                                                                                                        Intocmit, 

                                                                                                                Sef Serviciu Poliția Locală  

                                                                                                                           Floarea Lucian  
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Nr. 1359/28.01.2020                                                                                              Aprobat, 

Serviciul Politia Locala                                                                       PRIMAR 
Oraș Techirghiol                                                            SOCEANU IULIAN CONSTANTIN  
                                                                                           

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

AL SERVICIULUI  POLITIA LOCALA TECHIRGHIOL 
PE ANUL 2019 

 
          Poliţia Locală a Orașului Techirghiol , înființată prin Hotărârea Consiliului Local 

Techirghiol nr. 1/2011, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010, își desfășoară activitatea în 

temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funționare a poliției locale și a Hotărârârii Consiliului Local Techirghiol nr. 1/2011 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a orașului 

Techirghiol, și are ca scop exercitarea atribuţiilor legale în vederea apărării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi pentru prevenirea 

şi descoperirea infracţiunilor, în urmatoarele domenii: 

a) ordinea si linistea publica; 

b) circulatia pe drumurile publice; 

c) disciplina in constructii si afisajul stradal; 

d) protectia mediului; 

e) activitatea comerciala; 

f) evidenta persoanelor; 

g) alte domenii stabilite prin legi, acte administrative centrale sau locale, dispoziții emise de 

Primarul  orașului Techirghiol . 

 Obiectivul prioritar al Serviciului Poliției Locale Techirghol il constitue asigurarea unui climat 

de sigurantă al cetațeanului, prevenirea si sancționarea actelor contraventionale cu impact negativ 

în planul normalității civice. 

  

 BILANȚUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂȘURATE DE POLIŢIA LOCALĂ 

TECHIRGHIOL 

        

    În anul 2019 Serviciul Poliția Locală  a aplicat  un  numar de  137  sancțiuni  

contravenționale în valoare de 55 190 lei : 

-  6 sancțiuni conform H.C.L. nr.262/2018   - privind abandonarea deseurilor in locuri publice;  

- 19 sancțiuni  conform H.C.L. nr.262/2018   - privind neigenizarea terenurilor  ; 

- 8 sancțiuni conform H.C.L. nr.262/2018   - privind desfasurarea de activitati de comert 

neautorizate ; 

- 30 sancțiuni conform H.C.L. nr.178/2015   - privind parcarea autovehiculelor  pe spatiu verde- 

trotuar ; 

-  1 sancțiune conform H.C.L. nr.48/2018   - privind depozitarea pamantului in cimitir pe 

morminte; 

- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018  - privind deteriorarea fatadelor locuintelor comune 

; 
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-  1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018   - privind scuturarea covoarelor in locuri publice  ; 

- 6 sancțiuni conform H.C.L. nr.176/2015   - privind nerespectarea traseului stabilit de catre 

operatorii de transport public local  ; 

- 2 sancțiuni conform H.C.L. nr.10/2016   - privind cresterea animalelor in zone care creeaza 

disconfort cetatenilor; 

- 2 sancțiuni conform H.C.L. nr.254/2018   - privind cresterea unui numar mai mare de caini 

care creeza disconfort vecinilor ; 

- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018   - privind interventia in carosabil fara autorizatie  ; 

- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018   - privind murdarirea  fatadelor in locuinte comune ; 

- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018   - privind circulatia autocamioanelor fara plata 

tramei stradale ; 

- 7 sancțiuni  conform Legii 61/ 1991  - privind consumul de bauturi alcolice pe domeniul public; 

- 1 sancțiune  conform Legii 61/ 1991  - privind refuzul de legitimare; 

- 1 sancțiune  conform Legii 61/ 1991  - solicitarea organelor de ordine publica fara motiv 

intemeiat; 

- 3 sancțiuni  conform Legii 61/ 1991  - privind participarea la scandal ; 

- 1 sancțiune  conform Legii 61/ 1991  - privind nesupravegherea animalelor; 

- 1 sancțiune  conform Legii 61/ 1991  - privind tulburarea linistii publice; 

- 1 sancțiune  conform Legii 61/ 1991  - privind nesupravegherea minorilor; 

- 1 sanctiune conform Legii 50/1991 – privind executarea lucrarilor de constructii fara 

autorizatie de construire ; 

- 42 sancțiuni conform O.U.G. 195/2002 -  privind circulatia pe drumurile publice  ( oprirea, 

staționarea si parcarea neregulamentară); 

 
Activitati specifice : 

a)  Sesizari si reclamatii scrise de la cetateni = 192 

b) Sesizari telefonice de la cetateni =  263  

c)  Interventii la solicitarea altor institutii ( Primarie, Garda de Mediu, Directia de Sanatate 

