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                                                            Tel/fax : 0245631895  Tel: 0731327436 
        Operator date caracter personal. 

 

Ex. nr. 1 din 2 

Nr. 623 din  27.01.2021 
                                                                                               
 

RAPORT 
privind activitatea Poliției Locale Târgoviște, 

desfășurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

       

        Poliția Locală Târgoviște este o instituție publică, cu personalitate juridică, 
subordonată Consiliului local al Primăriei Târgoviște și își desfășoară activitatea în baza 
prevederilor Legii nr.155/2010, Legea poliției locale și a H.G. nr.1332/2010, privind 
Regulamentul de organizare și funcționare al poliției locale. Activitatea este orientată în 
principal spre respectarea permanentă a principiilor de bază stabilite prin Codul 
administrativ: legalitatea, încrederea, previzibilitatea, proximitatea și proporționalitatea, 
transparența, eficiența și eficacitatea, responsabilitatea, imparțialitatea și nediscriminarea, 
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, așa cum sunt prevăzute în Constituție. 
         Poliția Locală Târgoviște exercită misiunile zilnice, în principal pentru și în interesul 
cetățeanului și al comunității, precum și al autorităților și instituțiilor publice. Executarea 
atribuțiilor au la bază, raportarea strictă la competențele legale, așa cum sunt stipulate în 
legile specifice ce reglementează organizarea și funcționarea instituției. 
         Misiunile instituției au ca principal obiectiv, respectarea și apărarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei, protejarea proprietății publice și private, prevenirea 
și combaterea faptelor contravenționale și a infracționalității, în domeniile: ordine și liniște 
publică, circulație pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția 
mediului, activitatea comercială a operatorilor economici și evidența persoanelor. 
         Permanent sunt desfășurate activități specifice pentru  eficientizarea procesului de 
management, creșterea gradului de siguranță și de încredere al cetățenilor în autoritatea 
instituției, creșterea capacității de răspuns și reacție al poliției locale, la solicitările 
cetățenilor și evenimentele înregistrate. 

    Serviciile și compartimentele operative ale structurii, sunt ancorate la un sistem de 
relații optimizat, astfel încât randamentul polițiștilor locali ce își desfășoară activitatea 
zilnică în contact direct cu cetățenii, să fie maxim, iar relația cu aceștia să fie bazată pe 
cerințele și așteptările comunității. Se stabilesc anual priorități și obiective, se întocmesc 
periodic planuri de acțiune, urmărindu-se respectarea îndeplinirii obiectivelor stabilite 
pentru fiecare perioadă sau interval de timp. 
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1. SERVICIUL DE ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI  PAZĂ. 
          Obiectivul specific al serviciului, 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  2019 -2020”, respectiv 
”Planul de ordine și siguranță publică al municipiului Târgoviște” pentru perioada  2020 -
2021”; Decretul  Nr. 195/2020 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României, Legea nr. 55/2020 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și toate celelalte 
prevederi legale emise la nivel administrației centrale și locale. 
          În vederea îndeplinii atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin lege, efectivele de 
agenți din cadrul Serviciul Ordine și Liniște Publică au acționat în anul 2020, pentru 
îndeplinirea următoarelor obiective: 
a. menținerea ordinii și liniștii publice în municipiul Târgoviște și asigurarea unui climat de 

liniște și siguranță, prin prezență activă în zonele de risc vizate, o intervenție planificată, 
intervenții și acțiuni din oficiu și nu în ultimul rând, intervenții la sesizările cetățenilor; 

b. protejarea amenajărilor permanente și temporare de pe domeniul public ;  
c. menținerea ordinii și liniștii publice în zonele din imediata apropiere a unităților de 

