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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA POLIȚIEI LOCALE TÂRGOVIȘTE,
DESFĂȘURATĂ ÎN PERIOADA 01.01.2015 - 31.12.2015
Ne desfășurăm activitatea sub semnul jubiliar al împlinirii a 5 ani de activitate de la
înființarea Poliției Locale în unitatea administrativ teritorială – Municipiul Târgoviște,
odată cu transformarea Poliției Comunitare în Poliției Locală, în conformitate cu
prevederile Legii 155 /2010.
Poliția Locală Târgoviște este o instituție publică cu personalitate juridică ce își
manifestă autoritatea executivă, strict la nivelul unității administrativ teritoriale, drept
pentru care acţionează în interesul cetățenilor din municipiul Târgoviște, al autorităţilor şi
instituţiilor publice numai prin raportare strictă la competenţele legale, aşa cum sunt
stipulate în legile specifice ce reglementează organizarea și funcționarea instituției și nu în
ultimul rând în Constituţia României.
Procesul de operaționalizare al instituției, început în anul 2011 este continuu, iar
pentru eficientizarea procesului de management, creşterea gradului de siguranţă şi
încredere al cetăţenilor municipiului, serviciile, birourile şi compartimentele Poliţiei
Locale Târgovişte s-au concentrat pe menţinerea ordinii şi liniştii publice, asigurarea
desfăşurării traficului rutier pe drumurile publice - în strânsă concordanţă cu prevederile
legale, derularea vieţii cotidiene a cetăţenilor municipiului într-un mediu înconjurător
curat şi sănătos, respectarea cadrului legal în ceea ce priveşte comerţul, respectarea
normelor şi principiilor în realizarea construcţiilor atât pe domeniul public cât şi pe cel
privat, respectarea normelor legale referitoare la toate formele de afişaj şi respectarea
legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetățenilor.
Pe tot parcursul anului 2015, s-a respectat obligaţia de încadrare în numărul maxim
de posturi aprobat, aşa cum a fost stabilit de OUG nr. 63/2010, iar la 31.12.2015 dinamica
personalului la Poliţia Locală Târgovişte s-a prezentat astfel: organigrama instituţiei este
structurată pe 106 posturi, din care sunt prevăzute pentru a fi încadrate: 8 cu funcții
publice de conducere, 92 cu funcții publice de execuție și 6 cu funcții de execuție de
personal contractual.
Din totalul de 106 posturi sunt încadrate 106, procentul de încadrare fiind 100%.
Pagina 1 din 24

POLIȚIA LOCALĂ TÂRGOVIŞTE

I. SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
Îndeplinirea obiectivului de bază, menţinerea ordinii și liniştii publice, în limitele
competenței teritoriale, s-a realizat în strictă conformitate cu: ”Planul de ordine și
siguranță publică al municipiului Târgoviște” pentru perioada 2014 -2015”, respectiv
”Planul de ordine și siguranță publică al municipiului Târgoviște” pentru perioada 2015 2016”; documente actualizate și aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local, ce au la bază
concepția și modurile de acțiune stabilite prin ”Planul Unic de Ordine și Siguranță
Publică”.
Planurile de ordine și siguranță publică sunt documente standardizate, în
conformitate cu prevederile: Legii nr. 155/2010, Legea Poliției Locale, Hotărârii
Guvernului României 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a Poliției Locale, Manualul de bune practici de intervenție pentru polițist ANEXA 1 la Dispoziţia I.G.P.R. Nr. 643 din 05.12.2005 și Ordinului nr. 92 din
05.05.2011 al ministrului Administrației și Internelor, pentru elaborarea planului de
ordine și siguranță publică al Poliției Locale.
Poliţia Locală Târgovişte, sub aspectul îndeplinirii atribuțiunilor, raportate la
prevederile legale, ca forță complementară de ordine publică, în sensul cooperării coerente
și realizării coeziunii cu celelalte forțe, principale şi secundare de ordine și siguranță
publică, are întocmite protocoale de cooperare cu Inspectoratul Județean de Poliție și
Inspectoratul Județean de Jandarmi - documente ce se respectă și se actualizează anual.
Apreciem că aceste protocoale realizează unificarea eforturilor instituţionale în menţinerea
ordinii şi liniştii publice, iar beneficiile sunt multilateral avantajoase, iar pe cale de
consecinţă şi exploatate în folosul strict al cetățeanului, respectiv al comunității.
În vederea îndeplinii atribuțiunilor stabilite prin lege, serviciul ordine și liniște
publică acționat pe următoarele direcții de acțiune:
- intervenție, instruire, proceduri, dispecerat
- menținerea ordinii și liniștii publice în municipiul Târgovişte, prin prezenţă activă,
intervenție planificată, intervenție din oficiu și intervenții la sesizări;
- menținerea ordinii publice pe timpul desfășurării aglomerărilor umane, indiferent de
scopul și natura acestora;
- protejarea amenajărilor permanente și temporare de pe domeniul public ;
- menținerea ordinii publice în zonele din imediata apropiere a unităților de învățământ;
- supravegherea electronică, prin dispecerat, în timp real, a instituțiilor de învățământ
preuniversitar din municipiu, coroborată cu intervenția la alarmele de efracție;
- prelucrarea datelor cu caracter personal;
- însoțirea şi protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului în acțiunile de
control și verificare, specifice lor ;
- transportul de valori monetare;
- acțiunea alături de forțele aparținând instituțiilor cu atribuții în situații de urgență;
- paza sediului, a bunurilor instituției şi dotarea cu armament şi muniţii;
- prevenirea și combaterea infracţiunilor și a oricăror fapte antisociale în cooperare cu
Poliția Municipiului Târgoviște și Inspectoratul de Jandarmi Județean.
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BIROUL – INSTRUIRE, PROCEDURI SI DISPECERAT
(COOPERARE INTERNATIONALĂ)
- Biroul Instruire, Proceduri și Dispecerat funcționează în cadrul Serviciului Ordine și
Liniște Publică și are în componență un total de 23 polițiști locali, respectiv, un Șef
Birou, 5 polițiști locali-dispeceri, 2 polițiști locali-planificare și proceduri și 15 polițiști
locali - Grupa de Intervenție și Sprijin.
- Polițiștii locali angrenați în serviciul de zi își desfășoară activitatea în ture și schimburi de
8 ore si 12 ore/zi, cu timpul de repaus și refacere corespunzător, de luni până duminică,
însumând un total de 40 ore/săptămână și între 168-180 ore/luna, în funcție de nr. de zile
lucrătoare pentru fiecare lună, necesare pentru îndeplinirea normei de ore
corespunzătoare.
DISPECERAT
- Polițiștii locali – dispeceri execută serviciul de zi permanent în ture de 12 ore, de luni
până duminică, în intervalele orare, 07.00 – 19.00 și 19.00 – 07.00.
- Polițiștii locali, care execută serviciul la Dispeceratul instituției, se subordonează
nemijlocit șefului de birou și au obligația de a prelua orice sesizare din partea cetățenilor,
ce revine spre soluționare în competența Poliției Locale Târgoviște și de a raporta șefilor
ierarhici despre soluționarea sau nesoluționarea acestora precum și măsurile întreprinse.
- La ordin sau din proprie inițiativă, în funcție de natura evenimentelor produse sau în curs
de desfășurare, alarmează și angrenează Grupa de Intervenție și Sprijin aflată în serviciu,
la dispoziție.
- La ordin sau în cazul producerii unor evenimente grave sau situații de urgență, iau măsuri
de anunțare și alarmare totală sau parțială a personalului instituției, luând primele măsuri
de reglementare a situației, în funcție de natura evenimentului produs.
- Desfășoară activitatea de supraveghere și monitorizare video a locurilor și zonelor aflate
în răspundere.
- Supraveghează prin GPS poziția și deplasarea în zone a echipajelor mobile și menține
contactul permanent în vederea asigurării unei intervenții și operabilitatea optimă și
imediată la evenimente.
- Distribuie polițiștilor locali, care intră în serviciul de zi, armamentul și muniția aferentă.
- În baza autorizării ce o dețin, dispecerii efectuează verificări în baza de date (persoane și
autovehicule) atunci când li se solicită, cu respectarea legislației în vigoare privind
confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
- Desfășoară toate celelalte activități specifice polițistului local, consemnate în fișa
postului.
- În cursul anului 2015, la Dispeceratul Politiei Locale Târgoviște, au fost primite și
înregistrate un total de 1425 sesizări scrise sau telefonic și toate au fost soluționate.
- Au fost înregistrate un total de 361 alarme acustice, prin sistemul de monitorizare al
unităților de învățământ aflate în responsabilitate, la care s-a intervenit în timpul prevăzut
de lege și prin protocoalele încheiate cu instituțiile respective.
PLANIFICARE SI PROCEDURI
- În cadrul compartimentului își desfășoară activitatea 2 polițiștii locali care se
subordonează nemijlocit șefului de birou și execută serviciul de zi la sediul instituției, de
luni până vineri, în programul orar 08.00-16.00.