Publica, ISU ) = 14 

d)  Infractiuni constatate = 4 (ex.:  lovire, distrugere, amenintare, etc.); Precizam faptul ca aceste 

infractiuni au fost constatate atat in patrule mixte cu lucratori din cadrul Politiei Techirghiol, cat 

si de patrule independente de politisti locali 

e)  Persoane legitimate = 135 

f)  Persoane controlate corporal = 21 

g) Insotire, paza,  casier Primarie  cu autospeciala politiei locale la  Banca , Trezorerie pentru 

transportul valorilor monetare = 245.   

h)  Persoane conduse la sediul politiei = 12 

i)  Patrulari auto = 360  

j)  Patrulari pedestre = 56  

k)  Pande efectuate = 26 

l)  Societati comerciale verificate = 45 agenti economici (societati comerciale si persoane fizice 

autorizate) 

m)  Masuri privind protectia mediului = au fost verificate 4 de persoane juridice. 

n) Autorizatii de constructie verificate = 12  

o) Au fost furnizate un numar de 6 inregistrari video  catre organele de cercetare penala, in 

vederea solutionarii unor dosare penale  
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p)  Planuri de acţiune şi dispozitive operative desfăşurate = 92,  dupa cum urmeaza: 

 - Planuri de acţiune în cooperare cu Poliţia Româna  = 1 ;  

- Planuri de acţiune privind creşterea siguranţei elevilor şi profesorilor în incinta şi imediata 

vecinătate a unităţilor de învăţământ = 15 ;  

- Planuri de acţiune privind  prevenirea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere şi a 

rezidurilor de orice fel = 35 ; 

 -Planuri de acţiune privind respectarea normelor de conduită şi convieţuire socială = 4;  

- Planuri de acţiune şi dispozitive de ordine şi siguranţă publică cu ocazia manifestărilor cultural 

- artistice, sportive şi religioase = 5;  

- Planuri de acţiune privind comerţul stradal ilicit şi activităţilor de comerţ in sezonul estival = 4  

- Planuri de actiune privind verificarea legalitatii activitatilor agentilor economici care au ca si 

profil de activitate alimentatie publica = 1;  

- Planuri de acţiune privind verificarea persoanelor care domiciliază în locuinţele sociale ce 

aparţin Primăriei oras Techirghiol = 2; 

 - Planuri de acţiune privind depistarea persoanelor fără adapost, a minorilor lăsaţi fără 

supraveghere, a cerşetorilor şi a persoanelor provenite din centre de plasament = 25.  

 

        In aceasta perioada Politia Locala Techirghiol a mai executat si alte misiuni si activitati in 

conformitate cu prevederile legale date in competenta, dupa cum urmeaza: 

 - supravegherea continua, atat prin activitati de patrulare, cat si prin monitorizare video, a 

zonelor periferice si a albiei lacului Techirghiol , in vederea stoparii depozitarii necontrolate a 

deseurilor menajere sau a rezidurilor de orice fel; 

- patrularea permanenta, atat auto cat si pedestra pe toata raza orasului Techirghiol, pentru 

pastrarea unui climat de ordine si siguranta publica;  

- monitorizarea video a zonelor si locurilor publice aglomerate, a unitatilor de invatamant si a 

perimetrului adiacent acestora, a mobilierului urban, a mijloacelor de semnalizare rutiera, a 

aranjamentelor florale si spatiilor verzi, pentru a preveni/descoperi orice fapta antisociala, in 

vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica si pentru a preveni/descoperi orice 

degradare/distrugere a bunurilor ce apartin domeniului public sau privat ;  

 - patrule independente cu Politia Romana; 

 - depistarea persoanelor fara adapost, a cersetorilor, a minorilor lasati fara supraveghere si 

indrumarea lor catre reprezentantii legali;  

- actiuni de identificare a persoanelor fara forme legale pe raza orasului Techirghiol; 

 - activitati comune cu Directia de Gospodarie Comunala din cadrul Primariei  in vederea 

salubrizarii unor zone periferice de pe raza orasului unde se depuneau in mod necontrolat deseuri 

rezultate din constructii si deseuri  menajere;  

- participarea activa atunci cand au fost organizate filtre rutiere la iesirile din oras, in situatia cand 

s-a dispus blocarea anumitor strazi din orasul Techirghiol si  drumul national DN 38 din cauza 

conditiilor meteorologice; 

- depistarea grupurilor de tineri care deranjeaza ordinea si linistea publica pe perioada verii;  

- activitati de patrulare in zonele aglomerate, parc Faleaza,  parcarea Sanatoriu, parcarea Piscina 

, zona centrala  pentru prevenirea faptelor de furt ;  

- actiuni regulate pe linia prevenirii absenteismului scolar;  

 - patrularea si supravegherea  pentru prevenirea si stoparea infractiunilor de furt din locuințe; 

- actiuni de instiintare/sanctionare a persoanelor fizice/juridice  privind interdictia temporara a 

lucrarilor de construire in perioada estiva conform HCL nr. 112/2018;  
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 - actiuni de dirijare si fluidizare a traficului auto  in zona unitatilor de invatamant unde se 

constata valori ridicate de trafic ; 

