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RAPORT 
privind activitatea Poliției Locale Târgoviște, 
desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

        Conform prevederilor Legii nr.155/2010 - Legea poliției locale și a H.G. 
nr.1332/2010, privind Regulamentul de organizare și funcționare al poliției locale, Poliția 
Locală Târgoviște este instituția specializată și constituită la nivel local, care exercită 
atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a integrității 
proprietății publice și private, acțiuni pentru prevenirea, identificarea și sancționarea 
faptelor antisociale în condițiile legii și numai în interesul autorităților și instituțiilor 
publice locale și centrale, în interesul cetățeanului, respectiv comunității locale. 
        Activitatea instituției este fundamentată pe respectarea principiilor de bază, așa cum 
sunt definite de Codul Administrativ: legalitate, încredere, previzibilitate, proximitate și 
proporționalitate, transparență, eficiență și eficacitate, responsabilitate, imparțialitate și 
nediscriminare, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor municipiului și nu numai, 
așa cum sunt prevăzute în Constituția României. 
        În procesul de operaționalizare al Poliției Locale Târgoviște atât sub aspect conceptual 
cât și organizațional, activitatea managerială în anul 2021 a fost dirijată în sensul 
schimbării instituționale și a modului de lucru, dar și optimizării utilizării resurselor, 
îndeplinirii atribuțiilor strict pe domeniile și competențele stabilite prin lege: ordinea și 
liniștea publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, 
protecția mediului, activitatea comercială și evidența persoanelor. 
 

1. SERVICIUL DE ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI  PAZĂ 
        Obiectivul specific al serviciului, respectiv menținerea ordinii și liniștii publice în 
limitele competenței teritoriale, a fost îndeplinit în strictă conformitate cu: ”Planul de 

ordine și siguranță publică al municipiului Târgoviște” pentru perioada 2020 -2021”, 
respectiv ”Planul de ordine și siguranță publică al municipiului Târgoviște” pentru 

perioada 2021 -2022” și nu în ultimul rând, pe baza celorlalte prevederi legale emise la 
nivelul administrației centrale și locale, referitoare la păstrarea unui climat de ordine și 
siguranță pentru toți cetățenii sau gestionarea pandemiei de COVID -19. 
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        În vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin lege, efectivele de 
agenți din cadrul Serviciul Ordine și Liniște Publică au acționat, în anul 2021, pentru 
îndeplinirea următoarelor obiective: 
a. menținerea ordinii și liniștii publice în municipiul Târgoviște și asigurarea climatului de 
liniște și siguranță printr-o prezență activă în aria de competență, o intervenție optimă și 
planificată în urma sesizărilor primite de la cetățeni sau instituții, organizarea de acțiuni din 
oficiu și nu în ultimul rând, o activitate zilnică de patrulare preventivă; 
b. protejarea și apărarea integrității patrimoniului public și a amenajărilor permanente sau 
temporare; 
c. menținerea ordinii și liniștii publice în zonele din imediata apropiere a unităților de 
învățământ, în perioada cât procesul instructiv-educativ s-a desfășurat cu prezența elevilor 
la cursuri; 
d. însoțirea și protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului în acțiunile de 
control și verificare, pe domenii specifice de activitate și interes; 
e. cooperarea și executarea misiunilor comune, stabilite prin dispozițiile Inspectorului șef 
al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, prin subordonare operațională până la 
sfârșitul lunii martie; 
f. cooperarea și participarea în comun cu celelalte forțe de ordine și siguranță cu atribuții în 
domeniul situațiilor de urgență – accidente, incendii și inundații, pagube create de 
fenomene naturale;  
g. prevenirea și combaterea răspândirii virusului Sars-Cov-2, prin măsuri active de 
protecție și prevenire pe toată perioada stării le alertă, așa cum a fost reglementată la nivel 
local și central – controlul zonelor și locurilor aglomerate cu public, recomandări; 
h. armonizarea utilizării forțelor și mijloacelor din dotare, în sistem integrat; 
i. transportul zilnic de valori monetare; paza sediului și a bunurilor și logisticii instituției, 
gestiunea armamentului și munițiilor din dotare, strict în conformitate cu prevederile 
legale; 
j. activitatea permanentă de 24 ore din dispecerate, preluarea sesizărilor și solicitărilor 
primite, prelucrarea datelor cu caracter personal și a imaginilor surprinse, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare; 
k. creșterea nivelului de pregătire profesională și instruire, colectivă și individuală; 
l. menținerea și promovarea unei relații principiale cu celelalte instituții, organizații și 
mass-media; 

 

1.1. Menținerea ordinii și liniștii publice 
        Menținerea siguranței și ordinii publice în municipiu s-a realizat prin constituirea 
zilnică a dispozitivului de ordine și siguranță, destinat și dimensionat în raport cu situația 
operativă, sarcinile stabilite, efectivele existente și mijloacele materiale din dotare, 
respectând capacitatea de forțe și mijloace necesare, respectiv concentrarea pe zone și 
sectoare de interes și cu un grad de risc ridicat de vulnerabilitate.          
        Dispozitivul de ordine și siguranță asigură operativ 24 de ore, 7 zile /săptămână, 
gestiunea ariei de competență a municipiului, în medie cu 4 până la 6 patrule pe un schimb, 
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cu durata de 8 ore. Forțele de ordine sunt constituite în echipaje auto și/sau patrule 
pedestre, efectivele ridicându-se până la 24 polițiști locali în serviciu în 24 de ore. Pentru a 
îndeplini standardul de eficiență operativă, aria de competență teritorială a Poliției Locale a 
fost împărțită în 6 sectoare de siguranță publică, unde se acționează cu echipaje și 
patrule, în regim continuu, acoperind întreg teritoriul municipiului în decursul unui ciclu de 
24 ore. Principiul de bază al executării misiunilor este îndeplinit prin prezența activă în 
zona de responsabilitate, cu accent deosebit pe operativitate, adaptabilitate, flexibilitate, 
rapiditate, coerență și cooperare, toate coroborate cu intervențiile pentru rezolvarea 
situațiilor intempestive. 
 

1.2. Protejarea amenajărilor de pe domeniul public 
        O atenție deosebită a fost acordată, în perioada supusă analizei, bunurilor aflate în 
proprietatea sau administrarea unității administrativ teritoriale, cu accent deosebit pe 
amenajările permanente și temporare, sub aspectul verificării existenței, integrității și 
prevenirii deteriorării accidentală sau intenționată ori a sustragerii de bunuri sau obiecte de 
pe domeniul public. Astfel, în toată această perioadă nu au fost înregistrate pagube majore 
prin distrugere sau vandalism pe domeniul public. Au existat totuși situații izolate, minore, 
când tineri sau copii au adus mici prejudicii unor instalații aflate pe domeniul public dar 
care au fost remediate imediat. În funcție de situație și prejudiciul cauzat, cei responsabili 
au fost trași la răspundere conform legii, fiind sancționați. 
        În aceeași ordine de idei, pentru a preveni actele de distrugere sau vandalism pe 
domeniul public, pe lângă prezența fizică a patrulelor, s-a intervenit și cu măsuri tehnice de 
monitorizare video acolo unde infrastructura a permis acest lucru. Au fost inscripționate 
mesaje de atenționare în aria spațiilor de joacă, parcuri sau zone de relaxare, pentru 
informarea cetățenilor cu privire la restricțiile referitoare la fumatul în astfel de zone, 
consumul de alcool, semințe sau alte produse din aceeași categorie, tulburarea ordinii și 
liniștii publice, distrugerea mobilierului, totul în scopul menținerii unui climat de ordine, 
curățenie și siguranță. De asemenea, au fost publicate mesaje pe pagina web a instituției și 
prin intermediul rețelelor de socializare, dar au fost realizate și campanii în teren în cadrul 
cărora s-a interacționat direct cu cetățenii și au fost distribuite flyere cu toate informațiile 
necesare pentru a cunoaște exact care sunt regulile ce trebuie respectate. 
         Deși în anul 2021 au fost impuse prin lege numeroase restricții și limitări privind 
accesul și deplasarea cetățenilor în locuri și spații din municipiu, iar efectivele de polițiști 
locali au acționat o bună perioadă de timp sub coordonarea I.P.J. Dâmbovița pentru 
prevenirea zădărnicirii răspândirii virusului SarsCov-2 în comunitate, prioritatea efectivelor 
Poliției Locale Târgoviște a constituit-o în primul rând, îndeplinirea obiectivelor specifice 
și a competențelor stabilite prin lege, în aria de competență și zonele de interes. 
          

1.3. Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele din imediata apropiere a unităților 
de învățământ 

         În perioada analizată, pe durata desfășurării cursurilor în sistem prin prezența fizică la 
clasă pentru elevi și cadrele didactice, au fost asigurate măsuri de ordine și siguranță 
publică în imediata apropiere a unui număr de 7 instituții de învățământ preuniversitar din 
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municipiu, atribuite în conformitate cu ”Protocolul de Colaborare privind îmbunătățirea 

climatului de siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ  preuniversitar, în 

municipiul Târgoviște”. Documentul este elaborat anual, în cooperare cu Inspectoratul de 
Jandarmi Județean și Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița. 
         Activitatea de asigurare a unui climat de liniște în imediata apropiere a unităților de 
învățământ s-a realizat totuși pe perioade scurte de timp, date fiind condițiile în care s-a 
desfășurat procesul de învățământ și examenele de capacitate sau bacalaureat în anul 2021. 
În condițiile normale de funcționare și desfășurare a procesului de învățământ, s-a pus un 
accent deosebit pe restricționarea accesului ilegal în instituțiile respective, comercializarea 
produselor interzise în imediata apropiere a acestora, absenteismul elevilor și nu în ultimul 
rând, consumul de alcool ori fumatul în locuri nepermise. Au fost monitorizate permanent 
din dispeceratul instituției, prin mijloace electronice antiefracție, un total de 40 de instituții 
de învățământ preuniversitar, aflate în responsabilitatea instituției noastre. 
        Ca o necesitate stringentă a momentului, pentru a elimina alarmele false și erorile, 
reiterăm analiza necesității și utilității funcționării sistemului de supraveghere și 
monitorizare electronică antiefracție. Sistemul actual este depășit din punct de vedere 
tehnic și funcțional, acesta fiind proiectat și implementat pe baza unei tehnologii bazată pe 
o transmisie a datelor prin cablu telefonic și care este supus în orice moment defecțiunilor 
sau chiar sabotajelor. În aceste condiții, instituțiile monitorizate sunt vulnerabile și supuse 
intruziunilor necontrolate. Desigur, interesul și obligațiile, în acest sens, sunt ale 
instituțiilor beneficiare, respectiv unitățile de învățământ. 
 

