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RAPORT DE ACTIVITATE  
POLIŢIA LOCALĂ IAŞI  

PENTRU ANUL 2015 
 

 
       În perioada de referinţă, Poliţia Locală Iaşi şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 155/2010- Legea Poliţiei Locale şi H.G. nr. 1332/2011 – 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale, pentru apărarea drepturilor şi 

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

descoperirea infracţiunilor, în toate domeniile pentru care sunt împuterniciţi să acţioneze, 

respectiv: asigurarea ordinii publice, circulaţiei pe drumurile publice, disciplina în construcţii 

şi afişajul stradal, protecţia mediului, activităţi comerciale, evidenţa persoanelor şi alte 

domenii stabilite de lege. 
   Consolidată ca forţă de ordine şi linişte publică, ale cărei acţiuni au efect direct asupra 

gradului de asigurare a ordinii şi liniştii publice, instituţia a avut ca şi prioritate implicarea 
activă în viaţa cetăţenilor, asigurarea unui serviciu public de înaltă calitate în interesul 
comunitătii locale. 
 

Structura organizatorică, evoluţia si dinamica personalului Politiei Locale Iaşi 
 

           Structura organizatorică, construită pe limita aprobată de 304 posturi, a suportat 
modificări pe parcursul anului 2015. Ele au fost inserate în cuprinsul HCL Iasi nr. 272/2014.  
            În prezent, structura aprobată prin HCL Iasi nr. 23/2014 şi modificată prin HCL Iaşi 
nr. 255/2014 totalizează un număr de 304 posturi din care 298 funcţii publice (17 de 

conducere şi 281 de execuţie) şi 6 posturi de personal contractual (de execuţie).  
Modificările sunt sesizabile atât în privinţa categoriilor posturilor, în sensul că a 

crescut ponderea posturilor de funcţionari publici (de la 98% în 2014, la peste 99% în 2015), 
cât şi în privinţa nivelului posturilor, prin  transformarea atât a unor funcţii vacante în posturi 
de nivel superior, cât şi prin promovarea în grad şi în clasă a 58 funcţionari publici. Faţă de 
cele 8 servicii, 7 birouri şi 3 compartimente existente la începutul anului 2015, în prezent, 
organigrama este structurata în 8 servicii, 7 birouri şi 5 compartimente, unul dintre 
compartimente participând la activitatea de gestionare şi fluidizare a traficului, pe raza 
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municipiului Iaşi. Coordonarea instituţiei se face de către 1 director general şi 1 director 
general adjunct (ambii funcţionari publici).  

De remarcat faptul că, din totalul posturilor, 85,20% sunt deţinute de salariati ce 
ocupa functii publice specifice de execuţie de politist local. Diferenţa de 14,80% o reprezintă 

funcţiile publice generale (8,22%), funcţiile publice de conducere (5,6%) şi personalul 
contractual (0,98%). 

 Cele 304 posturi au fost astfel distribuite:   
 în perioada 01 ianuarie– 10 septembrie 2015 :     

                    - 298 funcţii publice (17 de conducere şi 281 de execuţie) 
                    - 6 posturi de personal contractual (de executie). 

 în perioada 10 septembrie 2015 –31 decembrie 2015:  
                    - 301 funcţii publice (17 de conducere şi 284 de execuţie) 
                    - 3 posturi de personal contractual (de execuţie). 
 
            În ceea ce priveşte gradul de ocupare a posturilor, s-a pus accent pe ocuparea 
posturilor vacante, legislaţia oferind permisivitate şi flexibilitate reală în acest sens. Astfel, 
deşi au fost întocmite documentaţiile de încetare a raportului de serviciu/muncă în cazul a 6 
salariaţi, ele au fost echilibrate şi chiar depăsite prin recrutarea a 8 angajaţi. Cu toate acestea,  
la sfârşitul anului, situaţia era identică cu cea de la începutul lui. 
            La nivelul institutiei, pe parcursul anului 2015, gradul de ocupare a posturilor, se 
prezintă astfel: 

 la 01 ianuarie 2015: 95,40 % din posturi erau ocupate 
 la 10 septembrie 2015: 96,05 % din posturi erau ocupate   
 la 31 decembrie 2015: 95,39 % din posturi erau ocupate  . 

