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RAPORT DE ACTIVITATE  
POLIŢIA LOCALĂ IAŞI  

PENTRU ANUL 2017 
 

I. Introducere 
       Consolidată ca forţă de ordine şi linişte publică, ale cărei acţiuni au efect direct asupra 

gradului de asigurare a ordinii şi liniştii publice, Poliția Locală Iași a avut ca prioritate 
implicarea activă în viaţa cetăţenilor, asigurarea unui serviciu public de calitate în interesul 
comunitătii locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010- Legea Poliţiei Locale şi 

a  H.G. nr. 1332/2011 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale. 
 Un rol important în realizarea atribuţiilor de serviciu, pe linia asigurării ordinii şi 

liniştii publice în zonele de responsabilitate, l-au avut raporturile de cooperare stabilite de 
Poliţia Locală Iaşi, cu celelalte instituţii ale statului – Poliţia Română, Jandarmeria Română, 

cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale – Primăria Iaşi şi direcţiile subordonate, 

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi. 
 

II. Obiective Instituționale 
În perioada 01.01 – 31.12.2017, Poliția Locală Iași a desfățurat activități ce au avut ca  

obiective principale următoarele: 
a) Măsuri de ordine publică, ce au presupus următoarele: 

 Asigurarea ordinii și liniștii publice; 
 Combaterea fenomenului de cerșetorie și vagabondaj; 
 Combaterea comerțului stradal neautorizat; 
 Asigurarea unui climat de siguranță civică pentru locuitorii municipiului Iași; 
 Activități de prevenire. 

b) Asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue și de specialitate a  
personalului, precum și asigurarea unui nivel calitativ și cantitativ de ocupare cu personal a 

posturilor vacante prevăzute în statul de funcții potrivit necesităților și posibilităților de 
alocare a resurselor; 

c) Asigurarea integrității patrimoniului instituției, a stării de operativitate a  
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mijloacelor de intervenție, respectarea prevederilor legale privind modul de organizare și 

desfățurare a achizițiilor publice, precum și a execuției bugetare cu încadrarea în fondurile 
bugetare alocate; 

d) Organizarea și executarea controlului intern, în baza procedurilor specifice, pentru  
verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor planificate, identificarea disfuncționalităților, 
stabilirea măsurilor de înlăturare a deficiențelor, precum și pentru stabilirea nivelului de 

performanță; 
e) Realizarea unui mediu de lucru sigur, ce implică dezvoltarea politicii de securitate  

în muncă, desfășurarea unor activități de îndrumare, coordonare și control adaptate la 

necesitățile prezente și viitoare. 
 

III.  Managementul resurselor instituționale  
 
1. Managementul resurselor umane  

             Activitatea Serviciului Resurse Umane s-a desfășurat în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și a inclus activități ce țin de gestionarea resurselor umane, dinamica de 

personal, activități de recrutare, promovare, securitate în muncă, pregătire profesională și alte 

activități specifice de birou.  
              Zona de interes a reprezentat-o aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului din institutiile publice .  
 

1.1. Structura organizatorică, evoluţia si dinamica personalului Politiei Locale 

Iaşi 
     Anul 2017 a debutat cu mentinerea structurii organizatorice construită pe limita de 322 

posturi, expusă în cuprinsul HCL Iasi nr. 372/2017 și modificată prin cuprinsul Hotărârilor 

Consiliului Local Iași nr. 95, 196 si 229 din 2017.  
          Astfel:  

 In perioada 01 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017, 
-structura organizatorică cuprindea  10 servicii, 6 birouri și 55 compartimente. 

            -organigrama totalizează un număr de 322 posturi: 
                        - 311, funcții publice, din care: 

                                                       - 42 funcții generale (18 de conducere și 24 de execuție) 
                                                             - 269 funcții specifice de polițist local 
                        - 11 posturi de personal contractual (de execuție),  
                              

 in luna decembrie 2017, a fost finalizata procedura de majorare a numarului 
total de posturi, la 362. Documentațiile s-au concretizat în cuprinsul HCL Iași nr. 350 
din 15 decembrie 2017, când a fost obținută aprobarea Consiliului Local Iași  
-  schema organizatorică se reflecta într-o organigramă cu 13 servicii, 6 birouri și 47 

compartimente (începând cu anul 2018) 
-  numărul de funcții publice crește de la 311 la 331 (20 de conducere și 311 de 

executie) 
- funcționalitatea instituției este asigurată și de 31 posturi de personal contractual 

(față de 11, în decembrie 2017) 
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            Pe parcursul anului 2017, într-o constantă a numărului total de posturi, gradul de 
ocupare al acestora se prezintă astfel: 

 la 01 ianuarie 2017:  88,20 % din posturi erau ocupate (la un total de 322 posturi) 
 la 01 august 2017: 92,85 % din posturi erau ocupate (la un total de 322 posturi) 
 la 31 decembrie 2017: 93,15 % din posturi erau ocupate (la un total de 322 posturi).  