1.4. Însoțirea personalului din aparatul de specialitate al primarului în acțiunile 
specifice de control și verificare 

        Acțiunile specifice desfășurate de personalul din aparatul de specialitate al primarului 
au fost asigurate cu forțe din rândul polițiștilor locali care și-au îndeplinit atribuțiunile, 
indiferent de condiții. Cooperarea permanentă s-a realizat cu Direcția Economică, Direcția 
de Administrare a Patrimoniului, Public și Privat, respectiv Direcția de Asistență Socială, 
iar cu celelalte direcții, la cerere, punctual și fără excepții. Nu au existat situații de încălcare 
a legii sau de depășire a autorității ori atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu din partea 
agenților de poliție locală. 
 

1.5. Executarea misiunilor ordonate de Poliția Municipiului Târgoviște, pentru 
prevenirea și combaterea răspândirii pandemiei și a bolilor contagioase 

       Zilnic, Poliția Locală Târgoviște a executat misiuni stabilite și ordonate de către IPJ 
Dâmbovița, respectiv Poliția Municipiului Târgoviște, angrenând efective de polițiști locali 
și mijloace proprii, pentru prevenirea zădărnicirii răspândirii infecției cu noul coronavirus, 
cu precădere în perioada ianuarie – iunie 2021, când restricțiile de circulație și acces în 
spațiile închise au mai fost reduse. 
        În contextul epidemiologic din 2021, pe lângă îndeplinirea atribuțiunilor zilnice 
specifice de pe raza municipiului pentru prevenirea zădărnicirii răspândirii infecției cu noul 
coronavirus, polițiștii locali au acționat preventiv prin recomandări directe către cetățeni de 
respectare a normelor în vigoare referitoare la portul mijloacelor individuale de protecție, în 
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toate spațiile unde acestea au fost și sunt obligatorii. Atunci când situația nu a putut fi 
soluționată altfel, iar unii cetățeni nu au dorit să înțeleagă necesitatea respectării legii, a 
regulilor și purtării mijloacelor de protecție, s-a recurs la măsuri de sancționare cu amendă 
contravențională. Față de anul 2020, s-au înregistrat puține cazuri de sancționare cu 
amendă, prioritatea în anul 2021 constituind-o prevenția. 
 

1.6. Acțiunea polițiștilor locali în situații de urgență 
        Potrivit prevederilor legale și atribuțiilor stabilite în sarcină, efectivele de polițiști 
locali au intervenit cu operativitate alături de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Dâmbovița, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei și după caz 
împreună cu echipaje din cadrul Biroului Rutier, în situații generate de incendii și inundații 
de mică amploare, situații cauzate de unele desprinderi și căderi de materiale de pe fațada 
sau acoperișurile unor clădiri, accidente rutiere soldate cu victime sau distrugeri ale 
domeniului public. Sistemul unic de comunicare destinat situațiilor de urgență este 
funcțional și flexibil asigurându-se conducerea și coordonarea operativă eficientă a tuturor 
forțelor participante la astfel de evenimente.   

 

1.7. Transportul zilnic de valori monetare 
        O misiune cu caracter zilnic și permanent a Poliției locale și cu un grad ridicat de risc 
și expunere o constituie cea a transportului de valori monetare în interesul Direcției 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște. În sprijinul acestei activități, 
Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază are dotat un autoturism ce 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 și pregătit pentru orice situație. 
        Misiunile de însoțire și transport valori monetare au fost executate în deplină siguranță 
de fiecare dată și fără incidente, fiind respectate traseele de deplasare, principale și de 
rezervă, precum și procedurile de acțiune stabilite pentru acest gen de misiune. În anul 
2021 au fost executate cu succes, 521 de misiuni de transport valori monetare (cu 18 
mai puține decât în anul 2020, datorită restricțiilor impuse). 
 

1.8. Paza sediului și dotarea cu armament și muniții 
        Sediul instituției găzduiește toate bunurile din patrimoniul acesteia, este supravegheat 
video, este amenajat și iluminat necesar și suficient. Instituția este supravegheată și păzită 
permanent de polițiștii locali aflați în serviciu, la dispeceratul de la sediul instituției, care 
este în legătură permanentă cu Primăria Târgoviște, celelalte instituții de ordine și siguranță 
publică și cele pentru intervenții în situații de urgență. Pentru îndeplinirea atribuțiunilor și 
sarcinilor de serviciu, Poliția Locală este autorizată să dețină și să utilizeze armament și 
muniții, respectiv să-și instruiască efectivele proprii cu instructori proprii autorizați în 
poligoanele de tragere, conform prevederilor Legii nr. 295/2004, legea privind regimul 
armelor și munițiilor, modificată. În condițiile cauzate de pandemia cu noul coronavirus, în 
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anul 2021 nu au mai fost organizate și desfășurate ședințe de tragere cu armamentul din 
dotare, pentru efectivele din subordine. 
 

1.9. Activitatea în Dispecerat - Preluarea sesizărilor și relația cu cetățenii 
          Ca și structură operativă, Dispeceratul pentru preluarea sesizărilor și relația cu 
cetățenii, funcționează în cadrul Biroului Instruire, Proceduri și Dispecerat și are în 
structură un Șef Birou și 6 polițiști locali - dispeceri. Polițiștii locali desemnați să execute 
serviciul în Dispeceratul Poliției Locale Târgoviște se subordonează nemijlocit șefului de 
birou și ierarhic șefului Serviciului OLPP, având obligația de a prelua orice sesizare din 
partea cetățenilor și de a dirija și coordona forțele din teren, în raport de competențele 
legale și natura și amploarea evenimentelor.  
          Obligația dispecerilor este aceea de a raporta și informa în orice moment șefii 
ierarhici, despre soluționarea sau nesoluționarea oricărui eveniment petrecut, precum și 
măsurile întreprinse în legătură cu acesta. În baza dispoziției conducătorului instituției, se 
procedează la alarmarea și angrenarea tuturor forțelor aflate la dispoziție în acțiuni pentru 
situații de urgență, supravegherea și monitorizarea video a locurilor și zonelor aflate în 
răspundere. Din dispecerat se supraveghează prin GPS locația în timp real a echipajelor 
mobile și se menține contactul permanent cu acestea, în vederea asigurării unei intervenții 
operative la evenimente sau alte situații urgente. 
         Dispecerii răspund de distribuirea armamentului și a muniției din dotarea efectivelor, 
fiind autorizați legal în același timp să acceseze bazele de date ale M.A.I. (persoane și auto) 
pentru verificarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.  
          În cursul anului 2021, Dispeceratul de la sediul Poliției Locale Târgoviște a primit și 
înregistrat un total de 4317 sesizări primite de la cetățeni sau entități, pentru care s-au 
dispus tot atâtea intervenții și măsuri în vederea soluționării. Sesizările au fost primite prin 
mijloacele de comunicații din dotare și toate au fost soluționate, respectiv 4317 (cu 1755 
mai multe decât în anul 2020). 
          Prin sistemul de monitorizare și detecție antiefracție al unităților de învățământ aflate 
în responsabilitate și conectate 24/24 ore la dispeceratul Poliției Locale, au fost înregistrate 
275 alarme de efracție (cu 85 mai multe decât în anul 2020, din cauza reluării cursurilor în 
format fizic la clase). Au fost realizate tot atâtea intervenții de către echipajele aflate în 
serviciu la obiectivele care au înregistrat alarme, în intervale de timp cuprinse între 3-10 
minute, deși în lege sunt prevăzute 15 minute pentru intervenția forțelor. Nici în anul 2021 
nu au fost înregistrate evenimente deosebite cauzate de intruziuni reale în sediile 
instituțiilor monitorizate aflate în sarcină. 
         Alarmele declanșate și înregistrate, în marea lor majoritate au fost generate de erori 
de comunicație ale sistemului de monitorizare ori neglijența unor salariați ai instituțiilor de 
învățământ, care nu au respectat întocmai procedurile de asigurare a căilor de acces, 
conectarea/deconectarea sistemului de detecție antiefracție.   
         Apreciem că această activitate de monitorizare a fost și este în continuare gestionată 
în condiții foarte bune având în vedere principalii factori: timpul de răspuns și intervenție 
foarte scurt al echipajelor de ordine publică, implementarea unei proceduri clară de acțiune 
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și intervenție rapidă, aceasta fiind stabilită în scopul responsabilizării forțelor de ordine și 
intervenție, dar și a principalilor factori de conducere ai instituțiilor de învățământ. 
 