învățământ, în perioada cât procesul instructiv educativ s-a desfășurat în sistem normal, 
prin prezența elevilor în unitățile de învățământ, la începutul anului 2020; 

d. însoțirea și protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului în acțiunile de 
control și verificare, pe domenii specifice; 

e. cooperarea și executarea misiunilor comune, stabilite prin dispozițiile Inspectorului șef 
al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, prin subordonarea operațională; 

f. prevenirea și combaterea răspândirii virusului Sars-Cov-2, prin măsuri active de 
protecție, identificare și control la domiciliu a persoanelor infectate și izolate, toate 
aceste activități fiind raportate strict la măsurile stabilite în perioadele stării de urgență și 
stărilor de alertă impuse de noul coronavirus; 

g. armonizarea utilizării forțelor și mijloacelor în sistem comun integrat; 
h. transportul zilnic de valori monetare; paza sediului și a bunurilor instituției, gestiunea 

armamentului și munițiilor, strict în conformitate cu prevederile legale;  
i. activitatea permanentă din dispecerate, preluarea sesizărilor și solicitărilor și prelucrarea 

datelor cu caracter personal; 
j. creșterea nivelului de pregătire profesională și instruire, colectivă și individuală; 
k. menținerea și promovarea unei relații principiale cu celelalte instituții 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 vulnerabile și cu grad de risc ridicat.          
           Dispozitivul de ordine și siguranță, asigură operativ 24 de ore zilnic, gestiunea 
teritoriului Unității Administrativ Teritoriale în medie cu 4 până la 6 patrule pe un schimb, 
cu durata de 8 ore, forțe ce sunt constituite în echipaje și/sau patrule pedestre, efectivele 
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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, prin 
metoda ” jocul posturilor și patrulelor” 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 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.  
          De asemenea, s-a intervenit cu măsuri  de inscripționare a spațiilor de joacă și a 
zonelor de relaxare și odihnă, cu mesaje de informare a cetățenilor în ceea ce privește 
restricția fumatului în astfel de zone, respectiv menținerea curățeniei și a liniștii publice.  
          Deși în anul 2020 au fost impuse restricții și limitări în ceea ce privește mobilitatea și 
deplasarea cetățenilor în municipiu, iar efectivele proprii au acționat sub coordonarea IPJ D-
ța, forțele noastre de poliție locală au acționat prioritar cu patrule pedestre și echipaje auto, 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice muncii în aria de competență, în zone și puncte de 
interes stabilite și adaptate în repartizarea forțelor, raportate la situația operativă existentă la 
momentul respectiv.   

 

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 de prezență fizică 
pentru elevi, au fost asigurate măsuri de ordine și siguranță la un număr de 7 instituții de 
învățământ preuniversitar, atribuite în conformitate cu prevederile ”Protocolului 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 Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție 
Județean Dâmbovița. 
          Menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ 
s-a realizat pe perioade scurte de timp, date fiind condițiile în care s-a desfășurat procesul de 
învățământ și examenele de capacitate sau bacalaureat, urmărindu-se realizarea și 
menținerea unui climat propice desfășurării procesului de învățământ, cu accent pe accesul 
ilegal în instituțiile respective, comercializarea  produselor interzise în imediata apropiere a 
acestor instituții, absenteismul și nu în ultimul rând, fumatul în locuri nepermise. Au fost 
monitorizate permanent, prin mijloace electronice la distanță antiefracție, 40 de instituții de 
învățământ preuniversitar, aflate în responsabilitatea instituției noastre. 
           Ca o necesitate stringentă a momentului este aceea de a reanaliza, necesitatea și 
utilitatea funcționării sistemului de supraveghere și monitorizare electronică antiefracție, 
care este depășit din punct de vedere tehnic și funcțional. În aceste condiții, instituțiile 
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monitorizate sunt vulnerabile și supuse intruziunilor necontrolate. Desigur interesul și 
obligațiile, în acest sens sunt ale instituțiilor beneficiare, respectiv unitățile de învățământ 
aflate în aria de competență. 

 

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 cadrul instituției, iar polițiștii locali și-au îndeplinit 
atribuțiunile, indiferent de oră, condiții atmosferice sau grad de risc. 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. 
 