 
              După majorarea numărului total de posturi (din august 2016), s-a înregistrat un 
procentaj de 36,02% ocupat de posturile de clasa I și II, pentru care sunt solicitate studii 

superioare. In cursul anului 2017, au fost organizate 2 proceduri de promovare în grad 
profesional, ce s-au finalizat cu promovarea a 47 funcționari publici. 
 
                   1.2.Pregătirea profesională a personalului 
               În perioada de referință 3 de polițiști locali din cadrul instituției au participat la 

cursurile de formare inițială organizate, conform legii, în cadrul Școlii de Formare Inițială și 

Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași.  
 De asemenea, în cadrul Poliției Locale Iași au fost organizate cursuri de comunicare  

susținute de formatori din cadrul Camerei de Arbitraj și Mediere Iași, prin care un număr de 

16 polițiști locali și-au însușit cunoștințe ce privesc teoria şi analiza conflictelor, rezolvarea 

alternativă a disputelor, medierea etc.  
 
                  1.3  Prevenirea riscurilor profesionale și protecția lucrătorilor 
                Organizarea activității pe linia prevenirii riscurilor profesionale și protecției 

lucrătorilor a urmărit cunoașterea și respectarea legislației în vigoare în funcție de activitatea 

desfășurată, pentru prevenirea accidentelor pe timpul desfășurării activităților. 
      În anul 2017 la nivelul intituției au fost efectuate instruirile pe linia securității și 

sănătății în muncă si PSI, conform graficelor si tematicilor stabilite. S-a urmărit depistarea și 

înlăturarea stărilor de pericol constatate, precum și luarea unor măsuri de prevenire a acestora. 

Cu toate acestea, chiar dacă intruirea personalului s-a efectuat în mod corespunzător, instituția 

s-a înregistrat, în anul 2017, cu 1 accident de muncă. 
                De asemenea, în perioada noiembrie-decembrie 2017 s-au desfășurat controlul 
medical periodic și testarea psihologică a salariatilor. 
 

2. Managementul resurselor logistice.  
 

            Biroului Achiziții – administrativ este structura specializată din cadrul Poliției Locale 

Iași  prin care comanda instituției desfășoară activitatea de management al resurselor logistice, 
unde se concentrează și prelucrează date și informații cu privire la înzestrarea, dotarea și 
asigurarea cu mijloace materiale și echipamente necesare îndeplinirii misiunilor și are ca 
obiectiv specific realizarea cadrului funcțional în vederea asigurării suportului material 
necesar desfășurării la parametrii de performanță a acțiunilor specifice, urmărind gestionarea 
optimă, pe criterii de performanță și eficiență economică, a potențialului logistic. 
Pentru desfășurarea activității în bune condiții și pentru creșterea capacității operaționale și de 

răspuns în raport cu necesitățile societății și cu exigențele cetățenilor, polițiștii locali au avut 
în dotare, la nivelul anului 2017, 34 autoturisme astfel: 
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- Autoturisme Logan – 26 buc., din care 6 buc. mai vechi de 10 ani, 1 buc. mai 
veche de 9 ani, 1 buc. cu o vechime de 7 ani, 8 buc. cu o vechime de 6 ani; 

- Autoturisme Duster – 4 buc. din care 3 buc. cu o vechime de 4 ani si 1 buc. cu o 
vechime de 1 an; 

- Autospeciala Mercedes Vito – 1 buc. cu o vechime de 5 ani; 
- Autoturism Skoda – 1 buc. cu o vechime de 10 ani; 
- Autoturism Dacia autoutilitara – 1 buc. cu o vechime de 13 ani; 
- Autospeciala Wolkswagen Transporter – 1 buc. cu o vechime de peste 10 ani; 
- 23 stații de emisie recepție mobile cu GPS, amplasate pe autoturismele din doare; 
- 33 stații de emisie recepție portabile - Motorola - cu GPS; 
- 17 stații de emisie recepție portabile - Sepura - fără GPS. 