1.10.1. Activitatea Dispeceratului de Comandă și Monitorizare video a Municipiului 
Târgoviște 

        Structura D.C.M. se află în responsabilitatea directă a Șefului Biroului Instruire, 
Proceduri și Dispecerat, fiind o structură operaționalizată și operativă. Activitatea de 
supraveghere permanentă a domeniului public, în zonele în care este implementat sistemul 
de supraveghere prin cele 33 de camere video de supraveghere tip speed-dom existente încă 
din anul 2016, este asigurată de 5 polițiștii locali-operatori, formați pe specific și care 
execută serviciul permanent în ture de 12 ore. Astfel, se asigură un regim de lucru operativ 
de 24 ore/7 zile pe săptămână, acesta fiind interconectat permanent cu instituția și forțele 
operative din teren. Pentru îndeplinirea obiectivul care a stat la baza conceperii și realizării 
dispeceratului, respectiv siguranța cetățeanului, protejarea patrimoniului public și privat, 
dar și pentru a sprijini activitatea de identificare și cercetare a unor situații sau fapte de 
natură infracțională de către organele judiciare, încă de la început a fost încheiat de comun 
acord un Protocol de cooperare permanent între Primăria Târgoviște și I.P.J. Dâmbovița, 
care reglementează accesul organelor de poliție în centrul de monitorizare, precum și 
diseminarea datelor și informațiilor solicitate, să se realizeze doar în condiții de 
confidențialitate, siguranță și legalitate.  
         În acest context, în anul 2021, la solicitarea scrisă conform procedurilor în vigoare, au 
fost puse la dispoziție structurilor și organelor de cercetare penală sus amintite, un număr 
de 182 (cu 2 mai mult decât în anul 2020) de vizualizări din care, 108 înregistrări au fost 
transferate și puse la dispoziție pe suport magnetic (cu 12 mai multe decât în anul 2020), 
acestea făcând obiectul unor cauze penale instrumentate de către organele judiciare.  
        În decursul anului 2021, prin activitatea de supraveghere și monitorizare video a 
domeniului public, au fost surprinse în direct 152 de fapte contravenționale comise pe 
domeniul public și la care s-a intervenit imediat, autorii fiind sancționați conform legii 
(deversare neautorizată de deșeuri, tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de alcool pe 
domeniul public, nereguli la regimul circulației, distrugeri de mobilier, lucrări neautorizate 
la infrastructură, etc.). Față de anul 2020, au fost constatate mai mult cu 54 de fapte. 
        Pe baza solicitărilor scrise și aprobate, structurile Poliției Municipiului Târgoviște au 
efectuat un număr de 3 activități de monitorizare a traficului rutier și pietonal din 
municipiu, prin Dispeceratul de Monitorizare video (cu 14 mai puține decât anul 2020). 
        Toate solicitările organelor specializate ale statului care realizează activitatea judiciară 
au fost aprobate și gestionate, însă au fost soluționate pe baza cererilor scrise legale, doar 
acelea care au îndeplinit condiția de oportunitate. Trebuie menționat faptul că la acest 
moment, sistemul de monitorizare video are o capacitate de stocare a datelor și imaginilor 
doar de maxim 12 zile, de la data producerii evenimentului respectiv.  
 

1.10.2. Activitatea de Planificare și Proceduri 
         În cadrul compartimentului respectiv, își desfășoară activitatea un polițist local sub 
coordonarea directă a șefului de serviciu și nemijlocită a șefului de birou, având în 



Poliția Locală Târgoviște  

Pagina 8 din 25 

responsabilitate planificarea polițiștilor locali în serviciul de zi, întocmirea planului de 
acțiune zilnică, evidența și gestionarea sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii 
locali, afișarea proceselor-verbale la domiciliile contravenienților, comunicări către 
serviciile de taxe și impozite și către contravenienți, transportul corespondentei zilnice, 
evidența concediilor solicitate de polițiștii locali, evidența proceselor verbale și a 
rapoartelor de activitate ale agenților, executarea mandatelor de înștiințare emise de 
organele judiciare, precum și toate celelalte activități specifice polițistului local, prevăzute 
în fișa postului. 
 

1.11. Combaterea infracțiunilor și a faptelor antisociale în cooperare cu celelalte forțe 
componente de ordine și liniște publică din cadrul I.PJ. Dâmbovița 

        În anul 2021, Poliția Locală Târgoviște a cooperat în condiții bune cu celelalte 
instituții cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, la bază stând prevederile 
legale în vigoare și protocoalele încheiate cu acestea. Ori de câte ori s-a acționat în regim 
mixt, au fost întocmite note de dispozitiv asumate și îndeplinite. Rezultatele cooperării în 
baza planurilor de acțiune au fost cuantificate și exploatate reciproc. Efectivele de ordine 
publică au constatat și intervenit în anul 2021, la un număr de 7 fapte de natură penală și 
față de care s-a dispus declinarea competenței către organele de cercetare competente – 
majoritatea au fost acte de loviri sau alte violențe în stradă între tineri.  
         Pentru o mai bună exemplificare a celor enunțate, enumerăm documentele în baza 
cărora am acționat în sistem integrat: 
1) Dispozițiile Inspectorului Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița; 

2) Planurile locale comune de acțiune și Protocoalele de colaborare, pentru creșterea 

gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile 

în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 

2020-2021 și 2021-2022 pe raza municipiului Târgoviște - asumat de Poliția Municipiului 

Târgoviște, Poliția Locală Târgoviște, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul 

Școlar și Primăria Municipiului Târgoviște. 

3) Protocol de cooperare, privind activitățile desfășurate în comun de Poliția 

Municipiului Târgoviște și Poliția Locală Târgoviște, pe linia menținerii ordinii și liniștii 
publice și asigurării fluenței și siguranței rutiere în anul 2021 - asumat de Poliția 

Municipiului Târgoviște, Poliția Locală Târgoviște, Inspectoratul de Poliție Județean și 
Primăria Municipiului Târgoviște. 

4) Protocoale de colaborare, privind asigurarea măsurilor de ordine, liniște publică, 
paza și monitorizarea instituției de învățământ, prin intermediul sistemelor electronice de 

avertizare antiefracție asumat de cele 40 de unități de învățământ preuniversitar, 

monitorizate și de Poliția Locală Târgoviște. 

5) Protocol de cooperare, privind accesul lucrătorilor din cadrul I.P.J. Dâmbovița în 

Centrul de Monitorizare al Poliției Locale, doar în anumite condiții stabilite, în vederea 

monitorizării și supravegherii traficului rutier pe raza Municipiului Târgoviște. 
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    1.14. Sinteza activităților desfășurate de Serviciul Ordine și Liniște Publică. 

Activități; Total 

Patrule constituite 4252 
 

Persoane legitimate 10296 
 

Intervenții la obiectivele monitorizate antiefracție 275 
 

Verificări în bazele de date ale M.A.I. 4147 
 

Transport de valori monetare 521 
 

Sesizări prin dispecerat 4317 
 

Monitorizare locuri de joacă 1544 
 

Asigurare OLP în Centrele de Vaccinare împotriva SarsCov -2  79 
 

Asigurarea protecției personalului din aparatul de specialitate al primarului 688 
 

Acțiuni multidisciplinare la nivelul municipiului 17 
 

Acțiuni în dispozitiv 
comun cu  

Poliția Română 278  
Inspectoratul de Jandarmi Județean  2  

Asigurarea O.L.P. în imediata apropiere a unităților de învățământ 396 
 

Persoane fără adăpost predate centrelor sociale și sau spitale 19 
 

Supravegherea zonelor de intrare în municipiu  203 
 

Persoane identificate practicând cerșetoria 75 
 

Transport postă  pentru S.P.C.E.P. 264 
 

Asigurarea ordinii și 
liniștii publice la: 

Evenimente cultural, artistice , comemorative 24 
 

Evenimente religioase 7 
 

Evenimente sportive 22 
 

Acțiuni de protest 6 
 

Îndeplinirea procedurii de citare de către instanțe 14 
 

Afișare procese verbale la domiciliile contravenienților 53 
 

Monitorizare video a zonelor din municipiu 1113 
 

Consiliere familii ai căror copii absentează nemotivat de la învățământul oblig. 6 
 

Acțiuni în cooperare cu D.A.S. 155 
 

Asigurare O.L.P. la căsătorii 19 
 

Solicitări de date pe suport magnetic din D.C.M. 108 
 

Acțiuni desfășurate de Pol Mun. în D.C.M. 3 
 

Solicitări vizualizare a datelor din D.C.M. 74 
 

Asigurare O.L.P. în incinta complex natație 11 
 

Colectare poștă specială 36 
 

Transmitere în debit a proceselor verbale 2116 
 

 

1.15. Situația sancțiunilor aplicate 
        Acțiunea în teren a polițiștilor locali are un profund caracter preventiv-educativ și de 
informare, iar abaterile de la normele legale sunt abordate inițial în scop preventiv prin 
prisma concilierii, medierii, stingerii conflictului și folosirii capacității persuasive, 
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sancțiunea pecuniară rămânând ultima soluție. Polițiștii locali sunt pregătiți în orice 
moment să aplice prevederile legilor în spiritul și litera acestora. 
a. În perioada supusă analizei, au fost aplicate: 

− în total = 2.446 de sancțiuni (cu 40,5% mai mult decât în anul 2020) în valoare totală de 
= 596.145 lei, din care:  

− 2.141 sancțiuni cu amendă contravențională, în valoare totală de = 596.145 lei (cu 0,2% 
mai puțin decât în anul 2020); 