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- Desfășoară activitatea de planificare a serviciului de zi pentru toți polițiștii locali din
cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică, țin evidența și gestionează totalitatea
constatărilor și sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii locali din cadrul
serviciului, efectuează afișarea proceselor verbale, comunicări către serviciile de taxe și
impozite și către contravenienți, gestionează și efectuează transportul corespondentei
zilnice către alte instituții, gestionează și întocmesc evidența concediilor solicitate de
polițiștii locali, înregistrează și țin evidenta proceselor verbale și a rapoartelor de
activitate ale agenților.
- Desfășoară toate celelalte activități specifice polițistului local prevăzute și fișa postului.
GRUPA DE INTERVENTIE ȘI SPRIJIN
- Se subordonează nemijlocit șefului Biroului Instruire, Proceduri și Dispecerat și se află în
permanență la dispoziția dispecerului de serviciu pentru a da curs solicitărilor la
evenimente.
- Are în componență un număr de 15 polițiști locali, care efectuează serviciul în ture de 12
ore, fiind repartizați în 2 echipe, de luni până duminică, în intervalul orar 08.00 – 20.00 și
20.00 – 08.00 pentru week-end.
- Au la dispoziție 2 autovehicule pentru patrulare și deplasări la evenimente, mijloace și
accesorii prevăzute de lege pentru intervenție.
- Desfășoară toate activitățile specifice polițistului local prevăzute în fișa postului și
intervin direct ori acordă sprijin la evenimentele sau conflictele de amploare.
- Participă, numai la solicitare sau în baza unui ordin expres, la misiuni de însoțire a unor
infractori, acțiuni de urmărire și prindere a unor persoane urmărite, percheziții de
amploare, etc.
- În cursul anului 2015, prin activitățile de prevenire și combatere a infracționalității
stradale în principal, polițiștii locali din cadrul G.I.S. au constatat un număr de 10
infracțiuni flagrante de furt și vătămare corporală, cazuri ce au fost preluate în forma
inițială pentru întocmirea primelor documente respectiv realizarea primelor proceduri,
ulterior a fost declinată competența către organele de cercetare penală, competente
teritorial.
- În anul 2015, în cadrul Biroului Instruire, Proceduri și Dispecerat, nu au fost înregistrate
cazuri de indisciplină în rândul polițiștilor locali sau de îndeplinire cu rea voință sau
neîndeplinire a sarcinilor ori atribuțiunilor de serviciu.
- Toți polițiștii locali din cadrul biroului menționat au acționat în spiritul legii, pentru
menținerea ordinii și liniștii publice și asigurării unui climat de siguranță pentru cetățenii
municipiului Târgoviște.
ACTIVITATEA DE PREGATIRE PROFESIONALĂ, INSTRUIRE ȘI
COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
În anul 2015, obiectivul principal al Poliției Locale Târgoviște l-a reprezentat
pregătirea de specialitate a personalului, la un nivel superior anilor precedenți, pe baza
principiile stabilite prin Statutul Funcționarilor Publici, Legea Poliției Locale și Codul de
Etică Profesională. Acest obiectiv s-a concretizat prin activitatea zilnice de instruire,
prezentare și cunoaștere a legislației în vigoare, îndrumare și sprijin în completarea și
întocmirea unor acte și documente procedurale în conformitate cu normele legale, crearea
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unei imagini noi a polițistului local și a instituției, aplicarea principiului bazat pe criteriul
competentei profesionale și calitativi muncii.
Activitatea de pregătire s-a desfășurat conform Planului de pregătire întocmit la
începutul fiecărui an calendaristic, fiind repartizată în sesiuni de instruire și pregătire
zilnice, de câte 30 de minute sau întâlniri pe grupuri de lucru. Astfel, în anul 2015 au fost
destinate programului de instruire și pregătire profesională teoretică și practică un total de
120 ore.
Având ca scop continua pregătire și perfecționare profesională a polițiștilor locali la
un nivel ridicat și în conformitate cu normele europene, conducerea Poliției Locale
Târgoviște a încheiat oficial în anul 2015 un Acord de Parteneriat și Cooperare cu Poliția
Locală din Municipiul Castello de la Plana, din Spania, acord bazat pe reciprocitate și
schimb de experiență între cele două poliții locale, cooperare internațională, pregătirea
permanentă a polițiștilor locali, adoptarea și implementarea de tehnici procedurale noi,
vizite reciproce, întâlniri și simpozioane internaționale, dezvoltarea și închegarea unor
relații strânse de parteneriat și cu alte poliții locale din Europa și din lume.
Semnarea și oficializarea Acordului de Parteneriat și Cooperare au fost marcate de
vizita delegației române în Spania, în luna septembrie 2015, unde respectivul acord s-a
semnat de către conducătorii celor doua poliții locale, în prezența oficialilor ce au
reprezentat autoritățile publice, locale și regionale ale ambelor părți partenere.
Semnarea acestui acord de parteneriat are ca scop promovarea obiectivelor comune
de cercetare și schimb de experiență în domeniul siguranței publice a cetățeanului și pentru
a disemina și dezvolta pe scară largă a cunoștințele acumulate, precum și dezvoltarea
acestor cunoștințe acumulate și cu alte organisme din administrația publică, atunci când
este necesar.
În baza acordului, Poliția Locală Târgoviște a aderat la programul european
„PROXPOL”, de prevenire și combatere a actelor antisociale, inițiat și dezvoltat cu succes
de către Poliția Locală din Castello și la alte poliții locale din Spania și din Europa (Italia,
Anglia, Finlanda, Franța, Belgia) dar și din America de Sud (Mexic, Ecuador), urmând ca
instituția noastră, sa întreprindă măsuri corespunzătoare de implementare a principiilor ce
stau la baza programului PROXPOL, raportate la cerințele și necesitățile comunității din
municipiul Târgoviște, în principal, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică
pentru comunitate, apărarea valorilor morale și materiale ale cetățenilor, printr-un sprijin
nemijlocit al comunității civile.
Astfel, Poliția Locală Târgoviște prin parteneriatul încheiat devine pionier și
inițiator al programului PROXPOL în România și exclusiv în Europa de Est.
Totodată, Poliția Locală Târgoviște are desemnat oficial un membru în cadrul
Comitetului tehnic al catedrei EUROCOP din Spania, delegat permanent pentru România,
în ceea ce privește elaborarea și implementarea prin parteneriat de noi programe și
proiecte specifice poliției locale.
Programul are la bază studiile efectuate și elaborate de către catedra EUROCOP din
cadrul Universității „JAIME I”din Castellon, ca principal mecanism de cercetare și
elaborare a unor tehnici și proceduri ce vizează o nouă abordare de securitate a poliției
locale, bazată pe diviziunea echilibrată a sarcinilor între răspunsul de urgență și cerințele
cetățenilor, apropierea și participarea cetățenilor în activitatea de gestionare a măsurilor de
poliție, respectarea legalității și normelor în vigoare, a drepturilor și libertarilor cetățenești,
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prevenirea si combaterea violentei juvenile și în instituțiile de învățământ, școlar și
preuniversitar.
De asemenea, programul vizează un parteneriat și o cooperare strânsă în domeniul
universitar, între Universitatea JAIME I din Castellon și Universitatea VALAHIA din
Târgoviște, ca principali factori în efectuarea de studii și analize generatoare de tehnici și
procedee noi, în domeniul siguranței și ordinii publice, care sa conducă la:
a.
Stabilirea unor instrumente de cunoaștere și metodologii, care sa surprindă impactul
activităților ce se desfășoară în oraș și care sunt generatoare de impact asupra conflictelor
de viață percepute;
b.
Dezvoltarea unui model nou de Poliție Locală, care sa implice un semnal clar al
angajamentului de a servi cetățenii și comunitatea civilă; acest obiectiv vizează în special
pregătirea polițiștilor locali după modelul altor politii locale europene, in vederea prestării
unor servicii pentru cetățeni bazate pe competenta si calitate.
c.
Reducerea incertitudinilor în luarea deciziilor manageriale prin cunoașterea
informațiilor exacte cu privire la problemele și nevoile cetățenilor și a comunității.
d.
Sprijinirea districtelor/zonelor, în gestionarea coexistenței printr-un flux de lucru,
care să se bazeze pe participarea activă și pasivă în politica de securitate / coexistență,
integrarea dimensiunii și definirea intervențiilor de fiecare dintre actorii implicați;
e.
Mobilizarea resurselor și a serviciile disponibile în întreaga organizație municipală
și a acelor factori externi, care sunt relevante pentru statutul cetățenilor și coexistenței în
oraș și de a stabili liniile de acțiune;
f.
Sensibilizarea valorilor de coexistență și cetățenie, să comunice prin colaborarea cu
rețeaua comunitară a orașului.
g.
Validarea surselor de date, ce constituie o temelie pentru a construi indici și
indicatori de securitate / coexistență, cu scopul de a îmbunătăți nivelul de securitate și
coexistența a tuturor;
Poliția Locală Târgoviște este, de asemenea, interesata în participarea la cercetarea
în domeniul securității locale, prevenirea actelor antisociale si menținerea ordinii si liniștii
publice, apropierea cat mai mult de cetatea, prin programul dezvoltat de Universitatea
Jaime I , în care Poliția Locală din Castellon este deja implicată.