 Activitatea de achiziții publice a fost organizată prin cereri de ofertă și cumpărări 
directe din S.E.A.P., au fost întocmite și urmărite contractele pentru servicii, lucrări și 

produse, conform Planului Anual de Achiziții Publice și a bugetului aprobat. 
 Astfel, în anul 2017 s-au achiziționat: 

 mijloace de intervenție (mijloace fixe titlul XII): 
 Rampa luminoasa – 4362,54 lei 
 autoutilitara transport cabaline – 154.050 lei 
 2 cabaline – 48.825 lei 

 
Bunuri și servicii, fonduri alocate la Titlul II: 

 Manopera reparatii auto – 19930 lei 
 piese de schimb – 82.988 lei 
 uleiuri pentru autoturisme – 10.443 lei 
 carburanti – 251.880  lei 
 RCA-uri – 71.719 lei 
 ITP-uri – 2.105 lei 
 Anvelope – 8888 lei 
 Vulcanizare – 5.478 lei 
 Echipament cabaline – 27.724 lei 
 Antrenament cai si calareti – 56.683 lei 

 
 

3. Managementul resurselor financiare 
 

            În anul 2017 Serviciul Financiar Contabilitate și-a îndeplinit obiectivele propuse 
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, astfel Poliţiei Locale Iaşi i-a fost alocat 
pentru anul 2017 un buget de venituri şi cheltuieli în valoare de 22222,79 mii lei, din care : 

- 21622,79 mii lei pentru secţiunea de funcţionare şi  
- 600,00 mii lei pentru cea de dezvoltare, fața de 15842,60 mii lei pentru anul  

2016, în creștere cu aproape 40%. 
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     Finanțarea cheltuielilor Poliţiei Locale Iaşi se face, conform Legii nr.155/2010, din                
                    - venituri proprii, realizate din prestări de servicii de pază monitorizată la 

obiective conectate la Dispeceratul Poliției Locale Iasi, în valoare de 32.85 mii lei, încasate 
până la finele anului 2017 în cuantum de 34844.35 lei; 
         - venituri din excedentul anilor precedenți de 44,18 mii lei; 

  - subvenții de la bugetul local,  în valoare de 22145,76 mii lei.  
Comparativ cu anul precedent, se constată o creștere semnificativă la Titlul I 

Cheltuieli de personal, ca urmare a aplicării Deciziei Curții Constituționale și Legii 153/2017- 
privind salarizarea  și o diminuare a cheltuielilor de capital. 

Prin bugetul de cheltieli s-au deschis și cheltuit sume pe diverse destinații astfel: 
Titlul I - Cheltuieli de personal        
             Cheltuieli salariale în bani:   - 13026,81 mii lei,  
             Cheltuielile salariale în natură: - 4196,20 mii lei, din care: 
                   - 3573,56 mii lei, norma de hrană 
                   - 190,54  mii lei, pentru achizitionarea uniformei și echipamentului obligatoriu,    
                   - 432,10 mii lei vouchere de vacanță, 
            Contribuții: 2939,04 mii lei  

 
Titlul II - Cheltuielile cu bunurile şi serviciile - 1236,10 mii lei,      
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  Titlul XII - Cheltuielile de capital    - 593,26 mii  lei,  

Din resursele financiare alocate pentru cheltuielile de capital au fost efectuate plăţi 

pentru: 
 - leasing-uri financiare în derulare; 
- stații de emisie-recepție; 
 -sistem de avertizare acustic și luminos; 
 -extindere sistem de supraveghere stradal; 
- sistem monitorizare video sediu 
- sistem inregistrare audio - video 
 -autoutilitară pentru transportul cabalinelor; 
 - 2 cai; 
 -softuri și licențe; 
- sistem gestiune documente, 
 
Printre activitățile Serviciului Financiar Contabil se înscrie și organizarea și exercitarea 

controlului intern sub toate formele sale: ierarhic, financiar preventiv. 
Astfel au fost verificate documentele justificative de cheltuieli și s-a acordat viza de 

control preventiv propriu de persoanele împuternicite. Au fost întocmite registrele de control 
ierarhic și registrul documentelor supuse vizei de control propriu. 
 

4. Domeniul Juridic și Contencios  
 

           Activitatea juridică în anul 2017 a constat în consultanță, asistență și reprezentare, 

apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Poliției Locale Iași în raport cu alte autorități 

publice, instituții de orice natură, persoane juridice și fizice, avizarea și contrasemnarea 

actelor cu caracter juridic. 
             În perioada 01.01.2017-31.12.2017, pe rolul instanței au fost înregistrate un număr de 

320 dosare.  
         a)   dosare care au avut ca obiect plângeri contravenţionale, împotriva proceselor- 
verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor:  
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- pe linie de circulație – 146 dosare având ca obiect plângere contravenționala 
 - soluționate favorabil (menține prevederile proceselor-verbale atacate) - 10 
             - înlocuiește sancțiunea contravențională din amendă în avertisment - 9 
             - soluționate nefavorabil - 6 (într-un dosar am fost obligați la plata contravalorii taxei 