 
În ceea ce priveşte bugetul, Poliţiei Locale Iaşi i-a fost alocat pentru anul 2015 un buget 

de venituri şi cheltuieli în valoare de  13439,98  mii lei, din care 12439,98  mii lei pentru 

secţiunea de funcţionare şi 1000 mii lei pentru secţiunea de dezvoltare, care se prezintă astfel: 

 
 

Finantarea cheltuielilor Poliţiei Locale Iaşi este asigurată din Venituri proprii şi 

subvenţii, care din subvenţii  pentru anul 2015 a fost de 13396,10 mii lei. 
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Veniturile proprii ale Poliţiei Locale Iaşi obţinute din serviciile prestate au totalizat 

38,67 mii lei, în anul 2015, acestea s-au înregistrat doar din servicii de monitorizare şi 

intervenţie, Serviciul Financiar- Contabilitate emiţând  facturi pentru un număr de 24 clienţi  

în luna decembrie 2015. 

Gradul de încasare  a veniturilor reprezintă un plus, însă s-a redus constant numărul de 

clienţi, din motive neimputabile instituţiei noastre. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile includ costul furniturilor de birou, materialelor de 

curaţenie,  a combustibililor şi lubrefianţilor, muniţie şi a altor materiale necesare bunei 

funcţionări a instituţiei, precum şi contravaloarea consumului de energie electrică, termică şi 

valoarea altor prestări de servicii cu caracter funcţional.  

În anul 2015, toate aceste cheltuieli au însumat 924,53 mii lei, iar plăţile 1013,79 mii 

lei.  

Execuţia la titlul II - Cheltuieli cu bunuri şi servicii în anul 2015 este de 99.31% din 

banii alocaţi prin Bugetul de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare venituri proprii 

şi subvenţii. 

Cheltuielile de capital reprezintă sumele consumate pentru achiziţionarea de active fixe, 

precum şi pentru reparaţiile capitale aferente activelor fixe.  

În anul 2015, acestea  au fost de 1000,00  mii lei. 

Din resursele financiare alocate pentru această destinaţie au fost achiziţionate 

următoarele mijloace fixe si plăţi: 

- asigurare plăţi rate leasing autoturisme; 

- autoturisme noi prin valorificare a 3 autoturisme casate prin Programul de Înnoire a 

Parcului Auto Naţional; 

- staţii radio emisie recepţie; 

- sistem de avertizare acustic si luminos; 

- extindere sistem supraveghere stradal pe 3 tronsoane; 

- echipamente dispecerat (calculatoare, servere, sisteme de înregistrare, stocare si 

redare) ; 

- sistem de monitorizare prin GPS a staţiilor TERTA 

- echipament înregistrare a apelurilor preluate prin dispecerat 

- aparat multifuncţional sală sport; 

- softuri si licenţe; 

- reparaţie capitală la Sistem supraveghere stradal; 
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- reparatie capitală relocare şi recompartimentare spaţiu dispecerat; 

 

Execuţia la titlul XII - Cheltuieli de capital a fost realizată în proporţie de 99,46 %, 

motivată şi de faptul că listele de investiţii finale se pot modifica şi actualiza pâna la sfarşitul 

lunii octombrie, ca principiul bugetar. 

 

ACTIVITATEA SERVICIILOR OPERATIVE 
 

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

prevederile Legii 155/2010 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. 
 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. 
 