Încă din ultimul trimestru al anului 2015, Poliția Locală Târgoviște a inițiat și
desfășurat activități polițienești de prevenire și menținere a ordinii și siguranței publice,
prin sporirea efectivelor și patrulelor în stradă, în zonele și mediile cunoscute cu un nivel
ridicat de pericol social, controale și verificări constante, asigurarea unei legături cât mai
strânse cu cetățeanul și consiliere, acordarea unui răspuns și intervenții rapide la
solicitările acestora.
Au fost organizate și desfășurate întâlniri interactive cu mai multe colective de elevi
de liceu, având ca scop principal prevenirea și combaterea actelor cu violență în instituțiile
de învățământ, educarea și consilierea elevilor predispuși la astfel de acte sau fapte. Astfel
de activități vor fi continuate și desfășurate și în anul 2016, pe baza principiilor
programului PROXPOL, după un plan elaborat și aprobat, în colaborare cu celelalte
instituții cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.
Prin aderarea la programul PROXPOL, Poliția Locală Târgoviște are ca obiectiv
pentru anul 2016 și viitor să continue activitățile specifice bazate pe principiile
PROXPOL, de pregătire profesională a agenților și a personalului de specialitate, inclusiv
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de organizarea unor sesiuni semestriale de pregătire polițieneasca în Spania sau alte state
partenere din programul PROXPOL.
În anul 2016, Poliția Locală Târgoviște intenționează ca, pe baza parteneriatului
încheiat cu partea spaniolă, să ia în discuție și să pună în aplicare împreună cu
Universitatea VALAHIA din Târgoviște un Program de pregătire de specialitate și
perfecționare a polițiștilor locali, modular, bazat pe principiile și normele europene în
vigoare, care să conducă la creșterea eficienței și calității muncii și implicit a autorității și
încrederii polițistului local.
Programul are în perspectivă, la propunerea Poliției Locale Târgoviște ca inițiator al
acestui proiect european, înființarea unei Academii de Poliție Locală cu recunoaștere și
acreditare națională și internațională de către părțile partenere în proiect.
I.1. Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele de siguranță publică
Menținerea siguranței și ordinii publice în municipiu s-a realizat prin constituirea
zilnică a dispozitivului special destinat și dimensionat în raport cu situația operativă,
sarcinile stabilite, efectivele existente și mijloacele materiale aflate la dispoziție,
respectând principiile de bază: economia de forțe și mijloace, respectiv concentrarea pe
zone vulnerabile și cu grad risc.
Dispozitivul asigură, operativ, 24 de ore zilnic, teritoriul Unității Administrativ
Teritoriale în medie cu 6 la 8 echipaje și 3 la 5 patrule pedestre, efectivele ridicându-se de
la 22 la 24 polițiști locali. În acest sens, subliniem înființarea Grupelor de Intervenție și
Sprijin constituite și funcționale în baza Legii 155/2010, iar scopul constituirii acestor
echipe este de a asigura un serviciu de calitate cetățenilor municipiului. Pentru a îndeplini
standardul de eficienţă acţională, aria de competență teritorială a Poliției Locale a fost
împărțită în 6 sectoare de siguranță publică, unde se acţionează cu echipaje și patrule, în
regim continuu, acoperind întreg teritoriul municipiului în decursul unui ciclu de 24 ore
(zilnic). Principiul de bază al executării misiunilor este constituit de prezența activă în
zona de responsabilitate, cu accent deosebit pe stabilitate, adaptabilitate, flexibilitate,
rapiditate, coerenţă și cooperare având în vedere cu preponderență intervențiile pentru
rezolvarea situațiilor intempestive.
I.2. Menținerea ordinii publice pe timpul desfășurării aglomerărilor umane
indiferent de scopul și natura acestora
La adunările publice, ce au avut loc pe domeniul public sau arenele sportive, la care
Poliția Locală s-a constituit în parte integrantă a dispozitivelor comune de ordine şi
siguranţă publică, poliţiştii locali s-au raportat la menținerea ordinii și siguranței publice.
În decursul anului 2015, au fost evenimente: comemorative, culturale și religioase - care
ne definesc identitatea națională, exprimă cultura și obiceiurile locale precum și întreceri
sportive ori manifestări ce aveau caracter revendicativ - atât spontane cât și planificate. În
această ordine de idei, apreciez că instituția noastră are capacitatea, atât independent cât în
colaborare cu structurile principale sau complementare de ordine și siguranță publică, să
intervină pentru asigurarea şi menţinerea ordinii publice la toate activitățile care se
desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări umane.
I.3. Prevenirea şi combaterea comerțului ilegal
Permanent au fost monitorizate piețele şi zonele imediat apropiate acestora, zonele
imediat apropiate centrelor comerciale, parcările, parcurile, locurile de promenadă,
locațiile create ad-hoc pentru diferite manifestări, fiind verificate persoanele care practicau
comerțul pe domeniul public. În locațiile precizate, verificările au fost efectuate în
Pagina 7 din 24

POLIȚIA LOCALĂ TÂRGOVIŞTE

sprijinul structurilor administraţiei publice locale cu atribuții în gestionarea domeniului
public și a colegilor noștri din compartimentul activități comerciale.
Înființarea postului de Poliție Locală de la Piața 1 Mai a adus un plus de valoare
activității instituției printr-o gestiune eficientă a ordinii și liniștii publice în spațiul pieței,
apropierea de către cetățean și de problemele acestuia, implicit prin sprijinul acordat zilnic
D.A.P.P.P.
I.4. Protejarea amenajărilor permanente și temporare de pe domeniul public
O grijă deosebită a fost acordată bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea
unităţii administrativ teritoriale, cu accent deosebit pe amenajările permanente și
temporare, sub aspectul verificării existenței și integrității. În acest mod au fost prevenite,
acolo unde s-a putut, potențialele distrugeri, furturile și tentativele de furt reușindu-se o
protecție a bunurilor în proporție de 96%.
I.5. Menținerea ordinii publice în zonele din imediata apropiere a unităților de
învățământ
În perioada analizată, au fost asigurate măsuri de ordine și siguranță la un număr de
6 instituții de învățământ preuniversitar, în conformitate cu ”Protocolul de Colaborare
privind îmbunătățirea climatului de siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ
preuniversitar, în municipiul Târgoviște”. Documentul este elaborat în cooperare cu
Inspectoratul de Jandarmi Județean și Inspectoratul de Poliție Județean; documentul este
perfectibil și se actualizează permanent.
Menţinerea ordinii şi liniştii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ
s-a realizat pe toată perioada anului şcolar şi perioadele de susţinere a examenelor, având
ca ţinte realizarea şi menținerea unui climat propice desfășurării procesului educațional,
urmărind prevenirea și combaterea, în principal, a aspectelor de încălcare a ordinii și
liniștii publice, accesul ilegal în instituţiile de învăţământ și comercializarea produselor
interzise în imediata apropiere a școlilor.
I.6. Supravegherea electronică, prin dispecerat, în timp real, a instituțiilor de
învățământ din municipiu, intervenția la alarmele de efracție
Prin dispeceratul Poliţiei Locale, se realizează monitorizarea electronică a unui
număr de: 40 de instituții de învățământ cu 45 de obiective și 4 unități aparţinând
Direcţiilor Primăriei Municipiului Târgoviște.
Activările sistemelor electronice de monitorizare au fost gestionate ca fiind reale și
fără excepție, la fiecare alarmare s-a intervenit astfel încât au fost respectaţi timpii
maximali stabiliţi de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor-conform H.G. Nr. 301 din 11 aprilie 2012. Protocoalele încheiate cu unităţile
de învăţământ monitorizate sunt asumate, acceptate şi respectate pe bază de reciprocitate.
I.7. Însoțirea personalului din aparatul de specialitate al primarului în acțiunile
specifice de control și verificare;
Acțiunile personalului din aparatul de specialitate al primarului au fost duse la bun
sfârșit, iar polițiștii locali au asigurat protecția acestuia, în toate situațiile la care a fost
solicitată, indiferent de oră, condiții atmosferice sau grad de risc. De asemenea, la absolut
toate ședințele Consiliului Local al Municipiului Târgoviște sau audiențele organizate de
primarul municipiului, polițiștii locali au asigurat ordinea și liniștea publică conform
prevederilor legale.
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I.8. Acțiunea alături de forțele aparținând instituțiilor cu atribuții în situații de
urgență
Conform prevederilor legale, am intervenit alături de Inspectoratul pentru Situații de
Urgență și Serviciul pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei în situații generate de
incendii de mică amploare și inundarea Pasajului Romlux. Din modul de desfășurare al
acțiunilor, a reieșit necesitatea instituirii unui sistem unic de comunicare, funcțional și
flexibil care să asigure conducerea și coordonarea unică a tuturor forțelor participante la
astfel de evenimente.