de ridicare) 
 - ordine publică/ comerț/ mediu -110 dosare având ca obiect plângeri contravenționale 
             - soluționate favorabil (menține prevederile proceselor-verbale atacate) - 7 
             - înlocuiește sancțiunea contravențională din amendă în avertisment - 2 
             - soluționate nefavorabil - 2 
 - disciplina în construcții – 25 dosare avand ca obiect plângeri contraventionale 
              - soluționate favorabil - 4 
              - soluționate nefavorabil - 3 
           b)  dosare având ca obiect obligația de a face Lg. 50/1991 – 24 dosare 
               - soluționate favorabil - 1 
               - soluționate nefavorabil - 2 
           c)   dosare înaintate spre executare la executorul judecătoresc - 2 dosare având ca 
obiect Legea nr.50/1991, obligația de  face, autorizare demolare construcție în numele 

debitorului 
          d) dosare având ca obiect contestație la executare (Legea 50/1991)/ anulare act 
administrativ/revizuire hotătâre judecătorească: 7 
         e)  litigii de munca: 6 dosare  
                - 3 dosar soluționate favorabil și  
                - 1 dosar soluționat nefavorabil 
  
 

IV. Realizări în domeniul de activitate 
          

1.  ACTIVITATEA SERVICIILOR OPERATIVE 
 

În perioada de referinţă, poliţiştii locali au desfăşurat activităţi în conformitate cu 

prevederile Legii 155/2010, modificată și actualizată şi H.G. 1332/2010, pentru apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor pe toate domeniile pentru care sunt împuterniciţi să 

acţioneze.  
 În anul 2017, prin H.C.L.M. Iași nr. 196 din 15.07.2016, Poliția Locală Iași se 
reorganizează, astfel  noua structură operativă este împărțită în 6 Servicii de Ordine Publică – 
a căror zonă de responsabilitate corespunde cu cea a secțiilor de poliție, Serviciul Siguranța 

Circulației, Birou Interveții, Birou Pază, control acces, transport Valori, Birou Dispecerat. 
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1.1.Activitatea Contravențională 
În anul 2017 polițiștii locali au adoptat o atitudine proactivă în depistarea actelor  

și faptelor de natură contravențională aplicând sancțiunile contravenționale în funcție de 

gravitatea faptei și impactul acesteia asupra comunității, astfel au fost constatate și aplicate un 
nr. de  30.231 procese-verbale ( + 4.562 față de anul 2016).   

Precizam ca:  din totalul de 30. 231 procese-verbale înregistrate : 
                                             - 19.406  au fost amenzi ( + 1.537 față de anul 2016),  
                                             -  10.825 avertismente ( - 3.025 față de anul 2016). 

Situaţia se prezintă astfel: 
- Total contravenţii............................................................................. = 30.231  
- Din care, Legea nr.61/1991 mod., ……………….……..……..…  =    5.103  
- Legea nr.12/1990 ………………………………...…………….….=    1.484  
- Legea nr.38/2003 ……………………………...……………...….. =       115  
- Legea nr.50/1991 ……………………………….………..………. =         77 
- O.U.G.nr.195/2002 …………………………………………...…  =    14.636  
- O.G. nr.97/2005 …………………………….…………………… =      1.414  
- O.G. nr. 99/2000…………………………………………………..=         849  
- HCLM Iaşi …………………………….………….…............…... =      6.553  

Valoarea sancţiunilor aplicate ................ =  5.807.336 lei (+ 810.213 lei față de anul 2016) 
 

Total sancțiuni contravenționale aplicate în 2017 

5103

1471

14636

77
6553

1,109
849

Leg 61/1991 Legea 12/1990 OUG.195/2002 Legea 50/1991

Total HCLM Alte acte normative O.G. 99/200

 



9 
 

Sancțiuni contravenționale aplicate conform Hotărârilor Consiliului Local Iași - 2017 

1,109

6,456

561

393
535

385 168

Alte HCLM
HCLM 172/2002
HCLM 198/2000
HCLM 338/2006
HCLM 167/1998
HCLM 125/2014
HCLM 70/1998

 
 
         Din totalul de 19.406 amenzi au fost trimise pentru luare în debit către:         

             - DFPL Iași un nr. de 8.201 procese-verbale,                                                                                                                                                  
                             - Primării și DFPL din alte localități un nr. de 9185 procese-verbale.  
 
1.2.Infracționalitate 
 

Pe parcursul anului 2017, au fost depistate un număr de 68 de fapte de natură 

penală, iar persoanele implicate în aceste fapte au fost predate organelor de poliţie, pentru 

continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale. 
 

1.3. Petiții 
 

          În perioada de referință la sediul Poliției Locale Iași au fost primite și înregistrate 
9.285 adrese, din care 6.034 au fost plângeri, sesizări și reclamații de la persoane fizice și 

juridice, iar restul, respectiv 3.251 au fost adrese înaintate către serviciile Financiar 
Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ, Juridic.  