1.5. Executarea misiunilor ordonate de Poliția Municipiului Târgoviște.   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. În contextul epidemiologic al acestui an, polițiștii locali au acționat, pe 
lângă îndeplinirea atribuțiunilor zilnice specifice de pe raza municipiului, pentru prevenirea 
zădărnicirii răspândirii infecției cu noul coronavirus, prin: transmiterea de mesaje audio 
către cetățeni, recomandări directe față în față cu cetățenii, controale permanente privind 
portul mijloacelor sanitare individuale de protecție - în toate spațiile unde acestea au fost și 
sunt obligatorii, aplicarea de sancțiuni, supravegherea și verificarea mobilității cetățenilor în 
spațiile publice, verificarea respectării condițiilor de carantină și izolare de către persoanele 
infectate, sau care au sosit din regiuni cu grad ridicat de infectare și nu în ultimul rând, 
pentru verificarea respectării programului de funcționare al societăților comerciale supuse 
restricțiilor. 
           La nivelul municipiului, respectiv în aria de competență, efectivele de polițiști locali 
au verificat în perioada martie-decembrie 2020, un total de 7.360 de persoane aflate în 
situații de izolare sau carantină, așa cum au fost comunicate de către D.S.P. Dâmbovița. 

 

   1.6. Acțiunea alături de forțele aparținând instituțiilor cu atribuții 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 și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei, în situații 
generate de incendii și inundații de mică amploare, situații cauzate de unele desprinderi și 
căderi de materiale de pe fațade sau acoperișurile unor clădiri. În cadrul intervențiilor la 
astfel de misiuni, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale deosebite. Sistemul 
unic de comunicare destinat situațiilor de urgență, este funcțional și flexibil asigurându-se 
conducerea și coordonarea operativă eficientă a tuturor forțelor participante la evenimente și 
acțiuni de acest gen.  
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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 
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște. În sprijinul acestei activități, 
Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază are dotat și omologat un autoturism ce îndeplinește 
condițiile necesare și suficiente de siguranță și securitate, pentru a executa astfel de misiuni. 
Din punct de vedere conceptual, activitatea are la bază un plan de pază ce conține toate 
detaliile desfășurării misiunilor în condiții de siguranță. De asemenea, transportul este 
însoțit de personal dotat corespunzător și pregătit pentru orice scenariu sau situație ivită.  
           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. În anul 2020 au fost executate cu 
succes, 539 de misiuni de transport valori monetare. 

 