 
În ceea ce priveşte activitatea contravenţională, situaţia se prezintă astfel: 
- Total contravenţii.............................................................................= 27.798( + 717) 
- Din care, Legea nr.61/1991 mod., ……………….……..……..…= 4.448 ( - 597 ) 
- Legea nr.12/1990 ………………………………...…………….….=  1.631( + 182) 
- Legea nr.38/2003 ……………………………...……………...…..=  177( + 7) 
- Legea nr.50/1991 ……………………………….………..……….=  122( + 25) 
- O.U.G.nr.195/2002 …………………………………………...… = 8.859( - 2441 ) 
- O.G. nr.97/2005 …………………………….……………………=  1.854( - 329 ) 
- O.G. nr. 99/2000…………………………………………………..=   823( + 39) 
- HCLM Iaşi …………………………….………….…............…...=  9.551( + 2938) 
- Alte acte…………………………………………………………...=   333( + 1) 
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          De asemenea, au fost depistate un număr de 85 de fapte de natură penală, iar 92 de 

persoane implicate în aceste fapte au fost predate organelor de poliţie, pentru continuarea 

cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale. 

În anul 2015, poliţiştii locali au desfăşurat 142 de acţiuni şi razii.  
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         În perioada analizată, agenţii de poliţie locală din Serviciul Ordine Publică au dat 

dovadă de preocupare pe linia îndeplinirii sarcinilor de serviciu, au organizat şi executat, 

potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, activităţi, 

acţiuni şi misiuni materializate în încheierea a 6.554 procese verbale de contravenţie, din care 

la Legea nr. 61/1991 un număr de 2966, iar la HCLM şi alte acte normative  un număr de  

1708 procese verbale de contravenţie, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.003.785 lei.  

  

Activitatea Serviciului Dispecerat, alaturi de celelalte structuri ale Poliţiei Locale 

Iaşi, s-a desfăşurat în sprijinul şi interesul cetăţeanului şi comunităţii.  

     În anul 2015 s-au primit un număr de 2739 de sesizări telefonice. 

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; gospodarirea 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 erau de 

competenţa altor autorităţi acestea erau transmise telefonic către acestea (de ex: Romtelecom, 

E-on, ApaVital, Salubris, D.S.P.M. Iasi, etc.). Astfel repartizarea dirijărilor a fost următoarea:  

Verificări persoane, autovehicule şi societăţi comerciale: 

 Pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu s-au efectuat un numar de  17.580 

accesări ale fişelor persoanelor, autovehicule şi societăţi 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 01.01.2015-31.12.2015, s-au efectuat un număr de 668 intervenţii la 

obiectivele monitorizate. 

In cursul anului 2015, dispeceratul a fost mutat într-un spaţiu nou amenajat, 

modernizat, cu aparatură nouă, ce cuprinde un număr de aproximativ 72 camere video 
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stradale performante, la care s-a adăugat şi un sistem GPS, pentru monitorizarea patrulelor 

mobile aflate în misiune pe raza municipiului Iaşi. 

La montarea camerelor de supraveghere s-a ţinut cont de zonele aglomerate unde 

exista risc criminogen ridicat. 

 

Activitatea pe linia circulaţiei rutiere 

 În perioada analizată, au fost constatate şi aplicate un număr de 11.930 contravenţii, 

din care  5158 au fost sancţiuni cu Amendă, iar 6764 sancţiuni cu avertisment, însumând o 

valoare totală de 1.177.396 lei, după cum urmează: 
 Legea 61/1991 = 42 
 Legea 38/2003 = 165 
 H.C.L.M. 172/2002 = 3495 
 H.C.L.M. 153/2010 = 14 
 H.C.L.M. 365/2006 = 37 
 H.C.L.M. 198/2000=  74 
 H.C.L.M. 125/2014 = 113 
 H.C.L.M. 167/1998 = 3 
 Legea 448/2006 = 59 
 O.G. 97/2005 = 1 
 O.U.G. 195/2002 = 7919, aplicându-se aproximativ 18.500 puncte de penalizare 
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Activitatea de ridicare/blocare autovehicule staţionate neregulamentar,  
identificare autoturisme abandonate  

 
 De la începutul anului până în luna mai, când a fost întreruptă activitatea de ridicare, 

poliţiştii locali din cadrul Biroului Reglementare Siguranţă Rutieră, au ridicat cu sprijinul 
lucrătorilor din cadrul S.C. Servicii Publice S.A., un număr de 1472 autovehicule staţionate 

neregulamentar, conform OUG 195/2002. 
 