În urma activităților specifice desfășurate de către polițiștii locali pe raza de 

competență, au fost identificate probleme administrative, fapt pentru care au fost trimise un 
număr de cca. 1875  informări către instituțiile abilitate în vederea soluționării acestora.  
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1.4. Activități și măsuri de ordine desfășurate de polițiștii locali în 2017 

 
 Polițiștii locali au asigurat, pe parcursul anului 2017, unui climat de ordine și  

siguranță publică la evenimentele și acțunile ce au avut loc pe raza municipiului Iași, dntre 
acstea amintim: 

 Acţiuni desfăşurate pentru combaterea comerţului stradal, 
 Acţiuni desfăşurate în piețele amplasate pe raza municipiului Iași şi în zonele  

adiacente, pentru combaterea comerţului ilicit cu produse din tutun şi alcool provenite din 
Republica Moldova, 

 Acţiuni desfăşurate în vederea identificării persoanelor care apelează la mila  
publicului, 

 Acţiuni desfăşurate în vederea identificării persoanelor fără adăpost şi dezafectarea  
adăposturilor improvizate; 

 Acţiuni desfăşurate în vederea identificării persoanelor fizice şi juridice care nu au  
efectuat operaţiunile de deszăpezire în faţa imobilelor în care locuiesc sau a spaţiilor în 

care îşi desfăşoară activitatea. 
 Asigurarea de măsuri de ordine la toate evenimentele cultural-artistice, sportive,  

religioase, etc., care  s-au desfăşurat în această perioadă pe raza municipiului. 
 Asigurarea măsurilor de ordine în vederea combaterii şi prevenirii faptelor  

antisociale la unităţile de învăţământ; 
 Asigurarea măsurilor de ordine la lăcaşurile de cult cu prilejul sărbătorilor Pascale,  

a hramurilor, procesiunilor şi altor sărbători religioase de mare importanţă; 
 Asigurarea măsurilor de ordine la evenimentele din cadrul Festivalului Internaţional  

de Educaţie 2017; 
 Asigurarea măsurilor de ordine la examenele de capacitate şi bacalaureat. 
 Asigurarea măsurilor de ordine la Raliul Iaşului. 
 Asigurarea măsurilor de ordine la Sărbătorile Iaşului şi cu prilejul manifestărilor  

organizate de Hramul Sfintei Parascheva. 
 Asigurarea măsurilor de ordine cu prilejul distribuirii de către Direcţia de Asistenţă  

Comunitară, a tichetelor valorice sociale pentru şomeri şi persoane cu dizabilităţi.  
 Asigurarea măsurilor de ordine cu prilejul Zilei Naţionale. 
 Asigurarea măsurilor de ordine cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă.  

 
1.5. Serviciile de Ordine Publică 1 -6 

 
        Structura operativă de ordine publică din cadrul Poliției Locale Iasi, este organizată pe 6 
Servicii, iar în cadrul acestora au fost înființate compartimente cu atribuții  de ordine publică, 

sectoriști, fluidizare trafic, prevenire și reglementare probleme cetățenești, protecția mediului, 

control activități comerciale, astfel încât problemele apărute în sectorul de activitate să poată 

fi gestionate cu operativitate.  
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Polițiștii locali au asigurat ordinea şi liniştea publică pe raza secțiilor, ocazie cu care 

au obţinut următoarele rezultate: 
- Sancţiuni contraventionale aplicate .....................................................=  18.492 

      din care: 
 Legea nr. 61/1991, rep...............................................  =  4618 
 H.C.L.M. Iaşi  ..........................................................  =   5768 
 Legea 12/1990............................................................ =   1454  
 O.G. 99/2000............................................................. =     809 
 O.G. 97/2005............................................................. =     1383 
 O.U.G. 195/ 2002 …………………………………. =     4417 
 Alte acte normative...................................................  =    43 

- Valoarea sancţiunilor aplicate .................................... =  3.107.528 lei 
- Fapte de natură contravențională ……………………………… = 68 

 

4618

14544417

1383

5768 43 809

Leg 61/1991 Legea 12/1990 OUG.195/2002 O.G. 97/ 2005

Total HCLM Alte acte normative O.G. 99/200

 
1.6. Serviciul Siguranța Circulației 

 
 În perioada analizată, au fost constatate şi aplicate un număr de 10.999 

contravenţii, din care 5.148 au fost sancţiuni cu amendă, iar 5.851 sancţiuni cu avertisment, 

însumând o valoare totală de 1.699.333lei, după cum urmează: 
 Legea 61/1991 = 83 
 Legea 38/2003 = 73 
 Legea 235/2004 = 1 
 Legea 349/2002 = 1 
 Legea 448/2006 = 133 
 H.C.L.M. 172/2002 = 336 
 H.C.L.M. 153/2010 = 20 
 H.C.L.M. 365/2006 = 10 
 H.C.L.M. 198/2000=  67 
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 H.C.L.M. 125/2014 = 63 
 O.U.G. 195/2002 = 10.212, aplicându-se aproximativ 25.000 puncte de penalizare 