I.9. Transportul de valori monetare
O misiune cu caracter permanent, cu grad ridicat de risc și expunere este cea de
transport de valori monetare, pentru instituțiile și direcțiile Primăriei Târgoviște. În
sprijinul acestei activități zilnice, Serviciul Ordine Publică are dotat și omologat, un
autoturism care îndeplinește condițiile necesare și suficiente pentru a executa astfel de
misiuni. Din punct de vedere conceptual, activitatea are la bază un plan ce conține toate
detaliile desfășurării misiunilor în condiții de siguranță. De asemenea, transportul este
însoțit de personal dotat corespunzător şi pregătit pentru orice situaţie.
Misiunile de însoţire și transport valori monetare au fost executate în deplină
siguranță și fără incidente, fiind respectate traseele de deplasare și procedurile de acțiune
stabilite pentru acest gen de misiuni.
I.10. Paza sediului, a bunurilor instituției şi dotarea cu armament şi muniţii
Sediul instituției găzduiește toate bunurile din patrimoniul acesteia, este
supravegheat video, este iluminat corespunzător și păzit permanent - în afara orelor de
program cu polițiști locali.
Pentru îndeplinirea atribuţiunilor şi sarcinilor de serviciu, Poliţia Locală este avizată
să deţină şi să utilizeze armament şi muniţie neletală în conformitate cu prevederile Legii
295 din 2004, legea privind regimul armelor şi muniţiilor modificată şi completată cu
Legea 117 din 2011. Personalul Poliţiei Locale, în raport cu prevederile legale, este dotat
cu armament şi muniţii, are atribuţii de gestiune şi instructaj în poligoanele de tragere.
I.11. Prevenirea și combaterea infracțiunilor și a oricăror fapte antisociale în
cooperare cu Poliția Municipiului Târgoviște și Inspectoratul de Jandarmi Județean.
În anul 2015, Poliția Locală Târgoviște, Poliția Municipiului și Inspectoratul de
Jandarmi Județean au acționat pe trei direcții:
a) Identificarea, reținerea și predarea, pe bază de proces verbal a persoanelor care au
săvârșit infracțiuni - în acest sens Poliția Locală a respectat procedurile standard și s-a
reușit printr-o cooperare reală, predarea tuturor persoanelor care au săvârșit infracțiuni sau
să fie conservate locurile de desfășurare a infracțiunilor;
b) acțiunea în echipaje sau patrule mixte cu o medie de 2 la 4 polițiști locali zilnic,
reușindu-se acoperirea unor arii cât mai mari din zonele de siguranță, executarea operativă
a misiunilor specifice, mărirea numărului de patrule și creșterea vizibilității în stradă;
c) acțiunea în dispozitiv complet mixt pentru rezolvarea unor situații punctuale
planificate: monitorizarea persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publică,
identificarea persoanelor dispărute sau date în urmărire, acțiuni educative, acțiuni
preventive și supravegherea zonelor imediat apropiate unităţilor de învăţământ. În
cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean, Poliția Locală a acționat în baza
dispozitivelor pentru misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice la întrecerile sportive
și manifestările ce presupuneau mari aglomerări umane. În acest sens au fost întocmite 28
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de note de dispozitiv reciproc asumate și îndeplinite. Rezultatele cooperării în baza
planurilor de acțiune sunt cuantificate.
I.12. SITUAŢIA SANCŢIUNILOR APLICATE
Acțiunea în teren a polițiștilor locali are un profund caracter preventiv-educativ, iar
abaterile de la normele legale sunt abordate inițial, atunci și numai atunci când situația
permite, în sensul moralei, prin prisma concilierii, medierii, stingerii conflictului și
folosirii capacității persuasive, sancțiunea rămânând ultima soluție. Polițiștii locali sunt
pregătiți în orice moment să aplice prevederile legilor în spiritul și litera acestora.
Observăm că numărul sancțiunilor aplicate în anul 2015, comparativ cu anul 2014, a
crescut cu 41,35%. De asemenea, sumele aplicate contravenienților au crescut cu 36,98%.
În perioada supusă analizei, au fost aplicate 4.080 de sancțiuni din care 3.473 amenzi
cu o valoare de 1.078.365 Lei și 607 avertismente, situația sancțiunilor pe acte normative
prezentându-se astfel:
- 2.953 sancțiuni din care 2.652 amenzi cu o valoare de 963.500 Lei și 301 avertismente
pentru încălcarea Legii nr. 61/1991;
- 1 avertisment pentru încălcarea Legii 54/2012
- 4 amenzi în valoare de 2.000 Lei pentru încălcarea Legii 12/1990;
- 2 avertismente pentru încălcarea prevederilor H.G. 661/2001;
- 6 sancţiuni din care 3 amenzi cu o valoare de 2.500 Lei şi 3 avertismente pentru
încălcarea O.U.G.55/2002;
- 140 sancțiuni din care 120 amenzi cu o valoare de 6.865 Lei și 20 avertismente pentru
încălcarea O.U.G. 97/2005;
- 63 sancțiuni din care 52 amenzi cu o valoare de 1.600 Lei și 11 avertismente pentru
încălcarea H.C.J. DB nr.24/2003;
- 386 sancțiuni din care 209 amenzi cu o valoare de 60.050 Lei și 177 avertismente
pentru încălcarea H.C.L.64/2002;
- 382 sancțiuni din care 361 amenzi cu o valoare de 31.850 Lei și 21 avertismente
pentru încălcarea H.C.L.251/2004;
- 2 sancțiuni din care 1 amendă cu o valoare de 100 Lei și 1 avertisment pentru
încălcarea H.C.L. 407/2006;
- 108 sancţiuni din care 57 amenzi cu o valoare de 7.650 Lei și 51 avertismente
pentru încălcarea H.C.L. 156/ 2011;
- 23 sancțiuni din care 8 amenzi în valoare de 1.050 Lei și 15 avertismente pentru
încălcarea H.C.L. 255/2014;
- 10 sancțiuni din care 6 amenzi cu o valoare de 1.200 Lei și 4 avertismente pentru
încălcarea
H.C.L.
477/2006.
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II. CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE
Pe durata întregului an 2015, structura cu atribuții pe linie de circulație rutieră din
cadrul Poliției Locale Târgoviște a acționat pe raza municipiului Târgoviște cu efectivele
existente, cu precădere pentru creșterea nivelului de siguranță rutieră pentru toți
participanții la traficul rutier de pe raza municipiului Târgoviște.
Principalele obiective care au stat la baza acțiunilor întreprinse de efectivele structurii
cu atribuții pe linie de circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgoviște au fost:
a) asigurarea unei bune fluențe a traficului rutier pe străzile de pe raza municipiului
Târgoviște, acționând individual sau alături de lucrători din cadrul structurii teritoriale a
Poliției Române - respectiv Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște;
b) îndrumarea, atenționarea și sancționarea participanților la trafic care nu respectă
prevederile legale;
c) prevenirea accidentelor rutiere prin acțiuni de dirijare și îndrumare a traficului rutier,
cu precădere în zona unităților de învățământ.
Conform protocolului de colaborare dintre Poliția Mun. Târgoviște și Poliția Locală
Târgoviște, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au asigurat măsuri de
fluidizare/dirijare trafic rutier în zona adiacentă a următoarelor instituții de învățământ:
- Școala nr. 2
- orele 07:30-08:15 și 11:45-13:15;
- Școala nr. 1
- orele 07:30-08:15 și 11:45-13:15;
- Liceele nr.3 și nr.4 - orele 18:00-18:30.
De asemenea, pentru fluidizarea traficului rutier, respectarea indicatoarelor de informare,
asigurarea liniștii și ordinii publice, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au
acționat pe toată perioada vacanței de vară, în zona Parcului Chindia, Parc Mitropolie,
respectiv zona trecerilor pentru pietoni din imediata apropiere a Complexului Muzeal
Curtea Domnească, cu un echipaj format din cel puțin doi poliţişti locali.
În vederea îndeplinirii acestor obiective, polițiștii locali din cadrul structurii de
circulaţie au urmărit cu precădere îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 7 din Legea
155/2010, astfel:
a) au participat alături de structurile teritoriale ale Poliției Române pentru asigurarea
fluenței și siguranței traficului cu ocazia desfășurării de adunări publice, mitinguri,
marșuri, demonstrații, procesiuni, etc., acționând în baza planurilor întocmite de către
ofițerii de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție/ Poliția Municipiului
Târgoviște au acţionat pentru asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia:
- lucrărilor de pe partea carosabilă (asfaltare, decopertare, aplicări de marcaje, etc.);
- desfășurării unor activități cultural/artistice sau sportive;
- lucrărilor de deszăpezire;
- participări la accidente cu victime omenești;
- blocajelor rutiere;
- unor avarii de sub partea carosabilă;
- blocărilor căilor de acces și auto.
De asemenea, au fost soluționate toate petițiile cetățenilor venite prin poștă sau prin
intermediul Primăriei Târgoviște.
Cu ocazia desfășurării concursului ʺSTĂPÂN PE VOLANʺ din data de 21.03.2015 și a
campaniei de conștientizare a prezenței vehiculelor pe două roți în trafic ʺEGALITATE ÎN
TRAFICʺ din data de 16.05.2015, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au
acordat sprijin lucrătorilor Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Dâmbovița.