- s-au asigurat măsuri de ordine la sediul Primariei;  

- s-a mentinut o legatura permanenta cu Serviciul de Asistenţă Socială in vederea rezolvarii 

cazurilor sociale constatate de catre lucratorii politiei locale in activitatea lor zilnica;  

- poliţiştii locali au participat la asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării manifestărilor 

cultural - artistice - sportive şi precum şi cu ocazia manifestărilor şi sărbătorilor religioase care 

au avut loc pe raza orasului Techirghiol; 

 - au fost desfasurate activităţi de responsabilizare a conducatorilor de autovehicule cu sarcina 

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, privind plata taxei de trama stradala,  a conducătorilor 

care parchează/stationează necorespunzator, depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care 

au ca obiect de activitate transportul intra/interjudeţean de persoane care nu respectă staţiile 

autorizate in conformitate cu prevederile H.C.L. Nr. 176/2015;   

- s-a asigurat prin patrulari integritatea obiectelor de mobilier urban amplasate pe raza orasului;  

 - pe linia inspectiei comerciale s-au realizat, conform competentelor legale, activitati de 

verificare a  agentii economici si unitatile de alimentatie publica, precum si la comerciantii care 

ocupau domeniul public; 

 - s-a actionat pentru respectarea prevederilor Legii nr. 15/2016- privind modificarea și 

completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din 

tutun, polițiștii locali au  

desfășurat acțiuni specifice in spatiile publice inchise,  acordând atenție sporită în vederea 

combaterii fumatului  la Liceul Teoretic Emil Racovita din orasul Techirghiol; 

- identificarea și sancționarea faptelor de natură a încălca normativele legale în domeniul 

publicității stradale;  

- s-a asigurat supravegherea  zonei din  perimetrului fostei rampe de deseuri, malul lacului 

Techirghiol.  

- pentru cresterea gradului de siguranta al elevilor si al personalului didactic,  prevenirea 

deligventei juvenile,  in incinta  Liceului Tehnologic Emil Racovita din Techirghiol,, a fost  creeat  

un post fix cu un politist local.  Lucru care a dus la scaderea absentelor elevilor,  reducerea 

fenomenului contraventional si infractional  in unitatea de invatamant cat si in apropiere, având ca 

ţinte realizarea unui climat propice desfăşurării procesului educaţional.  

-  sistemul de supraveghere si monitorizare video a fost extins cu un numar de 19 camere fixe              

si una mobila, avand un total de 52 de camere video amplasate pe raza orasului Techirghiol.  

Obiectivul principal de prevenire a distrugerii bunurilor din patrimonial public si privat al orasului   

a fost atins. Deasemenea faptele de natura contraventionala si infractionala s-au redus, find  

supravegheate in principal: zonele de acces și spațiile destinate publicului, căile rutiere ce  

constituie intrările/ieșirile în/din orasul Techirghiol , Intersecții și străzi cu trafic intens; unitățile 

de învățământ publice,  parcările auto aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale 

și de agrement, în parcuri, pieța, cimitire,   precum și alte asemenea locuri publice aflate în 

proprietatea și/sau adiministrarea orasului.  Totodată, sistemul de supraveghere video  are și rolul de 

a supraveghea evenimentele în derulare ”care prezintă interes pentru instituțiile din sistemul de ordine 

publică și siguranță națională”. 

-au fost montate 65 ml limitatoare de viteza in scop preventiv la trecerile de pietoni, care prevad 

reducerea vitezei pana la limita evitarii oricarui pericol.   
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     Obiective propuse pentru anul 2020 

- Asigurarea cresterii nivelului de pregatire profesionala prin cursuri cu teme adaptate 

specificului activitatii; 

- Cresterea capacitatii de lucru si de interventie in traficul rutier si pietonal; 

- Ridicarea continua a nivelului de exigenta in aplicarea legii pentru  fiecare domeniu de lucru 

al politiei locale; 

- Derularea de actiuni de informare/prevenire in privinta circulatiei rutiere, abandonarea  

deseurilor si a mentinerii ordinii si linistii publice; 

- Cresterea eficientei in activitatea de interventie cu proptitudine la sesizari; 

- Imbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției printr-o prezență activă și o 

abordare profesionistă în rezolvarea tuturor problemelor apărute în activitatea de zi cu zi;  

- Creşterea performanţei dispozitivelor de ordine publică şi siguranţă  în sistem propriu;                                           

 

        In cooperare cu institutiile cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice, Politia Locala 

a orasului Techirghiol  a contribuit si va contribui la realizarea cerintelor in acest domeniu prin 

influenta directa a politistului in teren asigurand activitati de patrulare, masuri de ordine, actiuni 

pe zone sau punctuale in locurile propice savarsirii unor fapte penale sau contraventionale, astfel 

incat cetateanul sa fie in siguranta. 

 

 

 

 

                                                   Sef Serviciu Politia Locala, 

                                                            Floarea Lucian 

 

 

 
 

    

 

 

 