− 305 sancțiuni cu avertisment scris (cu 10,5% mai mult decât în anul 2020 – datorită 
intensificării activităților și acțiunilor de prevenire); 

b. Situația sancțiunilor pe acte normative prezentându-se astfel: 
- 1342 sancțiuni (o creștere cu 84,8% în raport cu anul 2020), din care 1227  amenzi cu o 

valoare de 341.700 lei și un număr de 115 avertismente pentru încălcarea Legii nr. 
61/1991; 

- 240 sancțiuni (o creștere cu 35,6% în raport cu anul 2020), din care 157 de amenzi cu o 
valoare de 84.400 lei și un nr. de 83 avertismente pentru încălcarea prevederilor Legii 
nr. 55/2020;    

- 206  sancțiuni (o creștere cu 145,3% în raport cu anul 2020), din care 191 de amenzi cu 
o valoare totală de 18.300 lei și un număr de 15 avertismente pentru încălcarea 
prevederilor Legii nr. 349/2002;    

- 2 avertismente pentru încălcarea Legii 54/2012; 
- 37 sancțiuni (o creștere cu 105,5% în raport cu anul 2020), din care 27 amenzi cu o 

valoare de 1.720 lei și 10 avertismente pentru încălcarea O.U.G. 97/2005; 
- 8 sancțiuni (o creștere cu 700% în raport cu anul 2020), din care 7 amenzi cu o valoare 

de 725 lei și 1 avertisment pentru încălcarea H.C.J. nr.24/2003; 
- 1 avertisment pentru încălcarea H.C.L. 203/2019; 
- 36 sancțiuni (o scădere de 27,9% în raport cu anul 2020), din care 29 amenzi cu o 

valoare de 5.600 lei și 7 avertismente pentru încălcarea H.C.L. 9/2016; 
- 10 sancțiuni (o creștere cu 900% în raport cu anul 2020), din care 9 amenzi cu o valoare 

de 1.900 lei și 1 avertisment pentru încălcarea H.C.L. 255/2014; 
- 10 sancțiuni (o scădere de 28,5% în raport cu anul 2020), din care 4 amenzi  cu o 

valoare de 800 lei și 6 avertismente  pentru încălcarea H.C.L. 156/ 2011; 
-  1 sancțiune cu o valoare de 300 lei pentru încălcarea H.C.L. 521/2008; 
- 202 sancțiuni (o scădere de 10,6% în raport cu anul 2020) din care 201 amenzi cu o 

valoare de 18.600 lei și 1 avertisment pentru încălcarea H.C.L.251/2004; 
- 351 sancțiuni (o creștere cu 76,4% în raport cu anul 2020) din care 288 amenzi cu o 

valoare de 122.100 lei și 63 avertismente pentru încălcarea H.C.L. 64/2002. 
 

2. SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE 
     În perioada 01.01.2021-31.12.2021, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației 
pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște au 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. 
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     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 aplicarea sancțiunilor pentru participanții 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, intersecții aglomerate, artere principale sau 
cu ocazia unor evenimente deosebite înregistrate în trafic; 
       De menționat este faptul că, potrivit Protocolului de colaborare dintre Poliția 
Municipiului 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. 1- în intervalul: 07:35-08:15 și 11:45-12:10; 
      - Școala  nr. 2- în intervalul: 07:35-08:15 și 11:45-13:15; 
în funcție de efectivele zilnice și numai în perioada școlară, s-a acționat și în zona școlilor 
nr.10 și nr.8, la intersecția străzilor Calea Domnească cu Bd. Eroilor (Halta Teiș) și a 
sensului giratoriu str. Laminorului cu Calea Câmpulung (Romlux).  
       Menținerea unui trafic rutier fluent precum și menținerea ordinii și liniștii publice în 
imediata apropiere a unităților de învățământ s-au realizat pe toată perioada anului școlar, 
urmărind prevenirea și combaterea, în principal, a aspectelor de încălcare a normelor legale 
de către participanții la trafic precum și cea a ordinii și liniștii publice, accesul ilegal în 
instituțiile de învățământ și comercializarea  produselor interzise în imediata apropiere a 
școlilor.  
      Conform prevederilor protocolului de colaborare dintre Poliția Municipiului Târgoviște 
și Poliția Locală, în perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost formate echipaje mixte care au 
acționat cu precădere pe opriri/staționări neregulamentare. 
      Pentru fluidizarea traficului rutier, respectarea indicatoarelor de informare, asigurarea 
liniștii și ordinii publice, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acționat în 
perioada vacanțelor, 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 polițiști locali. 
      În vederea  îndeplinirii acestor obiective, polițiștii locali din cadrul structurii de 
circulație, au urmărit cu precădere îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 7 din Legea 
155/2010, astfel: 
a. au participat alături de poliție, 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, după cum urmează: 
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BOBOTEAZA, IORDANUL, TUDORIȚA, SFINTELE SĂRBĂTORI DE PAȘTE, PARADA 

VERZILOR, ZIUA EROILOR, ZIUA DRAPELULUI, ZIUA IMNULUI, ZILELE CETĂȚII, 

SF. IERARH NIFON, ETC.  

b. au acționat 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; 
- participări la accidente rutiere; 
- blocajelor rutiere; 
- unor avarii de pe partea carosabilă; 
- blocărilor căilor de acces și auto. 
      La capitolul sesizări și petiții ale cetățenilor primite pe linie de circulație,  acestea au 
fost analizate și soluționate în totalitate. Datorită faptului că locurile rezervate persoanelor 
cu dizabilități au fost marcate și semnalizate corespunzător, polițiștii locali din cadrul 
Serviciului Circulație au sancționat 43 de conducători auto.      
     Având în vedere că numărul autoturismelor din municipiu este într-o continuă creștere, 
iar numărul conducătorilor auto care nu respectă semnificația indicatoarelor de interzicere 
oprire/staționare, au fost de asemenea într-o continuă creștere, în baza protocolului de 
colaborare, au fost întocmite de agenții Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului 
Târgoviște, un număr de 720 comunicări. 
     În cazul accidentelor de circulație soldate cu pagube materiale,  polițiștii locali din 
cadrul Serviciului Circulație 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  Circulație  au acționat conform prevederilor art.7,lit. ”g”) din Legea 
155/2010, luând primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 
martorilor și a făptuitorilor.   
     De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au acordat sprijinit 
societăților care au executat lucrări pe partea carosabilă, prin identificarea proprietarilor 
autoturismelor, dirijarea traficului, închiderea circulației rutiere pe anumite tronsoane 
pentru realizarea în bune condiții a marcajelor precum și a lucrărilor de remediere/asfaltare. 
Cu ocazia desfășurării diferitelor lucrări, au fost asigurate măsuri de dirijare și fluidizare 
trafic rutier în toate zonele unde am fost solicitați. 
     Începând cu anul 2021, Poliția Locală împreună cu Poliția Română – IGPR, au încheiat 
protocolul de colaborare privind accesul și implementarea punctelor de penalizare în Baza 
de date, excepție punctele de penalizare pentru permisele de conducere eliberate de alte 
state. Astfel, au fost implementate 4822 de procese verbale, iar 260 au fost trimise 
Serviciului Rutier pentru implementarea în evidențe, întrucât permisele de conducere erau 
eliberate de alte state.  

- Sancțiuni contravenționale aplicate: 
    În perioada supusă analizei, la nivelul Serviciului Circulație pe drumurile publice la 
capitolul sancțiuni aplicate s-a înregistrat o creștere substanțială, respectiv un procent de 



Poliția Locală Târgoviște  

Pagina 13 din 25 

88% față de anul 2020. Astfel au fost aplicate 5.402 sancțiuni contravenționale în valoare 
totală de 989.830 lei, din care, 2.575 s-au aplicat cu amendă contravențională (notăm o 
creștere procentuală de 110% față de 2020) iar 2.827 sancțiuni aplicate, au reprezentat 
avertismente scrise.  
    Pe categorii de fapte contravenționale, situația se prezintă astfel: 

− opriri/staționări neregulamentare - 1018 sancțiuni cu amendă, în valoare de 440.075 lei 
și 1247 avertismente; 

− parcări de reședință - 828 sancțiuni cu amendă, în valoare de 246.900 lei și 998 
avertismente; 

− accesul interzis - 577 sancțiuni cu amendă, în valoare de 178.640 lei și 507 
avertismente; 

− locuri cu handicap - 8 sancțiuni cu amendă în valoare de 16.000 lei și 35 avertismente; 
− pietoni: 14 sancțiuni cu amendă, în valoare de 4.205 lei și 34 avertismente; 
− Legea 61/1991- 18 sancțiuni cu amendă, în valoare de 15.100 lei; 
− circulația cu atelaje – 7 sancțiuni cu amendă, în valoare de 3.110 lei;  
− depășire gabarit/tonaj peste 3,5 tone - 105 sancțiuni cu amendă, în valoare de 85.800 

lei și 6 avertismente; 
 

3. SERVICIUL ECONOMIC 
3.1. Activitatea financiar contabilă. 
       Activitatea financiar-contabilă a Poliției Locale Târgoviște în anul 2021 s-a desfășurat 
în condiții bune. Au fost efectuate plăți în valoare totală de 9.635 mii lei, în conformitate cu 
bugetul aprobat, astfel: 
a) cheltuieli de personal = 7.836.000 lei; 
b) cheltuieli materiale  = 699.000 lei; 
c) cheltuieli cu investițiile = 1.100.000 lei; 
       Cheltuielile cu salariile au fost destinate, în anul 2021, achitării drepturilor salariale 
lunare, pentru un număr mediu de 86 salariați. 
       Sumele alocate la cheltuieli materiale au fost utilizate pentru buna desfășurare a 
activității Poliției Locale, respectiv, plata utilităților, asigurarea carburanților auto și a 
bunurilor materiale necesare. A fost asigurată dotarea cu echipament a agenților de poliție 
locală normei de echipare prevăzută în Legea nr.155/2010. Cheltuielile de capital au fost 
solicitate pentru implementarea obiectivului "Realizare sistem de monitorizare video in 