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Datorită faptului că locurile rezervate persoanelor cu dizabilități au fost marcate și
semnalizate corespunzător, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au sancționat
192 de conducători auto, valoarea totală a amenzilor acordate fiind de 18.800 lei.
Având în vedere că numărul autoturismelor este într-o continuă creștere și numărul
conducătorilor autoturismelor, care nu respectă semnificația indicatoarelor de interzicere
oprire/staționare, a fost de asemenea într-o continuă creștere.
În cazul accidentelor de circulație soldate cu pagube materiale, polițiștii locali din
cadrul Serviciului Circulaţie au luat primele măsuri pentru asigurarea locului,
identificarea autorilor și martorilor, eliberarea părții carosabile și îndrumarea
conducătorilor auto implicați în accident să-și întocmească documentele pe cale amiabilă
sau prin Biroul Rutier.
În cazul accidentelor de circulație soldate cu victime omenești, polițiștii locali din
cadrul Serviciului Circulaţie au acționat conform prevederilor Art. 7, lit. g) din Legea
155/2010, luând primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea
martorilor și făptuitorilor.
De asemenea, ca urmare a lucrărilor la proiectele europene de infrastructură (PIDU A și
PIDU B), finalizate la sfârșitul anului 2015, polițiștii locali din cadrul Serviciului
Circulație au acordat sprijin societăților care executau lucrări pe partea carosabilă, prin
identificarea proprietarilor autoturismelor, dirijarea traficului, închiderea circulației rutiere
pe anumite tronsoane pentru realizarea în bune condiții a lucrărilor de asfaltare, precum și
pentru efectuarea în bune condiții a marcajelor rutiere.
Pe întreg parcursul anului 2015, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au
constatat și au aplicat un număr de 5.089 sancțiuni contravenţionale, din care 2.590
avertismente, iar 2.499 amenzi contravenționale în valoare de 587.561 lei (cu 83% mai
mult față de 2014) după cum urmează:
- OPRIRE INTERZISĂ:
– 3.501 sancțiuni din care 1.847 în valoare de 381.052,5 lei și 1.654 avertismente;
- ACCES INTERZIS :
– 425 sancțiuni din care 249 în valoare de 51.088,5 lei și 176 avertismente;
- STAȚIONAREA INTERZISĂ:
– 480 sancțiuni din care 105 în valoare de 42.990 lei și 375 avertismente;
- OPRIRE/STAȚIONARE PARALELĂ CU BORDURA:
– 135 sancțiuni din care 32 în valoare de 7.252,5 lei și 103 avertismente;
- H.C.L. 305/2013:
– 64 sancțiuni din care 60 în valoare de 49.100 lei și 4 avertismente;
- H.C.L. 379/2009:
– 5 sancţiuni din care 4 în valoare de 200 lei și 1 avertisment;
- H.C.L. 64/2002:
– 1 în valoare de 200 lei;
- LEGEA 448/2006:
- 192 din care 89 în valoare de 18.800 lei și 103 avertismente;
- PIETONI:
– 92 sancțiuni din care 41 în valoare de 9.427,5 lei și 51 avertismente;
- LEGEA 61/1991:
– 12 sancțiuni în valoare de 3.000 lei;
- MOPEDE:
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– 11 sancțiuni din care 2 în valoare de 600 lei și 9 avertismente;
- BICICLIȘTI:
– 64 sancțiuni din care 9 în valoare de 3.000 lei și 55 avertismente;
- CĂRUȚE:
– 107 sancțiuni din care 48 în valoare de 20.850 lei și 59 avertismente.

III. SERVICIUL ECONOMIC
III.1. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ
Activitatea financiar-contabilă a Poliţiei Locale Târgovişte, în anul 2015, s-a
desfăşurat în condiţii bune.
S-au efectuat plăţi în conformitate cu bugetul aprobat și s-a realizat o economie de
193.515 lei, bani ce s-au întors în bugetul Primăriei Municipiului Târgoviște.
Cheltuielile de personal au fost destinate în anul 2015 achitării drepturilor salariale
pentru un număr mediu de 100 salariaţi/lună, precum şi pentru plata alocației lunare de
hrană.
Sumele alocate la cheltuieli materiale au fost utilizate pentru buna desfăşurare a
activităţii Poliţiei Locale: plata utilităţilor, asigurarea carburanţilor auto şi a bunurilor
materiale necesare. De asemenea, s-a asigurat dotarea parţială cu echipament a agenţilor şi
s-a efectuat şcolarizarea unor poliţişti locali (instruire, cazare, diurna, transport),
conform L.155/2010.
Cheltuielile de capital au fost solicitate pentru dotarea Politiei Locale cu 1
autoturism, prin achiziţionare în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional", conform OUG 34/2009, excepţie art. 24. lit. e.
Aduc în atenție faptul că pe tot parcursul anului 2015 au fost aplicate amenzi în
valoare de 1.747.376 lei și statistic analizând situația, la un procent de încasare de 60 %, al
titlurilor executorii, constat că sunt acoperite, integral, cheltuielile materiale și cheltuielile
cu investițiile, pentru anul 2015.

III.2. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII
- Întocmire Program anual de achiziţii publice (P.A.A.P. 2015), precum și
definitivarea acestuia în funcție de bugetul de cheltuieli aprobat și de rectificările
bugetare;

III.3. ACTIVITATEA BIROULUI RESURSE UMANE
Pe parcursul anului, au urmat cursurile de formare iniţială în conformitate cu
prevederile art. 18, din Legea nr. 155/ 2010 privind Poliţia Locală, un poliţist local,
din cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică
În ceea ce priveşte mobilitatea personalului s-a înregistrat:
- 2 solicitări de suspendare a raportului de serviciu (pentru probleme personale
şi pentru creştere copil până la vârsta de 2 ani)
- 1 solicitare de încetare a raportului de serviciu prin demisie
Pe parcursul anului 2015, au fost organizate un număr de 5 concursuri de
promovare astfel:
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- 2 concursuri de promovare în grad prin care au fost promovaţi un număr de 27
de poliţişti locali
- 2 concursuri de promovare în funcţii de conducere;
Concursurile s-au desfăşurat fără probleme, iar transformarea posturilor au fost
aprobate în şedinţele de Consiliul Local.
Pe parcursul anului, au fost organizate 9 concursuri de recrutare pentru ocuparea
unor funcţii publice, acestea derulându-se fără probleme.
În anul 2015, au fost constituite Comisia de Disciplină şi Comisia Paritară.
La nivelul Comisiei de Disciplină a fost primită o singură sesizare de încălcare a
unor abateri disciplinare de către un funcţionar public, poliţist local. În urma cercetărilor
desfăşurate de către membrii comisiei de disciplină, s-a aplicat sancţiunea disciplinară mustrarea scrisă. Au mai fost aplicate direct 2 sancţiuni disciplinare - mustrare scrisă,
de către conducătorul instituţiei.
În acest an, documentele comisiei de disciplină au fost verificate de către Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici. În urma controlului, nu au fost constatate încălcări
privind legislația funcţionarilor publici.
În concluzie, putem spune că, în anul 2015 încadrarea cu personal a fost, aproape,
acoperită, având în vedere nevoile tuturor compartimentelor pentru buna desfăşurare a
activităţii, iar la această dată Poliţia Locală are un număr de 3 posturi vacante şi 2
posturi temporar vacante

III.4. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECURITATE
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PAZA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

ȘI

POLIŢIA LOCALĂ TÂRGOVIŞTE deţine analiza factorilor de risc şi evaluarea
nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la principalele locuri de
muncă.
În baza evaluărilor, a fost întocmit PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE pentru
principalele locuri de muncă.
Ansamblul activităţilor de instruire şi acţiunile preventive desfăşurate de toţi factorii de
răspundere au condus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor şi prevenirea
accidentelor de muncă respectiv a îmbolnăvirilor profesionale. Toate acestea s-au
concretizat prin neînregistrarea în anul 2015 a niciunui eveniment de securitate şi sănătate
în muncă.
În luna decembrie - 2015 , întregul personal al Poliţiei Locale a fost testat, pe linie de
securitate şi sănătate în muncă, conform tematicilor întocmite.
Completarea bazei materiale necesare activității de securitate și sănătate în muncă;
- indicatoare pentru semnalizarea de securitate şi /sau de sănătate în muncă;
- mănuşi de protecţie pentru poliţişti locali;
- medicamente (cele recomandate de medicul de medicina muncii) pentru trusa
medicală.
Pichetul P.S.I. a fost completat cu unelte şi materiale adecvate, hidranţii sunt
compleţi şi funcţionali. De asemenea, stingătoarele sunt în garanţie şi operaţionale în
totalitate.
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În luna decembrie - 2015, întregul personal al Poliţiei Locale a fost testat, pe linie de
prevenire şi stingere a incendiilor, conform tematicilor întocmite.

III.5. COMPARTIMENT SECRETARIAT, ADMINISTRATIV ŞI ARHIVĂ
Compartimentul Administrativ – Secretariat funcţionează ca structură în cadrul
Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, având rolul de a primi, înregistra şi direcţiona
spre fiecare compartiment documentele, conform rezoluţiei directorului executiv.