 
 

 
 
 

Pe linia respectării prevederilor OUG 195/2002 rep. 
 S-a acţionat permanent în vederea respectării normelor rutiere, conform OUG 

195/2002, ocazie cu care au fost aplicate, în perioada analizată un număr de 10212 sancţiuni 

contravenţionale, sancţiuni aplicate atât pentru abaterile statice: oprire-staţionare, parcare, 
accesul interzis pe anumite sectoare de drum, cât şi pentru traversarea prin loc nepermis. 
- Oprire neregulamentară = 5218 
- Staţionare neregulamentară = 3731 
- Accesul interzis = 1267 
- Traversare neregulamentară = 261 
- Alte fapte = 266 
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 Activitatea de ridicare/blocare autovehicule staţionate neregulamentar,  
identificare autoturisme abandonate şi educaţie rutieră în unităţile de învăţământ 
 
 În perioada analizată poliţiştii locali din cadrul Biroului Reglementare Siguranţă 

Rutieră, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul SC Servicii Publice SA, au acționat conform 

HCLM 246/2005 pentru blocarea roţilor autovehiculelor depistate staţionate, parcate 

neregulamentar pe alei pietonale, trotuare, spaţii verzi, fiind blocate un număr de 1896, 
totodată din luna octombrie s-a reluat activitatea de ridicare fiind ridicate un număr de 740 
autovehicule staţionate neregulamentar conform OUG 195/2002. 
 

 
 

Conform HCLM 283/2015, au fost mutate un numar de 987 autoturisme, în diferite 
ocazii: manifestări socio-culturale sau religioase, activităţi de asfaltare-frezare, toaletare 
arbori, avarii ale reţelelor de apă, electricitate.  
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1.7. Biroul Intervenție 

 
 În perioada analizată, în cadrul Biroului şi-au desfăşurat activitatea un număr de 18 
politisti locali care: 

 în vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică, au întocmit un număr de  
662 procese verbale, însumând o valoare totală de 99.194 lei, pentru fapte ce țin de tulburarea 

ordinii şi liniştii publice; consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public; apelarea la mila 

publicului; provocarea de scandal în locuri publice; proferarea de injurii şi amenintări cu acte 

de violenţă; etc. 
 în vederea constatării faptelor de natură infracțională au fost constatate un număr de 

11 infracţiuni, ocazie cu care au depistat, reţinut şi predat organelor în drept pentru 

continuarea cercetărilor 17 persoane suspecte. 
 au intervenit, în timp util, la aplanarea a 421 conflicte. 
 au participat la cca. 316 măsuri de ordine. 
 au răspuns la peste 63 mesaje de alarmă ale obiectivelor monitorizate prin 

dispeceratul Poliţiei Locale. 
 au fost rezolvate un număr de 53 petiții din partea cetățenilor, înregistrate la 

secretariatul unităţii și un număr de 319 sesizări transmise prin dispeceratul unităţii. 
 

1.8. Birou Pază. Control Acces. Transport Valori 
 
Polițiștii locali din cadrul biroului asigură paza obiectivelor şi bunurilor de interes  

public local din zona de competenţă, aflate în administrarea Consiliului Local, respectiv:   
- Primăria Iași -  un post fix la intrarea A si un post fix la intrarea B, un post fix la 

punctul acces auto din str. A. Bârsescu,  
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- D.E.F.P.L. - un post acces public,   
- Starea Civilă - un post fix,   
- Stadionul Emil Alexandrescu  - un post, 
- sediul Politiei Locale Iaşi, str. Bucium, 30 – un post, 
- cămine sociale – 3 posturi, 
- Muzeul Muzicipal -un post, 

 
1.9. Serviciului Dispecerat, alături de celelalte structuri ale Poliţiei Locale Iaşi, și-a  
desfăşurat activitatea în sprijinul şi interesul cetăţeanului şi comunităţii.  
      În anul 2017 s-au primit un număr de 7155 de sesizări telefonice și 134 sesizări 

scrise primite de la persoane fizice și juridice. 
Cele mai frecvente situaţii sesizate de cetăţenii municipiului au fost privind încălcarea 

normelor de convieţuiere socială, ocuparea fără drept a locurilor de parcare închiriate la 
Primăria Mun. Iaşi, gospodărirea şi menţinerea curăţeniei pe raza municipiului Iaşi, 

interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau persoane, circulaţia rutieră, 

activităţile comerciale ilicite s.a.  
În toate cazurile au fost dirijate echipaje ale Poliţiei Locale pentru edificare asupra 

situaţiei sesizate şi rezolvarea acesteia dacă le aveau în competenţă. În situaţia în care 

aspectele intrau în competenţa altor autorităţi, acestea au fost transmise telefonic către acestea 

(de ex: Romtelecom, E-on, ApaVital, Salubris, D.S.P.M. Iasi, etc.).  
 