Municipiul Târgoviște'', proiect ce se află în faza de finalizare până în luna martie 2022. 
3.2. Activitatea Compartimentului achiziții 

      A fost întocmit Program anual al achizițiilor publice (P.A.A.P. 2021) și Strategia anuală 
a achizițiilor publice (S.A.A.P. 2021), precum și definitivarea P.A.A.P , în funcție de 
bugetul de cheltuieli aprobat și de rectificările bugetare. 
      Valoare totală a achizițiilor efectuate de Compartimentul achiziții a fost de, 466.984,13 
lei, din care: 
a) Cumpărare directă – finalizare investiție/Contractul de achiziție publică ”Execuție 

lucrări cu scopul finalizării sistemului de monitorizare video Mun. Târgoviște” - 
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valoare totală =  127.074,17 lei; 
b) Cumpărare directă prin intermediul catalogului SEAP, într-un total de, 341.099,43 
lei, din care:  
- Furnituri de birou = 42.804,85 lei; 

- Carburanți auto pe bază de BVC = 100.000 lei; 

- Piese și reparații auto = 52.890,82 lei; 

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 46.943,72 lei; 

- Reparații curente  = 18.339 lei; 

- Articole de uniformă = 49.447,26 lei; 

- Obiecte de inventar = 11.785,59 lei; 

- Protecția muncii = 18.888,19 lei; 

        Corespondența cu operatorii economici implicați în contractele de achiziții publice 
atribuite. Au fost întocmite documente, raportări și situații solicitate de legislația în vigoare 
privind achizițiile publice. 

3.3. Activitatea Compartimentului Resurse umane 
        În anul 2021, instituția a funcționat cu un număr de 92 de funcții, din care ocupate la 
finalul anului, 86 funcții. În ceea ce privește mobilitatea personalului s-a înregistrat: 

- 1 încetare a raportului de serviciu prin acordul părților; 

- 1 încetare a raporturilor de serviciu la îndeplinirea vârstei de pensionare; 

- 1 încetare a raportului de serviciu prin deces; 

        Pe parcursul anului 2021 au fost organizate 2 concursuri, respectiv 2 examene de 
promovare în grad a unui număr 12 polițiști locali, care au îndeplinit condițiile prevăzute de 
legislația în vigoare. În anul 2021, la nivelul Comisiei de Disciplină nu au fost primite 
sesizări de încălcare a normelor de conduită sau alte genuri de abateri. Comisia Paritară și-a 
continuat activitatea. 
        Pe fondul pandemiei actuale de coronavirus, din nefericire și pe parcursul anului 2021 
am înregistrat cazuri de infectare cu Covid-19 în rândul salariaților. Astfel, 10 angajați au 
necesitat îngrijiri medicale la domiciliu, în condiții de izolare, mulți dintre aceștia 
provenind din rândul celor care au refuzat vaccinarea anticovid. La nivel de instituție, dintr-
un efectiv de 86 de salariați, un procent de 8% reprezintă totalul celor nevaccinați.  
        În scopul prevenirii răspândirii virusului, au fost luate toate măsurile necesare de 
protecție pentru toți salariații, fiind distribuite măști de protecție și mănuși chirurgicale, 
dezinfectant, controlul temperaturii corporale, zilnic la intrarea în serviciu, decalarea 
programului orar pentru efectivele de agenți în scopul evitării aglomerării. 
 

3.3.1. Activitatea privind pregătirea în situații de urgență. 
         Poliția Locală Târgoviște, așa cum este prevăzut de actuala legislație a muncii, deține 
documentul actualizat privind Analiza factorilor de risc și evaluarea nivelului de risc de 
accidentare și îmbolnăvire profesională la principalele locuri de muncă, precum și 
Buletinul determinare prin expertizare a condițiilor de muncă. În baza evaluărilor a 
fost întocmit “Planul de prevenire și protecție” pentru principalele locuri de muncă. 
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         Ansamblul activităților de instruire și acțiunile preventive desfășurate de toți factorii 
de răspundere au condus la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților și prevenirea 
accidentelor de muncă respectiv a îmbolnăvirilor profesionale. Toate acestea s-au 
concretizat prin neînregistrarea în anul 2021 a niciunui eveniment de securitate și sănătate 
în muncă. Au fost luate permanent măsuri de prevenire a infectării cu virusul Sars-Cov2, 
prin achiziționarea de materiale de dezinfectare, de protecție dar și prin instruirea 
permanent a angajaților. Au fost efectuate prin serviciul specializat al Primăriei Târgoviște 
operațiuni de dezinfecție periodică/săptămânal a tuturor spațiilor instituției. În luna 
decembrie 2021, întregul personal al Poliției Locale a fost testat pe linie de securitate și 
sănătate în muncă, conform tematicilor întocmite. Au fost efectuate operațiuni de achiziție, 
în vederea dotării și protejării întregului personal cu  mănuși chirurgicale de protecție, 
măști sanitare de protecție, ochelari de protecție, alcool sanitar și dezinfectant recomandat 
de instituțiile medicale, medicamente (cele recomandate de medicul de medicina muncii) 
pentru trusa medicală din cadrul instituției. 
          Au fost luate măsuri pe linie de P.S.I. și reparare și înlocuire a mijloacelor de 
stingere a incendiilor, prin achiziționarea de extinctoare noi care îndeplinesc toate normele 
tehnice și de utilizare. Hidranții instalați sunt completați și funcționali. De asemenea, 
stingătoarele sunt în garanție și operaționale în totalitate. În anul 2021, fost obținută și 
Autorizația de stingere la incendiu pentru clădirea Poliției Locale Târgoviște, emisă de 
I.S.U. Dâmbovița. 

3.3. 2. Activitatea de arhivare a documentelor instituției 
          În anul 2021,  s-a continuat preluarea documentelor create anii 2018 și  2019 în 
arhiva Poliției Locale Târgoviște. Au fost eliberate adeverințe necesare întocmirii dosarului 
de pensionare  pentru societățile: Corpul Gardienilor Publici, Serviciul Public Județean de 
Pază și Protecție și Poliția Comunitară, pentru un număr de 40 de solicitări. În perioada 
analizată, au fost eliminate documentele create în anii 2005-2015. 

3.3.3. Compartiment secretariat 
         Compartimentul Administrativ – Secretariat, funcționează ca structură în cadrul 
Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, având  rolul de a primi, înregistra și direcționa 
spre fiecare compartiment documentele, conform rezoluției directorului executiv. Dată 
fiind situația restrictivă, determinată de măsurile impuse de instituirea stării de urgență și 
stărilor de alertă, în anul 2021, s-au organizat și desfășurat numai 3 audiențe în regim 
normal, de către conducerea instituției.  
         În cadrul compartimentului, au fost gestionate documente neclasificate pe baza 
principiilor de coerență, oportunitate și celeritate, 172 de registre  pentru compartimentele 
din cadrul instituției, înregistrate la registrul unic; 
- 11.318 documente în registrul de intrări-ieșiri; 
- 388 plicuri de corespondență expediate prin Posta Română; 
- 5 delegații de deplasare ale personalului plecat în interes de serviciu; 
- 2 plicuri de corespondență expediat prin poșta militară. 
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3.4. Compartimentul de Evidența a persoanelor 
           În anul 2021, lucrătorii compartimentului amintit au cooperat direct cu serviciile 
publice comunitare de evidență a persoanei, pentru punerea în legalitate a persoanelor cu 
acte de identitate expirate precum și a minorilor cu vârsta de peste 14 ani și care nu 
dețineau documente de identitate. S-a cooperat cu alte instituții în vederea verificării, la 
cererea acestora, a unor date cu caracter personal, la solicitarea justificată prin necesitatea 
îndeplinirii atribuțiunilor prevăzute de lege și strict cu respectarea reglementărilor legale 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, s-a gestionat și asigurat 
circulația și operarea documentelor inclusiv arhivarea acestora fiind întocmită o notă 
(raport) cu principalele evenimente. 
 

3.5. Disciplină - recompense și sancțiuni 
          În toată perioada analizată, nu au fost înregistrate cazuri de abateri disciplinare în 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, de către angajații instituției și nu au fost aplicate 
sancțiuni disciplinare. 
          Pe linia acordării de recompense, deoarece nu există fonduri sau sume prevăzute în 
bugetul instituției, s-a procedat la motivarea și recompensarea angajaților cu rezultate bune 
și foarte bune înregistrate în anul anterior, prin acordarea de către conducerea instituției de 
diplome și mulțumiri scrise în fața colectivului reunit.   