Audienţele (în număr de 12) au fost susţinute de directorul executiv în ziua şi la data
stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, de asemenea şi de
directorul executiv adjunct.
În cadrul compartimentului, au fost înregistrate următoarele:
-129 registre pentru compartimentele din cadrul instituţiei;
-9152 documente în registrul de intrări-ieşiri;
-349 plicuri – corespondenţă Poşta Română ;
-6 plicuri – corespondenţă prin Poşta Militară ;
-100 delegaţii de deplasare ale personalului plecat in interes de serviciu;
S-au redactat diverse documente specifice activităţii de secretariat.
III.5.1. ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL
Activitatea de relaţii publice a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu
prevederile legale, până la acest moment neexistând aspecte privind solicitări ale
cetăţenilor care nu au fost rezolvate.
Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 175 petiţii privind diferite sesizări ale
cetăţenilor din municipiul nostru, s-a procedat la primirea şi transmiterea comunicărilor
telefonice, difuzarea în instituţie a deciziilor şi dispoziţiilor directorului executiv, s-au
organizat protocolul şi activităţile de reprezentare a şefilor în primirea vizitelor oficiale.
III.5.2. RELAȚIA CU MASS MEDIA
În anul 2015, relația cu mass-media a reprezentat parte componentă din activitatea
desfășurată în cadrul Poliției Locale Târgoviște, în condițiile în care a fost primul an când
au fost delegate atribuții specifice unui polițist local specializat în acest sens. A existat o
monitorizare continuă a știrilor și emisiunilor difuzate de instituțiile de presă. Asta, pentru
a ne îmbunătății activitatea, dar și pentru ca opinia publică să fie informată corect.
Nu au lipsit luările de poziție, iar Poliția Locală Târgoviște a fost implicată la jumătatea
anului într-o campanie mediatică de denigrare, ce s-a finalizat printr-o decizie a CNA de
sancționare a postului de televiziune implicat.
Totodată, site-ul instituției (www.polițialocalatargoviste.ro) a fost modificat pentru a putea
fi accesat mult mai ușor și pentru a fi la îndemâna cetățenilor.
De altfel, imaginea instituției a avut parte de atenție sporită, iar purtătorul de cuvânt a
colaborat cu mass-media, au fost întocmite aproximativ 50 de comunicate de presă, pe
care instituțiile de mass-media le-au difuzat/publicat ca atare.
În anul 2016, vom asigura transparența acțiunilor și buna colaborare cu instituțiile
de presă și vom oferi, ca de fiecare dată, informații despre activitatea pe care polițiștii
locali o desfășoară în teren.
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ARHIVĂ
În conformitate cu atribuţiile de serviciu, în perioada 01.01.2015- 31.12.2015, am
desfăşurat următoarele activităţi :
eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate pentru foştii salariaţi din cadrul
SPJPP Dâmboviţa , Corpul Gardienilor Publici şi Poliţiei Comunitare în vederea
întocmirii dosarului de pensionare pentru un număr de 59 persoane.
Pentru întocmirea acestor documente a fost necesară deplasarea la sediul societăţii unde
avem predată arhiva C.G.P. şi S.P.J.P.P. şi la Direcţia de Muncă si Solidaritate Socială
Dâmboviţa.
- s-au eliberat documentele anexe la Certificatele de calificare profesională pentru
cursurile organizate în perioada 2003-2010 de către Corpul Gardienilor Publici şi SPJPP
Dâmboviţa ( Proces-verbal al Comisiei de examinare, Catalogul cu notele la proba
teoretică, Catalogul cu notele la proba practică, Borderoul cu absolvenţii programului de
calificare ) pentru 2 persoane .
- în conformitate cu prevederile Legii 16/1996 a Arhivelor Naţionale au fost selecţionate
documentele fără valoare practică, din perioada 2005-2009. Lucrarea a fost depusă spre
avizare la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Dâmboviţa și apoi eliminate pentru topire la o
societate specializată. Valoarea rezultată din topire a fost de 27 lei, sumă care a fost virată
în contul de venituri al Consiliului Local Municipal Târgovişte.
- completarea lunară, conform tematicilor aprobate pe anul 2015, a fişelor individuale de
instructaj în domeniul PSI şi securităţii şi sănătăţii în muncă cu încadrarea în perioada de
instruire pentru fiecare compartiment din cadrul Poliţei Locale Târgovişte - 190 fişe/lună.
- au fost predate un număr de 2 Carnete de muncă foştilor salariaţi din cadrul Poliţiei
Comunitare Târgovişte.
- în urma primirii documentelor create în instituție în perioada 2011-2014, s-au întocmit
Procese-verbale și inventare pe ani de păstrare pentru 425 dosare legate și 300 proceseverbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
- a fost actualizat Registrul de evidenţă al arhivei Poliţiei Locale Târgovişte și a fost
întocmit Nomenclatorul Arhivistic pe anul 2015 ca urmare a modificării organigramei.
- în urma amenajării spaţiului destinat arhivei, am preluat arhiva Corpului Gardienilor
Publici şi S.P.J.P.P Dâmboviţa .
- în vederea păstrării în bune condiţii a dosarelor, am procedat la schimbarea coperţilor
deteriorate, gruparea acestora pe compartimente, conform prevederilor legale.

IV. BIROUL CONTROL
În baza principiilor legalităţii, încrederii, transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, polițiștii
locali din cadrul Birou Control și-au desfășurat activitatea în interesul comunității locale,
exclusiv pe baza și în executarea legii și a actelor autorității deliberative și ale celei
executive ale administrației publice locale, în conformitate cu reglementările specifice
fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorității
administrației publice locale.
Biroul Control este format din trei compartimente distincte:
- Compartimentul Disciplina în Construcţii și afișaj stradal;
- Compartimentul Protecţia Mediului;
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- Compartimentul Activitate Comercială.
Efectivul format din opt polițiști locali și șeful de birou funcționează într-un cadru
organizat, atât independent cât și în strânsă legătură cu celelalte elemente structurale, în
raport de misiunile specifice comune si/sau ordonate.
IV.1. Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal
Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal
desfășoară următoarele activități:
- constată contravenții în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de
construcții și stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile legii;
- verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
- verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de
problemele specifice compartimentului;
- verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice
autorizate pentru lucrările de construcții
- verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, au fost înregistrate :
- un număr de 182 sesizări venite din partea cetățenilor și a instituțiilor publice, sesizări
verificate în teren și rezolvate conform legislației în vigoare, în urma cărora au fost
formulate răspunsuri și transmise prin postă, cu confirmare de primire, in termenul
prevăzut de lege.
- un număr de 91 sesizări din oficiu rezultate în urma verificărilor întreprinse în teren și
rezolvate conform legislației în vigoare
- un număr de 107 somații transmise proprietarilor de apartamente de la parterul blocurilor
din Cartierul Micro 6, pentru desființarea împrejmuirilor ilegale cu gard a spațiilor verzi
aparținând domeniului public
- un număr de 68 înștiințări transmise agenților economici de pe raza Municipiului
Târgoviște, pentru nerespectarea obligației de dezafectare și/sau conformare stabilite de
Legea 185/2013, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.
Au fost aplicate un număr de 31 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 43.000
lei, din care:
- 9 sancțiuni cu amendă contravențională în valoare de 13.000 lei;
- 3 sancțiuni cu amendă contravențională în valoare de 5.000 lei care au fost
contestate;
- 19 sancțiuni cu amendă contravențională în valoare de, în valoare de 25.000 lei care
au fost achitate;
IV.2. Compartimentul Activitate Comercială
În domeniul activităţii comerciale, potrivit Legii nr.155/2010 s-a acţionat pentru
îndeplinirea atribuţiilor specifice, având în vedere următoarele obiective de control:
- deţinerea autorizaţiei de alimentaţie publică de către unităţile ce desfăşoară activitate de
alimentaţie publică;
- exercitarea unui comerţ stradal ordonat şi civilizat de către operatorii economici,
persoane fizice şi juridice;
- legalitatea ocupării domeniului public cu comerţ de întâmpinare, comerţ ambulant şi
terase;
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- afişarea preţurilor, a denumirii firmei, a programului de funcţionare, precum şi deţinerea
avizului de verificare metrologică al cântarului de către societăţile comerciale.
S-a acţionat, potrivit O.G nr. 99/2000, republicată în 2007, pentru depistarea
societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de alimentaţie publică fără să deţină
autorizație emisă în acest sens de Primăria Târgovişte. Au fost controlate peste 100 unităţi
de alimentaţie publică.
Au fost depistate 34 de societăţi comerciale care nu deţineau autorizaţie. Au fost
sancţionate contravenţional în baza Legii nr.12/1990 republicată. Unităţile de alimentaţie
publică, care aveau autorizaţia pentru a desfăşura activitate de alimentaţie publică
nevizată, au fost avertizate să vizeze autorizaţia şi să achite taxa aferentă. Societăţile vor fi
monitorizate pentru intrarea în legalitate (obţinerea autorizaţiei, respectiv vizarea acesteia).