Verificări persoane, autovehicule şi societăţi comerciale: 
 Pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu s-au efectuat un număr de  22.674 accesări 

ale fişelor persoanelor, autovehiculelor şi societăţilor comerciale. 
 
Intervenţii la obiectivele monitorizate:  

Dispeceratul Poliţiei Locale Iaşi, este dotat cu un program de dispecerizare tip 

“Dispecerat DPC-08”. Programul asigură recepţia evenimentelor transmise către acest 

Dispecerat pentru monitorizare, pe linia telefonică a sistemelor de alarmare şi gestionarea 

acestora de către dispecerii de serviciu. Centralele de alarmare sunt modelul Cerber C61 sau 

DSC PC 1832. 
În perioada 01.01.2017-31.12.2017, s-au efectuat un număr de 181 intervenţii la 

obiectivele monitorizate. 
Dispeceratul funcționează într-un spaţiu nou amenajat, modernizat, lucrătorii biroului 

având în atenție monitoarele cu imaginile transmise de cele 130 camere video stradale 
funcționale, din totalul de 146 amplasate pe raza municipiului Iași. 

La montarea camerelor de supraveghere s-a ţinut cont de zonele aglomerate unde 
exista risc criminogen ridicat. 
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1.9.1 Compartimentul de Management al Traficului și-a desfășurat activitatea 

conform atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Municipiului Iași și cu angajamentele asumate de către Municipiul 

Iaşi în calitate de beneficiar al fondurilor europene în cadrul PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1., „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere, proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT 

DE TRAFIC ÎN MUNICIPIUL IAŞI”, Cod SMIS 39823. 
În perioada analizată au fost efectuate 420 de solicitări de punere la dispoziție a imaginilor 

cu 168 mai multe ca în anul 2016, astfel la Registratura Primăriei Municipiului Iași, către 

Biroul Managementul Traficului Rutier au fost depuse solicitări de către: Inspectoratul 

Județean de Poliție Iași, Compania de Transport Public Iași, Judecătoria Iași, Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Iași, dar și alte instituții ori persoane fizice. 
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Prin activitățile desfășurate, Biroul de Management al Traficului a îndeplinit următoarele 

funcţii: 
 funcţia de management al informaţiilor (procurarea, centralizarea, prelucrarea,  

protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor deținute); 
 funcţia de suport decizional (implementarea deciziilor municipiului Iaşi privind  

managementul traficului rutier şi pietonal şi pentru creşterea gradului de securitate în trafic); 
 funcţia de coordonare (sprijinirea echipelor de intervenţie principale); 
 funcţia de comunicare (informarea entităților responsabile despre apariția  

incidentelor în trafic); 
 funcţia de evaluare (capacitatea sistemului și a structurilor de intervenţie). 

 
1.10. Serviciului Control Urbanism. Afișaj Stradal 
 

Activitatea serviciului a fost asigurată în anul 2017 de 9 polițiști locali, responsabili de 

8 zone ale Municipiului, conform sectorizării întocmite. 
În perioada de referință, activitatea Serviciului Control Urbanism. Afișaj Stradal s-a 

materializat prin: 
- încheierea unui număr total de 78 procese verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor, acestea totalizând un cuantum al amenzilor de 385.500 lei,  
- încheierea unui număr de 2.522 notificări și înștiințări. Dintre acestea 71 procese 

verbale au fost întocmite pentru lipsă autorizație de construire, fiind aplicată măsura de 

sistare a lucrărilor în 24 din cazuri. 
          Au fost constatate 22 fapte de natură penală constând în lucrări de construire 

neautorizate în zona protejată istoric (6 cazuri), continuarea de lucrări în urma măsurii de 

sistare și lucrări de construire neautorizate de branșamente și racorduri la rețele de utilități. În 
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toate cazurile s-a întocmit documentația necesară în vederea sesizării organelor de urmărire 

penală pentru continuarea cercetărilor. 
         Creșterea  numărului  de  contravenții  la  Legea  nr. 50/1991  se  datorează  revigorării  

pieței imobiliare, investitorii  neașteptând desfășurarea procedurilor legale pentru obținerea 

autorizațiilor de construire începând și executând lucrările înainte sau în paralel cu procesul 

de obținere a documentelor legale. 
          În perioada analizată au fost înregistrate în evidențele serviciului un număr total de 