3.6. Întreținerea autovehiculelor și a bazei logistice din dotare 
          S-a ținut o evidență a autovehiculelor din parcul poliției locale și s-a asigurat buna 
funcționare prin activități specifice ieșirii în cursă. Au fost asigurate toate condițiile pentru 
ca autovehiculele din flotă, să circule legal pe drumurile publice, asigurând mentenanță 
corectivă a autovehiculelor, fiind totodată executate următoarele activități: 
- rulajul în serviciu și înlocuirea anvelopelor în funcție de anotimp; 
- centralizarea foilor de parcurs pentru fiecare autovehicul lunar; 
- realizarea situației privind consumul lunar de carburant/autovehicul și limitarea 

consumului la un număr determinat de BCF pentru fiecare autovehicul folosit în 
serviciu; 

- actualizarea dosarelor cu termene la asigurări – RCA și revizii tehnice pentru întreținere 
periodică; efectuarea inspecțiilor tehnice; 

- planificarea programarea și imobilizarea autovehiculelor în service pentru reparații; 
- verificarea săptămânală/lunară a stării autovehiculelor (evidență km parcurși, verificarea 

combustibilului, lubrifianți, consumabile, etc.);  
- colectare poștă specială și poștă neclasificată; 
 

4. BIROUL CONTROL 
În baza principiilor legalității, încrederii, transparenței, eficienței și eficacității, 

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 are în componență din trei compartimente distincte : 
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1. Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal; 
2. Compartimentul Protecția Mediului; 
3. Compartimentul Activitate Comercială; 

   Efectivul biroului este alcătuit din șapte polițiști locali și șeful de birou. Structura 
funcționează într-un cadru organizat, coerent, focusată pe sarcini conform competențelor, 
având ca obiectiv de bază legalitatea acțiunilor. Aceștia au acționat și au desfășurat 
activități conform prevederilor Legii nr. 50/1991, Legii nr. 185/2013, Legii nr. 196/ 2018 și 
H.C.L. 477/ 2008. 
 

4.1. Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj stradal 
         În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, polițiștii locali din cadrul compartimentului au 
desfășurat activitățile specifice prevăzute și stabilite în fișa postului. La nivelul 
compartimentului, s-a primit și s-a înregistrat un număr total de 446 sesizări, primite de la 
cetățeni sau alte instituții, prin dispecerat, în scris, sau constatate din oficiu cu ocazia 
controalelor efectuate în teren, conform Legii nr. 50/1991. S-a colaborat permanent și 
eficient în soluționarea unor sesizări, cu mai multe instituții: 
a. Inspectoratul de Stat în Construcții Dâmbovița; 
b. Poliția Municipiului Târgoviște; 
c. Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Târgoviște; 
d. Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; 
e. Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe locale. 
        Din totalul de sesizări și constatări, un număr de 22 cauze au reprezentat cauze penale 
de încălcare a legii privind disciplina în construcții, motiv pentru care s-a dispus sesizarea 
și declinarea competenței în favoarea organelor de cercetare penală. Dosarele întocmite au 
fost înaintate pentru continuarea cercetărilor la Poliția Municipiului Târgoviște. Pentru un 
număr de 10 cauze instrumentate la nivelul compartimentului, s-a dispus întocmirea de 
referate de demolare, pentru desființarea unor construcții ilegale aflate pe teren aparținând 
domeniului public. 
        Polițiștii locali din cadrul compartimentului au aplicat un număr de 107 sancțiuni 
contravenționale, în  valoare totală de 245.650 lei. 

Ca urmare a dispoziției Primarului Municipiului Târgoviște, privind împuternicirea 
Poliției Locale în vederea identificării terenurilor/clădirilor neîngrijite din Municipiul 
Târgoviște nr. 1968/03.07.2017, Compartiment Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal a 
întreprins activități de identificare și notificare a proprietarilor de clădiri neîngrijite. Astfel, 
au fost identificate 15 clădiri neîngrijite pe raza Municipiului Târgoviște, pentru care s-au 
întocmit 15 Note de constatare privind starea clădirilor identificate ca neîngrijite, un nr. 
15 de Fișe de evaluare și un nr. de 15 de Somații ce au fost înaintate proprietarilor de 
clădiri neîngrijite, cu obligația intrării în legalitate până la 31 decembrie 2021. 
 

1. Sesizări și autosesizări 446 
2. Lucrări soluționate 439 
3.  Sesizări rămase în lucru 7 
4. Sancțiuni  107 
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5.  Valoare sancțiuni 245.650 lei 
6. Persoane legitimate 420 
7. Dosare Penale Conf.Leg 50/2001.Atr 24 lit,a 22 
8. Clădiri neîngrijite identificate. 15 

 

4.2. Compartimentul Activități Comerciale 
       În perioada analizată, reprezentanții Compartimentului Activități Comerciale au 
efectuat acțiuni de control potrivit Legii nr.155/2010, O.G nr. 99/2000, rep., H.C.L. nr. 
64/2002 modificată și completată, a H.C.L nr.156/2011, urmărindu-se principalele aspecte 
de interes: 
a) deținerea autorizației de alimentație publică de către societățile ce desfășoară activitate 
de alimentație publică; 
b) exercitarea unui comerț stradal ordonat și civilizat de către operatorii economici, 
persoane fizice și juridice; 
c) legalitatea ocupării domeniului public cu comerț de întâmpinare și comerț ambulant ; 
d)  afișarea prețurilor, a denumirii firmei, a programului de funcționare, precum și deținerea 
avizului de verificare metrologică al cântarului  de către societățile comerciale.  
        Ca și în anii anteriori, s-a acționat pe raza Municipiului Târgoviște pentru identificarea 
societăților comerciale care au ocupat temporar domeniul public cu terasă, 
proprietarii/administratorii fiind atenționați să intre în legalitate. 
        În baza H.C.L nr.156/2011, s-a acționat în piețele din municipiu pentru verificarea 
respectării sectorizării pieței, a legalității ocupării domeniului public pentru acte de comerț.  
În baza H.C.L nr.64/2002 completată și modificată, au fost verificate societățile comerciale 
care desfășoară comerț de întâmpinare pe domeniul public. S-au aplicat sancțiuni 
contravenționale comercianților care nu dețineau aprobare din partea D.A.P.P.P.                      
        Comercianții ambulanți depistați pe raza municipiului au fost direcționați către piețe. 
Prin acțiuni succesive desfășurate, Serviciul Piețe a recuperat o parte din debitele aferente. 
S-a acționat de asemenea în piețele agroalimentare din Municipiul Târgoviște, pentru 
verificarea aplicării măsurilor privind respectarea distanțării sociale și obligația 
comercianților și cetățenilor de a purta mijloace de protecție împotriva răspândirii 
coronavirusului în spațiile închise din incinta piețelor.   

1. Sesizări și autosesizări 893 
2. Lucrări soluționate 892 
3.  Sesizări rămase în lucru 1 
4. Sancțiuni  193 
5.  Valoare sancțiuni 64.800lei 
6. Persoane legitimate 581 
 

4.3. Compartimentul Protecția Mediului 
       În anul 2021, reprezentanții Compartimentului Protecția Mediului au efectuat acțiuni 
de control în toate microraioanele și în zonele limitrofe ale Municipiului Târgoviște în care 
se cunoaște că se depozitează frecvent resturi de materiale de construcții și deșeuri 
menajere.  
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       Au fost efectuate acțiuni privind: 
- verificarea agenților comerciali de pe raza Municipiului Târgoviște cu privire la 

încheierea contractelor de preluare, transport și neutralizare a reziduurilor menajere cu 
societățile de salubrizare; 

- identificarea terenurilor insalubre și notificarea proprietarilor acestora în vederea luării 
măsurilor necesare pentru salubrizarea și igienizarea terenurilor, locuințelor, anexelor 
gospodărești, curți și grădini, precum și pe alte terenuri pe care le dețin, pentru a asigura 
o conviețuire în condiții civilizate a colocatarilor și vecinilor. 

- verificarea agenților economici și persoanelor fizice, cu privire la poluarea fonică, 
poluarea aerului, deversări de ape uzate; 

- identificarea aspectelor negative de protecția mediului în toate cartierele din Municipiul 
Târgoviște, asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
identificarea depozitelor necontrolate de deșeuri și a bunurilor abandonate pe domeniul 
public. 

- controlul privind deținerea, creșterea animalelor și păsărilor indiferent de numărul 
acestora în clădiri și lângă clădiri cu mai multe apartamente, în Municipiul Târgoviște; 

- igienizarea cursurilor de apă de pe raza Municipiului Târgoviște; 
- verificarea activităților de ridicare a deșeurilor menajere de către operatorii de servicii de 

salubrizare; 
- verificarea agenților comerciali de pe raza Municipiului Târgoviște cu privire la 

îndepărtarea zăpezii și a gheții imediat după depunere, de pe trotuarele și rigolele din 
fata imobilelor și incintelor pe care le dețin sau administrează; 

       În perioada ianuarie – decembrie 2021, la nivelul compartimentului au fost înregistrate 
352 solicitări (scrise, telefonice sau constatate din oficiu). Pentru soluționarea unor sesizări 
dintre cele înregistrate, Compartimentul Protecția Mediului a colaborat cu alte servicii și 
instituții, respectiv: Garda Națională de Mediu, Agenția de Protecția Mediului Dâmbovița, 
Direcția de Sănătate Publică, DAPPP Târgoviște, S.C Șiperco SA. 
      În baza Dispoziției nr. 1968/03.07.2017, emisă de Primarul Municipiului Târgoviște, 
Compartimentul Protecția Mediului a întreprins activități de identificare și notificare a 
proprietarilor de terenuri neîngrijite. S-a reușit identificarea unui 41 terenuri neîngrijite, 
situate pe raza Municipiului Târgoviște, întocmindu-se 41 Note de constatare, privind 
starea terenurilor identificate ca neîngrijite de pe raza Municipiului Târgoviște, un număr 
41 de Fișe de evaluare și un număr de 41 de Somații trimise proprietarilor de terenuri 
neîngrijite, pentru intrarea în legalitate până la 31 decembrie 2021. 
 