S-a reluat conform HCLM 246/2005 activitatea de blocare a roţilor autovehiculelor 

depistate oprite, staţionate, parcare neregulamentar pe alei pietonale, trotuare, spaţii verzi, 

fiind blocate un număr de 3.104 autoturisme, din care au fost încasate de către Servicii 

Publice 2529, pentru 575 conducători auto s-a luat măsura sancţionării contravenţionale. 
 

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 7919 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 = 3440 
- Staţionare neregulamentară = 1908 
- Accesul interzis = 1965 
- Traversare neregulamentară = 589 
- Alte fapte = 17 
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Activitatea Serviciului Comunicare 

În baza competenţelor stabilite prin lege, agenţii sectorişti au soluţionat în perioada 

analizată  807 adrese, respectiv: 
    678 de adrese/petiţii/reclamaţii ale cetăţenilor şi a diferitelor 

institutiilor, din care: 
 255 adresate direct instituţiei noastre;  
 200 sesizări ale cetăţenilor au fost adresate Primărie, care au  

fost redirecţionate spre verificare şi măsuri legale instituţiei noastre; 
 193 adrese si sesizări ale institutiilor si cetăţenilor au fost  

trimise spre solutionare institutiei noastre;  
 23 de persoane au fost verificate la domiciliu ca urmare a adreselor primite 

din  
partea instanţelor de judecată; 

 S-a îndeplinit procedura de afişare la domiciliu/sediu a proceselor-verbale de  
contravenţie, pentru  7 persoane fizice /juridice care au săvârşit contravenţii în alte localităţi; 

În urma activităţilor specifice desfăşurate de către agenţii sectorişti pe raza de 
competenţă, au fost identificate mai multe probleme administrative, în urma cărora s-a 
înaintat un număr de 129 adrese către instituţiile abilitate în vederea soluţionării acestora. 

 
 

                                                                      

 

Activităţi desfăşurate pe linie de evidenţă a persoanei 

           În conformitate cu Planul de Măsuri comun Direcţia Evidenţa Persoanelor  

Administrarea Bazei de Date – I.G.P.R.1970237/14.10.2010-95865/30.12.2010 pentru 
eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au 
solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, la nivelul instituţiei a 

fost întocmit un Protocol de colaborare cu Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor – 
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Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, prin care a fost distribuit instituţiei noastre, în anul 2015 
un număr de  7.844 invitaţii, după cum urmează: 

 

 
2015 

Trim.IV-2014 Trim.I 
2015 

Trim.II 
2015 

Trim. 
III -2015 

Total 
2015 

1.607 2.433 2.002 1.802 7.844 
 

DIN CARE: 
 

 

Pers.gasite 
la domiciliu 

           1.090 1.756 1.369 1.200 5.415 

Invit.returnate 
cu menţiunea 

gasita în teren 

519 677 616 602 2.429 

Din care: 
C.I. eliberată la 

data înştiinţarii 
126 

 
  108 123 

 
103 

 
460 

          
 

Activităţi desfăşurate pe linia activităţilor comerciale 

 
 

  Valoare totală contravenţii :  1.221.873  lei 
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Ca măsură complementară, în urma controalelor executate zilnic, s-a dispus şi 

confiscarea bunurilor, în valoare totală de 100.304 lei, după cum urmează:  
 Ţigarete – 11.100 lei 
 Alcool – 12.200 lei 
 Produse agroalimentare – 65.00 lei 
 Textile – 11.050 lei 
 Flori naturale – 954 lei. 