1.8. Paza sediului și dotarea cu armament și muniții. 
           Sediul instituției găzduiește toate bunurile din patrimoniul acesteia, sediul este 
supravegheat video, este amenajat și iluminat perimetral pe timpul nopții. Instituția este 
supravegheată și păzită permanent de polițiștii locali aflați în serviciu la dispeceratul de la 
sediul instituției, aceasta fiind conectată permanent 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, inclusiv în poligoanele de tragere - în conformitate 
cu prevederile Legii 295 din 2004, legea privind regimul armelor și munițiilor modificată. În 
condițiile cauzate de pandemia cu noul coronavirus, în anul 2020 nu s-au mai putut organiza 
și desfășura 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 ale Poliției Locale Târgoviște. Dispecerii 
de serviciu au obligația de a raporta și informa șefii ierarhici despre soluționarea sau 
nesoluționarea acestora, precum și măsurile întreprinse în legătură cu evenimentele 
înregistrate, alarmarea și angrenarea forțelor aflate la dispoziție în acțiuni pentru situații de 
urgență, anunțarea și alarmarea totală sau parțială  a personalului instituției, supravegherea 
și monitorizarea video a locurilor și zonelor aflate în răspundere, supravegherea prin GPS a 
echipajelor mobile și menținerea contactului permanent în vederea asigurării unei intervenții 
operative la evenimente, distribuirea, armamentului și muniției, și păstrarea secretului 
profesional cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ale persoanelor verificate 
în evidențele electronice autorizate de MAI. 
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           În cursul anului 2020, Dispeceratul Poliției Locale Târgoviște, a primit și a înregistrat 
un total de 1467 sesizări primite de la cetățeni și s-au efectuat tot atâtea intervenții (cu 
39.45% mai puține decât în anul precedent, datorită noilor măsuri preventive adoptate și 
puse în practică); sesizările au fost primite prin mijloacele de comunicații și toate au fost 
soluționate. Pe baza dispozițiilor legale, s-a implementat sistemul de înregistrare și stocare a 
tuturor convorbirilor telefonice primite sau transmise prin dispecerat, în scopul prevenirii 
abuzurilor de funcție sau autoritate și pentru creșterea eficienței și acurateței rezolvării 
sesizărilor primite. 
            Prin sistemul de monitorizare antiefracție al unităților de învățământ aflate în 
responsabilitate, au fost înregistrate 190 alarme de efracție (cu 27,48% mai puține decât 
cele din anul anterior) și s-au realizat tot atâtea intervenții la aceste obiective, în intervale de 
timp de la 3minute la 10 minute. Nu au fost înregistrate evenimente care să confirme efracții 
sau intruziuni reale în sediile supravegheate. Alarmele generate de sistem, au avut la bază în 
marea lor majoritate, unele erori ale sistemului de monitorizare sau neglijența unor salariați 
ai instituțiilor de învățământ, care nu au urmat procedura corectă de conectare-deconectare a 
sistemului respectiv.  
              Apreciem că această activitate este gestionată în condiții foarte bune având în 
vedere principalii factori - timpul de răspuns și intervenție al echipajelor de ordine publică, 
timp ce a fost mereu sub limita de 15 minute cât prevede legislația actuală, implementarea 
unei proceduri de acțiune și intervenție completă și bine stabilită pentru astfel de 
evenimente, pe baza căreia sunt responsabilizate, atât forțele de intervenție cât factorii de 
conducere din fiecare instituție de învățământ, pe baza protocoalelor întocmite cu fiecare 
beneficiar în parte. 

 

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 existente, 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, D.C.M. 
fiind interconectat permanent cu instituția și forțele operative din teren. Pentru îndeplinirea 
obiectivul care a stat la baza conceperii și realizării dispeceratului, siguranța cetățeanului, 
precum și pentru a sprijini efortul entităților judiciare pentru  cercetarea evenimentelor 
nedorite și reducerea fenomenului infracțional pe domeniul public, s-a întocmit și asumat un 
Protocol de cooperare permanent cu I.P.J. Dâmbovița, astfel încât diseminarea informațiilor 
să se realizeze în condiții de confidențialitate, siguranță și legalitate.  
             În acest context, în anul 2020, la solicitarea scrisă conform procedurilor în vigoare, 
au fost puse la dispoziție structurilor și organelor de cercetare penală sus amintite, un număr 
de 181 de vizualizări și transfer date pe suport magnetic, de la evenimentele petrecute pe 
domeniul public. De menționat aici este faptul că, procentual s-a înregistrat o scădere cu 
27,88% a faptelor antisociale săvârșite pe domeniul public, scădere ce s-a datorat formării 
operatorilor și a deprinderilor deja asumate în soluționarea eficientă a evenimentelor și 
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intervențiilor. Pe parcursul anului 2020, dispecerii operatori au constatat din oficiu și au 
contribuit cu date și imagini în procesul de investigare al organelor abilitate, într-un nr. de 
37 cauze penale, în care autorii faptelor au fost identificați și supuși cercetării penale. De 
asemenea structurile Poliției Municipiului Târgoviște au efectuat în baza solicitărilor 
aprobate, un nr. de 17 activități de monitorizare a traficului rutier și pietonal din municipiu, 
prin Dispeceratul de Monitorizare video ( cu 63% mai puține decât anul 2019). Toate 
solicitările organelor judiciare sau judecătorești au fost aprobate și gestionate, însă au fost 
soluționate pe baza cererilor scrise legale, doar acelea care au îndeplinit condiția de 
oportunitate și s-au încadrat în termenul maxim de stocare a datelor în sistem. 
 