1. Sesizări și autosesizări 352 
2. Lucrări soluționate 352 
3.  Sesizări rămase în lucru 0 
4. Sancțiuni 86 
5.  Valoare sancțiuni 117.050lei 
6. Terenuri neîngrijite identificate                             41 
7. Persoane legitimate 260 
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       În perioada decursul anului 2021, polițiștii locali din cadrul Biroului Control al Poliției 
Locale au soluționat: 
- 1.691 sesizări(scrise, telefonice, autosesizări);   
- aplicate 386 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 427.500 lei; 
- 10 cauze au reprezentat întocmirea de referate de demolare, pentru desființarea unor 

construcții ilegale aflate pe teren aparținând domeniului public; 
- 22 constatări au reprezentat cauze penale de încălcare a legii privind disciplina în 

construcții, motiv pentru care s-a dispus sesizarea și declinarea competenței în favoarea 
organelor de cercetare penală. Dosarele întocmite în acest sens au fost înaintate pentru 
continuarea cercetărilor la Poliția Municipiului Târgoviște; 

- 63 notificări pentru punerea în aplicare a Dispoziției nr. 1968/03.07.2017 a domnului 
Primar al municipiului Târgoviște, privind împuternicirea Poliției Locale pentru a  
identifica terenurile și clădirile neîngrijite din Municipiul Târgoviște, 

       Precizăm că pentru toate petițiile scrise adresate Biroului Control, au fost luate 
măsurile legale necesare, fiind transmise răspunsuri scrise petenților, în termenul stabilit 
prin lege. 
 

5. ASISTENȚA JURIDICĂ DESFĂȘURATĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI       
        În cursul anului 2021,  în urma  activității juridice desfășurate în cadrul Poliției Locale 
Târgoviște,  au fost  apărate  drepturile  și interesele legitime ale instituției privind aspecte 
de natură  juridică. Astfel, prin natura activității a fost reprezentată instituția în fața 
instanțelor de judecată, au fost redactate documente privind acțiunile în instanțele de 
judecată și au fost verificate privind legalitatea juridică a documentelor, la solicitarea 
tuturor compartimentelor din cadrul Poliției Locale Târgoviște. 
       La nivelul Poliției Locale Târgoviște, numai în cursul anului 2021 au fost înregistrate 
72 de plângeri și care au fost trimise instanțelor judecătorești. Din totalul de 72, au fost 
soluționate după cum urmează: 
- 32 cauze judecate și pronunțate definitiv, au  fost soluționate în favoarea instituției, 

respectiv Poliția Locală Târgoviște; 
- în 7 cauze, instanța de judecată s-a pronunțat și a admis plângerea petentului, dispunând 

anularea procesului verbal de constatare a contravenției, sau înlocuirea sancțiunii 
inițiale, cu una mai ușoară; 

- 33  cauze se află în prezent pe rolul instanțelor judecătorești  în curs de soluționare;  
     În ceea ce privește acțiunile de chemare în judecată introduse în baza Legii nr. 544/2004 
privind Contenciosul Administrativ, în anul 2021 s-au aflat în curs de soluționare cauze  
mai vechi aflate pe rolul instanțelor de judecată. Poliția Locală Târgoviște are pe rolul 
instanțelor de judecată dosare care, în proporție de 90%, reprezintă plângeri 
contravenționale cu privire la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor,  în 
următoarele domenii: 
- ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor; 

- circulația pe drumurile publice; 

- disciplina în construcții și afișajul stradal; 
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- protecția mediului; 

- activitatea comercială; 
       În anul 2021, au fost comunicate (primite) un număr de 95 sentințe civile, având ca 
obiect cauze cu prim termen în anul 2021, dar și litigii mai vechi înregistrate în anul 2020 
și soluționate în cursul anului 2021. În perioada analizată s-au înregistrat cereri pentru 
definitivarea sentințelor judecătorești spre a fi transmise ulterior Serviciului Circulație pe 
Drumurile Publice, în vederea îndeplinirii procedurilor legale. 
        Au fost desfășurate mai multe activități, având ca scop urmărirea respectării 
prevederilor legale și în principal, soluționarea în favoarea instituției, a plângerilor 
formulate împotriva actelor sancționatoare. De asemenea, una dintre preocupări a fost să 
urmărească în permanență modificările survenite în cadrul legislativ și actualizarea 
permanentă a opisului legislativ, precum și comunicarea către birourile interesate a 
modificărilor apărute. 
        În cursul anului, s-a reușit dezvoltarea unei colaborări constante cu șefii de servicii și 
birouri pentru o mai bună întocmire a proceselor-verbale, dar și pentru pregătirea apărării 
în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată. S-a pus accent pe  informarea permanentă 
a personalului cu privire la schimbările apărute în legislație, dar și pe erorile materiale ce 
apar la întocmirea proceselor-verbale de constatare a contravenției. 
        Totodată, și în anul 2021, au fost clarificate diverse probleme de natură juridică  
ridicate de celelalte compartimente ale instituției. În plus, au fost promovate acțiuni având 
ca obiect obligația de a face, în domeniul disciplinei în construcții, prin care am solicitat 
instanței să dispună desființarea construcțiilor edificate ilegal. 
         De asemenea, s-au înregistrat și adrese din partea unor instituții, referitoare la 
aplicarea de măsuri, respectiv ordonanțe, rezoluții, luări în evidentă, precum și acțiuni pe 
litigii în Contencios Administrativ formulate de unii funcționari publici, soluționate 
favorabil instituției - Poliția Locală Târgoviște, amintim aici, Hotărârea Tribunalului 
Dâmbovița nr. 1126/2021, prin care instanța respinge acțiunea formulată de Sindicatul 
”Prolex” în contradictoriu cu Poliția Locală a Municipiului Târgoviște.  
        Față de cele arătate, concluzionăm că în perioada analizată, s-a urmărit continuu 
corelarea acțiunilor cu specific juridic în raport de dispozițiile conducerii instituției, în 
deplină concordanță cu reglementările legale în vigoare.  
 

6. PREGĂTIREA PERSONALULUI 
      În anul 2021, obiectivul principal al Poliției Locale Târgoviște l-a reprezentat pregătirea 
de specialitate a personalului la un nivel superior anilor precedenți, pe baza principiilor 
stabilite prin Statutul funcționarului public, Legea Poliției Locale și Codul de etică 
profesională. Acest obiectiv s-a concretizat prin activitatea zilnică de instruire, prezentare și 
cunoaștere a legislației în vigoare, îndrumare și sprijin în completarea și întocmirea de acte 
și documente procedurale în conformitate cu normele legale, crearea unei imagini noi a 
polițistului local și a instituției, aplicarea principiului bazat pe criteriul competentei 
profesionale și calitatea muncii. 
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      Activitatea de pregătire s-a desfășurat conform Planului de pregătire întocmit la 
începutul fiecărui an calendaristic de către șeful biroului instruire și proceduri, fiind 
repartizată în sesiuni de instruire și pregătire zilnice, de câte 30 de minute zilnic sau 
întâlniri pe grupuri de lucru. În anul 2021, au fost destinate programului de instruire și 
pregătire profesională teoretică și practică câte 130 ore pentru fiecare structură operativă,  
activitatea axându-se pe principalele proceduri specifice, legislație de specialitate, 
comunicare și mediere în comunitate, de mânuirea și utilizarea armamentului și mijloacelor 
de imobilizare din dotare, prevederile Codului de etică profesională, interacțiunea cu 
cetățeanul, prevederi ale noului Cod administrativ privind obligațiile și îndatoririle 
funcționarului public,obligații și drepturi ale polițistului local, procedee tactice de acțiune și 
intervenție, măsuri de protecție și siguranță privind sănătatea colectivă și individuală, pe 
fondul pandemiei cu COVID-19. 
       Procesul de operaționalizare al Poliției Locale este un proces amplu de pregătire zilnică 
cu polițiștii care intră în serviciu și periodic/lunar cu întreg personalul, conform Planului de 
pregătire anual. Pregătirea zilnică cuprinde: prezentarea situației operative, aspecte din 
manualul de bune practici și tactică polițienească, aspecte juridice privind constatarea 
contravențiilor și infracțiunilor și modificări ale legislației în baza cărora se desfășoară 
activitatea instituției.  
        În acest scop, în limita fondurilor alocate anual acestui capitol, am prevăzut să 
diversificăm pregătirea polițiștilor locali prin forme de pregătire practică pe domenii de 
activitate, precum și pregătirea din punct de vedere al cunoașterii legislației rutiere, ținând 
cont de faptul că toți angajații posesori de permise auto, au dreptul prin decizie emisă de 
conducătorul instituției, să conducă autovehiculele instituției în timpul serviciului. 
 

7. RELAȚIA CU PRESA ȘI CETĂȚENII. 
       Principalul obiectiv în anul 2021 a fost promovarea acțiunilor de prevenire și 
combatere a faptelor antisociale derulate pe raza întregului municipiu. Încă de la începutul 
anului, a fost derulată o serie de astfel de acțiuni preventive ce au avut ca principal scop, 
informarea cetățenilor cu privire la respectarea normelor de conviețuire socială, protejarea 
și conservarea patrimoniului public, creșterea spiritului civic în comunitate și nu în ultimul 
rând, câștigarea încrederii cetățenilor în forțele de poliție locală atunci când sunt chemate 
să le apere interesele legitime. 
       În cadrul acțiunilor desfășurate, de fiecare dată, au fost distribuite cetățenilor pliante și 
materiale cu informații de interes public referitoare la normele în vigoare ce reglementează 
obligațiile deținătorilor de animale de companie atunci când se află cu acestea pe domeniul 
public, consumul de alcool pe domeniul public și a fumatului în spațiile de joacă pentru 
copii, sau alte spații altele decât cele stabilite prin lege, păstrarea curățeniei pe întreg 
domeniul public, depozitarea sau deversarea de deșeuri menajere sau de altă natură pe 
spațiul public, tulburarea ordinii și liniștii publice în comunități, protejarea spațiilor și 
amenajărilor aflate pe domeniul public.  
       Polițistul local specializat în relația cu mass-media, a participat la toate acțiunile 
organizate și a efectuat muncă de teren, întocmind cele aproximativ 90 de materiale 
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informative (comunicate de presă, informări, galerii foto de la cele mai importante 
evenimente și sinteza activității săptămânale) ce au fost transmise instituțiilor de presă, 
publicate pe site-ul instituției (www.polițialocalatargoviste.ro) dar și pe pagina facebook a 
Poliției Locale Târgoviște. În timp optim au fost soluționate și solicitările întocmite în baza 
Legii nr. 544/2001, privind accesul la informațiile de interes public.  
         De menționat este faptul că activitatea a fost reflectată în mass-media, fiind publicate 
peste 80 de știri având ca subiect acțiuni desfășurate de Poliția Locală pe raza municipiului. 
Au fost soluționate 289 petiții, care intrau în competența de soluționare pentru diferite 
compartimente birouri și servicii, iar toate au fost rezolvate în cadrul termenului de răspuns 
prevăzut de lege. 
          Pentru anul 2022, relația cu mass-media reprezintă un obiectiv important în cadrul 
instituției, aceasta făcând parte din ansamblul acțiunilor ce guvernează activitatea Poliției 
Locale Târgoviște și  se va asigura în continuare, o comunicare constantă și transparentă cu 
instituțiile de presă, cu respectarea normelor legale. 
 