 Lucrătorii serviciului au efectuat verificări şi au înaintat răspus, cu măsurile 

întreprinse, în cazul celor 236 de sesizări venite din partea cetăţenilor.  
 
                 În anul 2015 poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au fost 
implicaţi  în activităţile specifice desfăşurate pe linia protecţiei mediului, cum ar fi: 
           -activităţi de supraveghere a zonelor date în competenţă în scopul identificării unor 

persoane fizice sau juridice care nu respectă prevederile legale referitoare la protecţia 

mediului; 
           -verificarea unor persoane juridice care desfăşoară activităţi comerciale sau din sfera 
serviciilor a căror funcţionare impune  obţinerea unui aviz de mediu, iar ulterior respectarea 

unor prevederi legale referitoare la protecţia mediului; 
           -activităţi specifice în zonele de agrement ale municipiului Iaşi, vizând cu prioritate 

informarea cetăţenilor cu privire la obligaţiile ce le revin pe linia protejării mediului 

înconjurător şi sancţionarea ulterioară a celor care au încălcat prevederile legale în vigoare pe 

acest segment de activitate.                 
           -rezolvarea cu operativitate a sesizărilor şi petiţiilor cetăţenilor, care vizau nereguli pe 

linia protecţiei mediului;               
           -cooperarea permanentă cu celelalte structuri din municipiul Iaşi cu atribuţii pe linia 

protecţiei mediului, menţionând aici Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Garda Naţională 

de Mediu-Comisariatul Iaşi, SC Salubris SA Iaşi, APELE Române, Ocolul Silvic Iaşi, 

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Direcţia de Sănătate Veterinară Iaşi, etc. 
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Activitatea Biroului Proceduri Juridic 
 
În anul 2015, pe rolul instanţei au fost înregistrate un număr de 233 dosare, după cum 

urmează: 
1. a) dosare care au avut ca obiect plângeri contravenţionale, împotriva proceselor- verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor: 
 - pe linie de circulaţie – 93 dosare avand ca obiect plângere contravenţională 

 soluţionate favorabil (menţine prevederile proceselor-verbale atacate)-
19 

 înlocuieşte sancţiunea contravenţională din amendă în avertisment-5  
 soluţionate nefavorabil - 5 (în două dosare am fost obligaţi la plata 

contravalorii taxei de ridicare) 
 în curs de solutionare- 64 

- ordine publică/ comerţ/ mediu - 49/19/27=95 dosare având ca obiect plângeri 
contraventionale 

 soluţionate favorabil (menţine prevederile proceselor-verbale atacate)-
16 

 înlocuieşte sancţiunea contravenţională din amenda în avertisment-3 
 soluţionate nefavorabil-2 
 în curs de soluţionare-74 

-  disciplina în construcţii- 18 dosare având ca obiect plângeri contravenţionale 
 soluţionate favorabil-8 
 soluţionate nefavorabil-1 
 în curs de soluţionare- 9 

b) dosare având ca obiect obligaţia de a face Lg. 50/1991 – 25 
 soluţionate favorabil-1 
 soluţionate nefavorabil-2 
 suspendate -2 
 în curs de soluţionare- 20 

c) dosare înregistrate pe rolul instanţei în anul 2013-2014-2015 şi finalizate în anul 2015  
au fost -161 dosare 

 Litigii de munca: 3 dosare -1 dosar soluţionat favorabil şi 2 dosare în curs de 
soluţionare.     

  
        Activitatea Serviciului Control Urbanism şi Afişaj Stradal s-a materializat prin 
încheierea unui număr total de 122 procese verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor, acestea totalizând un cuantum al amenzilor de 213.000 lei.  
În perioada analizată au fost înregistrate în evidenţele serviciului un număr total de 

1419 sesizări şi petiţii venite de la cetăţeni, fiind realizată o medie de 178 lucrări repartizate 

fiecărui poliţist local, la o rată de 118 sesizări lunar. 
Activitatea de demolare a construcţiilor ce nu au respectat prevederile legale în 

vigoare a totalizat un număr de 84 amplasamente dezafectate, în urma întocmirii a 31 de 
Dispoziţii Administrative.  
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          De asemenea, în urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii locali din cadrul 
Serviciului Control Urbanism pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse un număr de 1761 

verificări privind respectarea normelor privind disciplina în construcţii în urma a 2256 
somaţii şi înştiinţări. 
 