S-a acţionat în zona Centru Vechi pentru verificarea societăţilor comerciale ce
desfăşoară activitate de alimentaţie publică şi care ocupă domeniul public cu terasă.
Au fost identificate 19 unităţi de alimentaţie publică ce au fost avertizate că, potrivit
H.C.L nr.91/2010 amplasarea teraselor pe domeniului public se face numai cu aprobarea
Primăriei municipiului Târgovişte - Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi
Privat. Urmare acţiunii, s-a constatat că acestea au depus solicitare, urmând ca
D.A.P.P.P să aplice procedura Codului fiscal pentru încasarea taxelor aferente.
În baza H.C.L nr.156/2011, s-a acţionat în Piaţa 1 Mai pentru verificarea respectării
sectorizării pieţei, a legalităţii ocupării domeniului public cu comerţ de întâmpinare
(legume-fructe, flori, produse alimentare şi nealimentare) şi ambulant precum şi a
achitării taxei aferente. Comercianţii de la Sectorul Flori (10 puncte de lucru) au fost
avertizaţi să achite taxele restante, Serviciul Pieţe recuperând o parte din debitele aferente.
A fost eliminat comerţul ambulant de pe calea de acces –blocul Turn- prin controale
succesive.
Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale privind comerţul de întâmpinare neautorizat şi
în Pieţele Bucegi şi Bărăţiei (3 amenzi x500 lei, 1 avertisment scris).
În baza H.C.L nr.64/2002 completată şi modificată, au fost verificate societăţile
comerciale care desfăşoară comerţ de întâmpinare pe domeniul public, cotă-parte indiviză
a blocului şi pe teren proprietate. S-au aplicat sancţiuni contravenţionale comercianţilor
care nu deţineau aprobare din partea D.A.P.P.P (amenzi- 6x500 lei, 2 avertismente scrise).
S-a acţionat pentru restrângerea comerţului de întâmpinare cu flori pe proprietate
privată în zona Spitalului Judeţean, în baza H.C.L nr. 64/2002 aplicându-se 4 sancţiuni
contravenţionale cu avertisment.
5. În perioada sărbătorilor ocazionale a fost monitorizat comerţul ambulant în Piaţa
Tricolorului, Parcul Chindiei şi Parcul Mitropoliei. S-a constatat că societăţile care
desfăşurau activitate comercială deţineau aprobare de la Primăria municipiului.
6. S-a acţionat pentru curăţarea zăpezii din faţa magazinelor de către agenţii economici.
7. Comercianţii ambulanţi depistaţi pe raza municipiului au fost direcţionaţi către Pieţe.
8. Au fost soluţionate sesizările repartizate.
Au fost aplicate un număr de 50 sancțiuni, astfel:
- 43 sancțiuni in valoare de 21.500 lei;
- 7 avertismente scrise;
- 150 avertismente verbale.
IV.3. Compartimentul Protecția Mediului
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În perioada ianuarie-decembrie 2015, Compartimentul Protecția Mediului a acordat o
atenţie sporită coordonării, verificării, organizării şi desfăşurării unor controale tematice.
Au fost organizate şi desfăşurate activităţi cu următoarele obiective:
IV.3.1. Verificarea agenţilor comerciali de pe raza Municipiului Târgovişte cu privire la
încheierea contractelor de preluare, transport şi neutralizare a reziduurilor menajere cu
societăţile de salubrizare.
Au fost organizate acțiuni de verificare a agenților economici pe str. I.C. Brătianu, T.
Vladimirescu, Bd. Unirii, Calea Câmpulung, Bd. Eroilor, Piața Bucegi, Constantin
Brâncoveanu, Calea București, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul Libertății,
Bulevardul Independenței, Centrul Vechi.
Au fost controlați 625 agenți economici în total, întocmindu-se:
- 32 de notificări în urma cărora agenții economici au încheiat contract;
- 3 sancțiuni contravenționale.
IV.3.2. Verificarea agenţilor comerciali de pe raza Municipiului Târgovişte cu privire la
îndepărtarea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 10 00 dimineaţa, de pe
trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor şi incintelor pe care le deţin sau administrează.
a)Au fost organizate acțiuni pe principalele artere ale Municipiul Târgoviște, majoritatea
agenților economici având îndepărtată zăpada și gheața din fața sediilor.
- 23 de notificări la agenți economici care s-au conformat;
- 1 sancțiune contravențională.
b) Prevenirea eventualelor accidente produse în urma căderilor de zăpadă şi a ţurţurilor de
la streşinile blocurilor.
La începutul lunii ianuarie 2015, s-a întreprins o acţiune de control a clădirilor la
parterul cărora se găsesc spaţii comerciale, iar traficul pietonal este intens, pe ale căror
acoperişuri se formează frecvent ţurţuri de gheaţă, pentru a preveni posibilitatea producerii
unor accidente.
- 4 notificări scrise
IV.3.3. Identificarea terenurilor insalubre şi notificarea proprietarilor acestora în vederea
luării măsurilor necesare salubrizării.
Au fost organizate acțiuni de identificare și notificare a proprietarilor terenurilor
afectate de depozitări necontrolate de deșeuri din zonele limitrofe municipiului Târgoviște,
respectiv pe str. Popa Cornel, B-dul Eroilor, Calea Câmpulung (Priseaca), str. T.
Vladimirescu, str. N. Bălcescu, str. Laminorului, str. Petru Cercel.
Au fost întocmite:
- 22 de notificări la proprietari de terenuri care s-au conformat;
- 2 sancțiuni contravenționale.
IV.3.4. Verificarea agenţilor economici şi persoanelor fizice, cu privire la poluarea fonică,
poluarea aerului, deversări de ape uzate.
Au fost primite un nr. de 5 sesizări scrise cu privire la poluarea aerului şi poluare
fonică. În urma verificărilor efectuate în teren, au fost luate măsurile legale.
Au fost primite 3 solicitări privind deversarea apelor uzate în urma cărora au fost
întocmite:
- 1 avertisment;
- 2 sancțiuni contravenționale.
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IV.3.5. Identificarea aspectelor negative de protecţia mediului în toate cartierele din
Municipiul Târgovişte, asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a
rigolelor, identificarea depozitelor necontrolate de deşeuri şi a bunurilor abandonate pe
domeniul public.
Au fost efectuate controale zilnice în cartierele Municipiului Târgovişte în vederea
identificării aspectelor negative de protecţia mediului. Au fost identificate şi desfiinţate 44
depozite necontrolate de resturi de materiale de construcţii, deşeuri vegetale şi menajere de
pe domeniul public. Au fost transmise:
- 22 somaţii scrise;
- 5 somaţii verbale;
- 13 avertismente scrise;
- 16 sancțiuni contravenționale.
IV.3.6. Controlul privind deţinerea, creşterea animalelor şi păsărilor indiferent de numărul
acestora în clădiri şi lângă clădiri cu mai multe apartamente, în Municipiul Târgovişte.
a. Au fost primite un număr de 16 sesizări scrise.
Au fost întocmite:
-1 Avertisment,
- 2 sancțiuni contravenționale.
b. Pentru neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în
curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta
convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor au fost întocmite:
- 10 somaţii scrise;
- 3 Avertismente;
- 3 sancțiuni contravenționale.
IV.3.7. Igienizarea cursurilor de apă de pe raza Municipiului Târgovişte
Au fost întreprinse acţiuni săptămânale de verificare pe cursul Râului Ialomiţa, în zona
Parcul Municipal „Mihai Bravu” şi în zona Podului Valea Voievozilor (str. Popa Cornel),
pe cursul canalului de irigaţii Iazul Morilor şi pe cursul pârâului Mierla, din Cartierul
Priseaca.
IV.3.8. Verificarea activităţilor de ridicare a deşeurilor menajere de către operatorii de
servicii de salubrizare
Au fost efectuate săptămânal acţiuni de verificare a societăţilor de salubrizare cu privire
la respectarea ritmicităţii de colectare a deşeurilor municipale conform graficului stabilit de
către acestea, nefiind identificate aspecte negative privind protecţia mediului, conform
atribuţiilor din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010.
De asemenea, a fost organizată o acțiune de identificare a tuturor platformelor de pe
raza municipiului Târgoviște, constatându-se:
- numărul total al platformelor și al eurocontainerelor;
- starea platformelor și eurocontainerelor de colectare a deșeurilor.
IV.3.9. Colaborarea cu alte servicii, instituţii în acţiuni privind protecţia mediului.
În colaborare cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Dâmboviţa au fost
întreprinse 5 acţiuni pe linie de protecţia mediului.
În colaborare cu reprezentanţii Serviciului „Cadastru imobiliar şi agricol, banca de date,
registru agricol” din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte, au fost întreprinse 9 acţiuni
de identificare a proprietarilor de terenuri insalubre, în vederea somării acestora, în zona
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Podului Teiş, str. Popa Cornel, zona Balon Priseaca, Calea Ploiești (lângă depozit OJT),
str. Petru Cercel, str. Laminorului, B-dul Eroilor, Tudor Vladimirescu, N. Bălcescu.