8. Obiective propuse pentru anul 2022, în scopul eficientizării și creșterii 
randamentului, activităților specifice 

1. Continuarea implementării unui management operațional, flexibil și bazat pe o analiză 
obiectivă și reală a activităților și situației operativă existentă, responsabilizarea factorilor 
de decizie, implicarea și coordonarea eficientă a efectivelor, profesionalism și competență; 
2. Asigurarea  pregătirii de specialitate continue a personalului, prin acțiuni directe și 
implicarea conducerii instituției, la nevoie, cu sprijinul unor specialiști și formatori din 
domeniile: etică și deontologie profesională, legislație aplicată, tactică polițienească, 
conduită, comunicare și mediere; 
3. Respectarea cu strictețe a legalității acțiunilor întreprinse și a documentelor întocmite 
de către toți angajații, angrenați în relația directă zilnică cu cetățeanul și alte entități publice 
sau private; 
4. Dezvoltarea unei atitudini pro-active și de implicare la nivelul tuturor angajaților, prin: 
îmbunătățirea conduitei profesionale și civice în relația polițist local-cetățean; 
5. Permanentizarea vizibilității polițiștilor locali în teren, respect față de cetățeni, atenție 
deosebită și grijă față de proprietatea publică și privată, implicare deplină, responsabilitate 
și autoritate, creșterea calității muncii și profesionalism, asumarea răspunderii pentru 
acțiunile întreprinse; 
6. Corectarea în cel mai scurt timp a deficiențelor și neajunsurilor pe linie de pregătire 
profesională constatate în anul 2021, în rândul unor angajați; 
7. Definitivarea lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune la capacitate maximă a 
noului Dispecerat de monitorizare video a municipiului, amplasat la sediu Poliției Locale 
Târgoviște (termen final de execuție – martie 2022). 
8. Efectuarea periodică de activități și acțiuni preventive tematice, pe baza analizelor 
întocmite la nivelul serviciilor/birourilor operative din cadrul instituției; 
9. Consolidarea procesului de apropiere și relaționare, polițist local – cetățean prin 
informarea reciprocă și cunoașterea cât mai aprofundată a nevoilor comunităților de vecini, 
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pe zone și sectoare de responsabilitate, precum și atragerea și motivarea cetățenilor, de a 
participa activ în procesul preventiv de asigurare a unui climat de ordine și siguranță; 
10. Utilizarea rețelelor de comunicare și socializare cât mai eficient, în interesul instituției 
și al cetățenilor - informarea periodică a cetățenilor și a comunității cu privire la acțiunile 
desfășurate sau previzionate, precum și a rezultatele obținute la nivelul instituției; 
11. Asigurarea măsurilor de protecție și siguranță a integrității și sănătății tuturor 
angajaților, în cadrul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, sau în legătură cu acesta: 
echipament, materiale și accesorii de protecție prevăzute pentru dotarea individuală; 
12. Conservarea și menținerea în stare de utilizare optimă a resurselor materiale din 
patrimoniul instituției și controlul permanent al cheltuielilor la nivelul instituției, în limita 
bugetului aprobat și alocat; prioritară este eliminarea cheltuielilor nejustificate; 
13. Analiza periodică a indicatorilor profesionali și a obiectivelor propuse a fi îndeplinite în 
anul 2022, de către toți angajații; 
14. Sancționarea angajaților care, nu duc la îndeplinire sau îndeplinesc în mod defectuos 
sarcinile de serviciu - în funcție de gravitatea acțiunii/inacțiunii; 
15. Menținerea unei relații cordiale și de colaborare cu toate instituțiile din domeniul 
ordinii și siguranței publice, învățământ, mass-media, servicii locale comunitare; 
16. Promovarea și motivarea angajaților care demonstrează implicare în muncă, 
profesionalism, responsabilitate și corectitudine, rezultate foarte bune obținute în 
executarea sarcinilor de serviciu; 
 

8. CONCLUZII 
 Având în vedere cele expuse în analiza de mai sus, unde am evidențiat atât realizările 

dar și deficiențele Poliției Locale Târgoviște înregistrate în decursul anului 2021, se 
poate afirma că, Poliția Locală Târgoviște cu întregul efectiv disponibil, deși restrâns ca 
forțe și echipe în stradă, a depus toate eforturile necesare pentru a răspunde operativ și 
eficient la solicitările primite de la cetățeni, comunitate și autoritățile locale.  

 Cu toate eforturile depuse, au existat și nemulțumiri din partea unor cetățeni sau 
instituții, cu privire la măsurile ce au fost aplicate ori soluțiile dispuse, vis-a-vis de 
unele solicitări trimise și care nu au fost soluționate conform doleanțelor petenților, pe 
motiv de competență. Au existat și mici nereguli sau neajunsuri în activitatea zilnică a 
unor angajați, dar acestea vor fi corectate în scurt timp. Poliția Locală Târgoviște a 
acționat, de fiecare dată, în condițiile și limitele legii și a competențelor, conferite de 
actuala legislație. 

 Poliția Locală Târgoviște este o structură operativă funcțională, este o instituție publică 
înființată pentru comunitate. Este adaptabilă, eficientă și cu un real potențial profesional 
și uman. Pentru anul 2022, instituția are stabilite aceleași linii de acțiune și obiective - 
prevenirea și sancționarea faptelor antisociale, de apărare a proprietății publice și 
private a cetățenilor, de respectare a legii și a principiilor de drept. 

 Cetățenii municipiului au o nevoie reală de o prezență zilnică a efectivelor de poliție 
locală pe străzile din municipiu, mai ales în actuala situație generală în care 
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amenințările la adresa ordinii și siguranței publice, a sănătății și poluării mediului, sunt 
mai mult decât evidente. 
 
 

1. Situația generală înregistrată în anul 2021, la nivelul Poliției Locale Târgoviște:  
- Total sancțiuni contravenționale aplicate = 8.261 sancțiuni, în valoare totală de = 

2.013.475 lei, (creștere generală de 69 %), din care: 
- Cu amendă = 5.129 sancțiuni, în valoare totală de = 2.013.475 lei – creștere 5 %; 
- Cu avertisment scris = 3.132 sancțiuni – creștere cu 43% - activitate preventivă; 
- Total infracțiuni constatate = 29 fapte penale /cu declinarea competenței – creștere cu 4 

fapte penale față de anul 2020; 
- Total acțiuni/misiuni și controale tematice, executate = 4.167 acțiuni/controale – creștere 

172 %; 
- Total persoane legitimate – 16.959 persoane - creștere 37 %; 
- Total sesizări/petiții primite și soluționate = 6.018 sesizări și petiții - creștere de 162 %; 
2. Situația generală înregistrată în anul 2020, la nivelul Poliției Locale Târgoviște: 
- Total petiții și lucrări soluționate/instituție = 2.297; 
- Total constatări efectuate/instituție = 4.962; 
- Total infracțiuni constatate = 25 fapte/ declinare competență; 
- Total sancțiuni aplicate/instituție = 4.877, în valoare totală de = 1.751.874 lei; 
- Misiuni ordonate și acțiuni tematice desfășurate/instituție = 1.534; 
- Total persoane legitimate/instituție = 12.362; 
      Din analiza comparativă efectuată și raportată la anul 2020, rezultă că situația generală 
a activităților specifice desfășurate la nivelul Poliției Locale Târgoviște pe parcursul anului 
2021 a fost una bună în general, acest lucru fiind evidențiat de rezultatele obținute pe linia 
prevenirii, constatării și sancționării faptelor de natură contravențională. 
      Creșterea înregistrată în perioada analizată, 01.01.2021 – 31.12.2021, se datorează 
strategiei de acțiune la nivel instituțional, implicării și prezenței permanente a efectivelor în 
anumite zone/sectoare și intervale de timp. Un aport pozitiv în activitatea de prevenire, l-au 
avut acțiunile periodice organizate și desfășurate, cu implicarea și profesionalismul de care 
efectivele de polițiști locali au dat dovadă, uneori în condiții nefavorabile de siguranță.  
     De asemenea, sprijinul necesar desfășurării activităților specifice a venit din partea 
administrației locale și nu în ultimul rând, al majorității cetățenilor municipiului.  
          
     Cu deosebită stimă, 
 

       Director Executiv al Poliției Locale Târgoviște 
                                                 jr. TUDORACHE Mihai 