Activitatea de recepţionare a lucrărilor de construire finalizate pe raza 
administrativa a municipiului Iaşi s-a concretizat prin întocmirea unui număr de 608 procese 
verbale de receptie la terminarea lucrărilor. Aceste activităţi s-au derulat numai în cazurile în 
care s-au prezentat documentaţiile complete, inclusiv dovada achitării taxei de regularizare a 

autorizaţiei de construire, condiţie ce a determinat creşterea gradului de colectare a taxelor 

locale.   
 

            Promovarea imaginii instituţiei, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la 

activităţile desfăşurate de către poliţiştii locali s-a realizat prin intermediul conducerii 
generale şi prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituţiei. În acest sens, relaţia cu mass-
media a fost menţinută prin intermediul sincroanelor şi inserturilor, cât şi prin intermediul 

site-ului instituţiei unde au fost postate 210 de comunicate de presă. În urma acestor 

demersuri în presa locală şi naţională, atât scrisă cât şi audiovizuală au fost emise peste 437 
de ştiri cu privire la activitatea Poliţiei Locale Iaşi.  
         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. 
         Trebuie menţionat totuşi, că imaginea şi credibilitatea poliţiei locale au fost afectate 

grav în cursul anului 2015, de ancheta derulată în luna mai, de structura centrală a DNA. La 

finalizarea cercetărilor, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a 2 cadre cu funcţii 

de conducere din interiorul instituţiei. 
  Starea şi practica disciplinară 

Evidenţa practicii disciplinare la nivelul instituţiei, a marcat o scădere a numărului de 
cauze supuse atenţiei comisiei de disciplină. Dacă în anul 2013 se înregistra un număr de 11 
dosare, anul 2015 se remarcă prin reducerea acestei cifre la 7 dosare. Mulţumitor este faptul 
că, a scăzut gravitatea abaterilor disciplinare cercetate, drept pentru care şi sancţiunile 
aplicate au fost mult mai uşoare.  
Obiective propuse pentru anul 2016 

 fructificarea tuturor oportunităţilor de suplimentare a bugetului de venituri şi  
cheltuieli prin prezentarea în avans de referate justificative privind nevoile suplimentare ale 
instituţiei 

 profesionalism în munca desfăşurată în slujba cetăţeanului, astfel încât sesizările 

acestora să înregistreze un trend descendent;   
 studiu individual continuu pentru fiecare lucrător; 
 prin intensificarea şi diversificarea activităţii de pregătire profesională se va urmări 

crearea unui profil puternic, pozitiv al poliţistului local, care prin atitudine civică, 

comportament, ţinută şi nu în ultimul rând profesionalism să capteze interesul şi încrederea 

cetăţeanului. 
• elaborarea de reglementări care îşi impun necesitatea din punct de vedere  
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urbanistic, înaintarea eventuală a acestora către Consiliul Local în vederea emiterii unor HCL 

(reglementări coloristice zonificate, impuse de lucrări efectuate haotic precum vopsirea pe 
aceleaşi străzi a unor imobile în culori aprinse în urma activităţilor de anvelopare termică, 

reglementarea împremuirilor spaţiilor verzi de către asociaţiile de proprietari, etc). 
• maximizarea încasărilor la bugetul local, prin recepţionarea lucrărilor de  

construire finalizate, în baza regularizării taxelor pentru emiterea autorizaţiilor de construire 
de către Primăria Municipiului Iaşi.  

 
 
 
 

                                                       Director General Adjunct, 
                                                             Georgel Grumeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serv. Comunicare/N.D. 
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