1.10.2. Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. 
          În baza autorizărilor deținute de  Poliția Locală Târgoviște, personalul instituției și în 
special dispecerii efectuează – în virtutea calității de operatori împuterniciți - verificări în 
bazele de date ale M.A.I. atunci când li se solicită și numai cu respectarea legislației care 
reglementează confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, 
precizăm că autorizarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe 
următoarele direcții autorizate: prelucrarea datelor personale ale angajaților proprii, 
prelucrarea datelor personale (inclusiv imaginile preluate cu mijloace tehnice video, de pe 
domeniul public) ale tuturor cetățenilor cu care instituția interacționează, precum și 
prelucrarea datelor personale, ale persoanelor care au acces în instituție pentru diferite 
motive ( invitații de prezentare la sediu, colaboratori, etc.).În absolut toate situațiile de 
prelucrare a datelor personale sau imaginilor, inclusiv în situația diseminării către terți, nu s-
au înregistrat abateri de la legislația în vigoare, comise de către angajații desemnați și 
autorizați să efectueze operațiuni cu astfel de date și informații. 

 

1.10.3. 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 
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, 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 2020, Poliția Locală Târgoviște sub coordonarea operațională a 
Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și a Poliției Municipiului, precum și în 
cooperare cu I. J.J. Dâmbovița, au acționat în sistem integrat pentru: 
a) identificarea, reținerea, predarea, persoanelor care au săvârșit infracțiuni - în acest sens, 
Poliția Locală a respectat procedurile standard și s-a reușit printr-o cooperare reală, predarea 
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tuturor persoanelor care au săvârșit infracțiuni, sau conservarea locurilor de desfășurare a 
infracțiunilor; 
b) acțiunea în echipaje sau patrule mixte în raport de necesități, situația operativă și 
solicitări; reușindu-se executarea operativă a misiunilor specifice, mărirea numărului de 
patrule și creșterea vizibilității în stradă  și aproape de cetățeni; 
c) acțiunea în dispozitiv mixt pentru rezolvarea unor situații punctuale planificate: 
monitorizarea persoanelor care apelează în mod frecvent la mila publică, identificarea 
persoanelor dispărute sau aflate în urmărire, acțiuni educative și preventive, supravegherea 
zonelor imediat apropiate unităților de învățământ. În cooperare cu I.J.J. D-vița, Poliția 
Locală a participat la acționat misiuni de menținere a ordinii și liniștii publice în apropierea 
sediilor unde au avut loc întreceri sportive și manifestări, ce presupuneau desfășurarea fără 
public spectator, pe fondul restricțiilor impuse de pandemie. În acest sens, au fost întocmite  
note de dispozitiv, asumate și îndeplinite. Rezultatele cooperării în baza planurilor de 
acțiune au fost cuantificate și exploatate reciproc.  
            Pentru o mai bună exemplificare a celor enunțate, enumerăm documentele în baza 
cărora, Poliția Locală Târgoviște 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 2019-
2020 și 2020-2021 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 2020 - 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. 
 

1.12. Pregătirea și formarea profesională, colectivă și individuală. 
 

            În anul 2020, 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, 
prezentarea și cunoașterea legislației în vigoare, îndrumarea și sprijinul 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 calității muncii. 
            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, dar și în cadrul cursurilor de formare și perfecționare pe specialități 
organizate la sediul instituției sau în alte locații, cursuri ce au fost susținute de către 
formatori autorizați și acreditați. 
            Astfel, în anul 2020 au fost destinate programului de instruire și pregătire 
profesională teoretică și practică, 150 ore (o creștere cu 30 de ore față de anii anteriori) 
activitatea axându-se pe principalele proceduri specifice: legislație de specialitate,  mânuirea 
și utilizarea armamentului și mijloacelor de imobilizare din dotare, prevederile Codului de 
etică profesională, comunicarea și 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 restricțiilor impuse de pandemie. 
 