1.790 sesizări și petiții venite de la cetățeni, fiind realizată o medie de 223 lucrări repartizate 

fiecărui inspector, la o rată de 149 sesizări lunar. 
          Activitatea de demolare a construcțiilor ce nu au respectat prevederile legale în vigoare 
a totalizat un număr de 120 amplasamente dezafectate, în urma întocmirii a 13 Dispoziții 

Administrative.  
          De asemenea, în urma activităților specifice desfășurate de polițiștii locali din cadrul 

Serviciului Control Urbanism pe parcursul anului 2017 au fost întreprinse un număr de 3.154 
verificări privind respectarea normelor privind disciplina în construcții. 
          Activitatea de recepționare a lucrărilor de construire finalizate pe raza administrativă a 

municipiului Iași s-a concretizat prin întocmirea unui număr de 489 procese verbale de 
receptie la terminarea lucrărilor. Aceste activități s-au derulat numai în cazurile în care     
s-au prezentat documentațiile complete, inclusiv dovada achitării taxei de regularizare a 
autorizației de construire, condiție ce a determinat creșterea gradului de colectare a taxelor 

locale.   
 
1.11. Pregătirea Profesională 

 
Pregătirea profesională de specialitate a polițiștilor locali, s-a desfăşurat prin instructaje  

zilnice, înainte de intrarea în serviciu, în conformitate cu planul tematic, precum și în cadrul 

pregătirilor profesionale desfășurate lunar, conform Planului de Pregătire Profesională, 

aprobat la nivel de instituției. 
  
1.12. Relaţia cu presa 
 
                În vederea reflectării activității desfășurate de Poliția Locală Iași în concordanță cu 

principiul transparenței, acțiunile importante au fost emise către mass-media în 260 de 
comunicate de presă, materializându-se în peste 500 de știri în presa scrisă, online, radio și 

televiziune. 
         De asemenea, au fost oferite informaţii şi ziariştilor din presa scrisă şi vizuală pentru 

subiectele proprii. În plus, imaginea instituţiei a fost reprezentată şi în cadrul emisiunilor în 

direct de la posturile de radio şi televiziune locale. 
 În plus, începând cu luna mai 2017, instituția noastră are propria pagină de facebook, 

unde vizualizările au crescut semnificativ de la o zi la alta. 
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Obiective pentru anul 2018:     
   1. Cunoaşterea şi stăpânirea situaţiei operative în locurile, mediile şi zonele date în 

competenţă, în scopul prevenirii unor acţiuni care ar putea duce la tulburarea  ordinii şi 

liniştii publice sau ar putea împiedica funcţionarea normală a instituţiilor statului sau 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 
    2. Prioritizarea activităţilor pe liniile celorlalte segmente de activitate, respectiv 
fluidizarea traficului rutier, protecţia mediului, controlul activităţilor comerciale şi evidenţa 

persoanei, în scopul cunoaşterii problematicilor specifice, identificării neregulilor apărute şi 

aplicării corecţiilor impuse. 
     3. Cooperarea cu alte structuri cu atribuţii pe segmentele de activitate ale poliţiei 

locale, respectiv, Poliţia Naţională, Jandarmeria, DSV, DSP, Garda Naţioinală de Mediu, în 

scopul eficientizării acţiunilor şi prevenirii cu maximă eficienţă a oricăror încălcări ale 

legislaţiei specifice. 
4. Colaborarea cu celelalte structuri ale poliţiei locale, în scopul concentrării eforturilor în 

direcţia îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor ce revin Poliţiei Locale Iaşi. 
 
          În scopul îndeplinirii obiectivelor menţionate, vor fi întreprinse următoarele măsuri: 
Planificarea riguroasă în serviciu a efectivelor în vederea acoperirii locurilor şi punctelor 

vulnerabile din aria de competenţă; 
Instruirea permanentă a efectivelor în scopul cunoaşterii problematicii pe fiecare segment 

de activitate şi a modului de acţiune în diferite situaţii; 
Perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale şi a deprinderilor practice, prin 
studiu individual şi şedinţe de pregătire centralizată, care să cuprindă întreaga arie aflată în 

competenţa poliţiştilor locali; 
Întărirea gradului de disciplină (şi în special de disciplină a muncii), în scopul cunoaşterii 

şi înţelegerii regulilor de comportare şi a acceptării legilor şi regulilor organizaţionale, pentru 

bunul mers al activităţii; 
Îmbunătăţirea relaţionării cu cetăţenii în general, în scopul identificării problemelor 

acestora şi al iniţierii unor măsuri anticipativ – preventive care să ducă la combaterea şi 

eradicarea unor fenomene negative care afectează lucrurile pe segmente date în competenţa 

poliţiei locale. 
 
 
 

 

 

 
                                                       Director General Adjunct, 
                                                             Georgel Grumeza 
 
 
 
 
Serv. 5 O.P./N.D. 
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