În colaborare cu Serviciul Taxe și Impozite au fost întreprinse 7 acțiuni de identificare a
proprietarilor de terenuri insalubre.
În colaborare cu reprezentanţii DAPPP Târgoviște au fost întreprinse 11 acțiuni.
În colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, a fost întreprinsă o acţiune în
urma primirii unei solicitări scrise cu privire la neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în
locuinţe şi în anexele gospodăreşti.
În colaborare cu Primăria Câmpulung a fost întreprinsă o acţiune de afișare a unui
proces-verbal de sancționare.
În colaborare cu SC Supercom SA au fost întreprinse 13 acțiuni.
În colaborare cu reprezentanţi din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa
a fost întreprinsă o acţiune privind igienizarea cursurilor de apă de pe raza Municipiului
Târgovişte.
IV.3.10. Rezolvarea Solicitărilor/reclamaţiilor primite din partea persoanelor fizice/juridice
În perioada ianuarie - decembrie 2015 au fost primite spre rezolvare:
- 45 solicitări telefonice și prin Dispecerat;
- 78 de solicitări scrise, înregistrate la Poliția Locală Târgovişte, dintre care:
- 13 solicitări privind existenţa unor depozite necontrolate de deşeuri;
- 4 solicitări privind neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în
curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta
convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor;
- 5 solicitări privind poluarea fonică, poluarea aerului, solului;
- 13 solicitări privind existenţa unor terenuri insalubre;
- 16 solicitări privind deţinerea şi creşterea animalelor şi păsărilor lângă clădiri cu
mai multe apartamente;
- 1 solicitare privind întreţinerea zonelor verzi şi tăieri ilegale de arbori;
- 13 solicitări privind neîntreţinerea curăţeniei la platformele de colectare a
deşeurilor menajere;
- 10 solicitări privind ocuparea domeniului public;
- 3 solicitări privind deversarea apelor uzate.
Menţionăm că pentru toate petiţiile scrise, transmise spre rezolvare Compartimentului
Protecția Mediului, au fost luate măsurile legale necesare conform legislaţiei în vigoare,
fiind transmis răspuns petenţilor în termen legal.
În perioada ianuarie - decembrie 2015, reprezentanţii Compartimentului Protecția
Mediului au întocmit un număr total de:
- 113 somaţii şi notificări scrise;
- 47 Procese -Verbale de constatare și sancționare a contravenţiilor, din
care:
• 18 Avertismente scrise;
• 29 sancțiuni contravenționale în cuantum de 16.950 lei.
V. COMPARTIMENT JURIDIC
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În cursul anului 2015, în urma activității desfășurate în cadrul Compartimentului
Juridic, au fost apărate drepturile și interesele legitime ale instituției privind aspecte de
natură juridică.
Astfel, prin natura serviciului, Compartimentul Juridic a reprezentat instituția în fața
instanțelor de judecată, a avizat pentru legalitatea actelor, a contractelor, a redactat
documente privind acţiunile în instanţele de judecată, a consiliat şi a verificat juridic
documentele la solicitarea tuturor compartimentelor
din cadrul Poliției Locale Târgoviște.
Activitatea în cadrul Compartimentului Juridic a fost desfășurată până la jumătatea
lunii iunie a anului 2015 de consilierul juridic Mariana Bucur, iar de la jumătatea anului,
din data de 08.06.2015 până în prezent au fost delegate atribuții specifice consilierului
juridic, polițistului local Silviu Chiran.
Astfel, dintr-un număr de 47 de litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești , au
fost soluționate astfel:
- un număr de 29 cauze au fost soluționate favorabil instituției noastre;
- un număr de 3 cauze au fost soluționate în favoarea petenților.
- un număr de 15 cauze se află în prezent pe rolul instanțelor judecătorești, în curs
de soluționare, la 7 dintre ele instituția a depus întâmpinările potrivit Codului de
Procedură Civilă și se așteaptă stabilirea termenului de citare.
În ceea ce privește acțiunile de chemare în judecată introduse in baza Legii
544/2004 privind Contenciosul Administrativ, în anul 2015 până în prezent, cauzele aflate
pe rolul instanțelor au fost soluționate favorabil Poliției Locale Târgoviște, în calitate de
pârât. De asemenea și în anul 2015, Compartimentul Juridic a fost solicitat să clarifice
diverse probleme de natură juridică ridicate de celelalte compartimente ale instituţiei,
fiind din acest punct de vedere un centralizator al situațiilor existente.
VI. COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR
Accesul la bazele de date ale M.A.I. este organizat și se desfășoară strict în baza
prevederilor Legii 677 / 2001 Legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum și a O.M.A.I.
128/2011 Protocolului încheiat în acest sens cu M.A.I. exclusiv prin Dispeceratului Poliției
Locale și numai de către 5 (cinci) utilizatori desemnați. În acest sens, am conceput și
implementat o metodologie proprie de accesare a bazelor de date, un sistem viabil de
securitate, gestiune, control și responsabilizare - ce pornește de la utilizator până la
solicitant. Fiecare utilizator care a dobândit dreptul de acces la bazele de date răspunde
individual de accesările efectuate și în acest sens au semnat și și-au însușit angajamente de
confidențialitate. Totodată, utilizarea codurilor de operator privind prelucrarea datelor cu
caracter personal s-a efectuat în condiții legale fără nicio abatere de la procedură.
În baza protocolului încheiat cu SPCLEP Târgoviște, agenții din Compartimentul
Evidența Persoanelor desfășoară o activitate complexă de identificare a persoanelor care
nu s-au prezentat pentru ridicarea actului de identitate sau care nu și-au depus documentele
necesare obținerii pentru prima dată a actului de identitate sau al înlocuirii actului pentru
că acesta s-a deteriorat.
Am răspuns, în scris, adreselor și sesizărilor cu privire la domiciliul, reşedinţa și
datele de identificare ale unor persoane.
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VII. PREGĂTIREA PERSONALULUI
Procesul de operaționalizare al Poliției Locale este proces amplu de pregătire zilnică
cu poliţiştii care intră în serviciu și lunar cu întreg personalul, conform planului de
pregătire.
Pregătirea zilnică cuprinde: prezentarea situației operative, aspecte din manualul de
bune practici și tactică polițienească precum, aspecte juridice privind contravențiile și
infracțiunile şi modificări ale legislaţiei în baza cărora se desfăşoară activitatea instituţiei.
În acest scop, în limita fondurilor alocate, am prevăzut să diversificăm pregătirea
polițiștilor locali și prin forme de pregătire practică, precum și pregătirea din punct de
vedere al cunoașterii legislației rutiere ținând cont de faptul că toți posesorii de permise
auto au dreptul să conducă autovehiculele instituției.
În anul 2015, un singur polițist local a fost planificat și a absolvit cursul de formare
iniţială cu durata de 3 luni în unităţi ale M.A.I. și au fost destinate programului de instruire
și pregătire profesională teoretică și practică un total de 120 ore.
Prin aderarea la programul PROXPOL, Poliția Locală Târgoviște are ca obiectiv
pentru anul 2016 și viitor să continue activitățile specifice bazate pe principiile PROXPOL
de pregătire profesională a agenților și a personalului de specialitate, inclusiv de
organizarea unor sesiuni semestriale de pregătire polițieneasca în Spania sau alte state
partenere din programul PROXPOL.
-

VIII. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2016
Ne-am propus să organizăm și să desfășurăm acțiuni multidisciplinare preventiveducative în toată aria de competență cu incidență deosebită în unitățile de învățământ
preuniversitar pentru a mări prestigiul instituțional, ancorarea permanentă la nevoile
cetățenilor municipiului, promovarea carierei de polițist local și sporirea încrederii
cetățenilor în instituție. Avem în vedere, de asemenea, creșterea nivelului de dotare cu
echipament individual, mijloace de comunicații, precum și mentenanță respectiv
îmbunătățirea mijloacelor din parcul auto.
Un alt obiectiv important al Poliției Locale Târgoviște este acela de a pregăti
profesional în centre specializate ale M.A.I. ultimii trei polițiști locali nou angajați. De
asemenea, în baza protocolului ce urmează a fi semnat cu Universitatea Valahia din
Târgoviște vom încerca organiza și desfășura parcurgerea unor module de pregătire
profesională, atestate, pentru personalul existent al Poliției Locale Târgoviște.
O atenție deosebită vom acorda unităților de învățământ preuniversitar din
municipiu pentru a desfășura periodic, într-un cadru organizat, activități instructiv
educative prin programul ”PROXOPOL”. În acest sens, vom iniția întocmirea
protocoalelor de cooperare cu toate unitățile de învățământ.

CONCLUZIE
La acest moment afirmăm, fără rezerve, că funcționând real, pe baza principiilor
independenţei operaţionale, legalităţii, încrederii, previzibilităţii, apropierii nemijlocite de
cetăţean, proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii
şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării, Poliția Locală Târgoviște este o
structură funcțională, adaptabilă, eficientă și de care cetățenii municipiului au nevoie.
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