1.13. Relația cu presa și cetățenii. 
             Anul 2020 a debutat cu o serie de acțiuni de prevenire și combatere a faptelor 

antisociale, una dintre cele mai importante fiind cea de identificare a persoanelor fără 

adăpost. Desfășurată în colaborare cu D.A.S, acțiunea a avut ca scop, transportarea acelor 

persoane la centrele sociale și internarea lor pe timpul nopții, mai ales în perioadele reci de 

iarnă. Aceste acțiuni au fost prezentate în mass-media, fiind însoțite de înregistrări video sau 

fotografii, pentru a ilustra activitatea polițiștilor locali din teren și totodată, pentru a informa 

opinia publică cu privire la modul în care este gestionată situația oamenilor străzii, de către 

administrația locală. 

           Polițistul local desemnat și specializat în relația cu mass-media, a efectuat efectiv 

activități în teren alături de celelalte efective și a întocmit cele aproximativ 50 de materiale 

informative (comunicate de presă, informări, galerii foto, reliefând cele mai importante 

evenimente și sinteza activității săptămânale) ce au fost transmise instituțiilor de presă, dar 

și publicate pe site-ul instituției (www.polițialocalatargoviste.ro) și pe pagina de facebook a 

Poliției Locale Târgoviște. De menționat este faptul că activitatea a fost reflectată prin cele 

peste 40 de materiale informative având ca subiect, informări și acțiuni ale Poliției Locale 

Târgoviște. 

Interacțiunea cu cetățenii în mediul online, a reprezentat o altă componentă esențială             
în anul 2020, astfel că 51 de sesizări primite prin e-mail au fost soluționate în timp optim. 
De asemenea, au fost înregistrate și soluționate 250 petiții, care intrau în competența de 
soluționare pentru diferite compartimente birouri și servicii, iar toate au fost rezolvate în 
cadrul termenului de răspuns legal.  
             Pentru anul 2021, relația cu mass-media reprezintă un obiectiv important în cadrul 

instituției, aceasta făcând parte din ansamblul acțiunilor ce guvernează activitatea Poliției 
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Locale Târgoviște. Va fi asigurată, în continuare, o comunicare constantă cu instituțiile de 

presă, transparentă și eficientă, asigurându-se totodată obligațiile ce decurg din respectarea 

normelor legale.  
 

    1.14. Sinteza activităților desfășurate de Serviciul Ordine și Liniște Publică. 

Activități; Total 

Patrule constituite 4188 
 

Persoane legitimate 9200 
 

Efracții și intervenții la obiectivele monitorizate electronic la distanță 190 
 

Verificări in bazele de date 2806 
 

Transportul de valori monetare 539 
 

Sesizări primite prin dispecerat 2562 
 

Monitorizare locurilor de joacă 900 
 

Asigurarea ordinii publice la audiențe desfășurate la Primăria Târgoviște 9 
 

Asigurarea ordinii publice la ședințele Consiliului Local 4 
 

Asigurare protecției personalului din aparatul de specialitate al primarului 712 
 

Misiuni atribuite de către instanțe și parchete 5 
 

Acțiuni în dispozitiv comun cu Poliția Română  890 
 

Asigurarea locului la accidente rutiere 1 
 

Asigurarea O.L.P. în imediata apropiere a U.Î. 246 
 

Persoane fără adăpost predate centrelor sociale și sau spitale 54 
 

Persoane conduse la sediul  Poliției Municipiului Târgoviște 2 
 

Persoane identificate practicând cerșetoria 144 
 

Activități in cooperare cu D.A.S. 42 
 

Asigurarea ordinii și liniștii publice 
la: 

Evenimente cultural, artistice , 
comemorative 

37 
 

Evenimente religioase 3 
 

Evenimente sportive 33 
 

Mitinguri 2 
 

Protecția și însoțirea personalului SPCLEP 109 
 

Transmitere procese verbale în debit 1741 
 

Colectare poștă specială 58 
 

Afișare procese verbale la domiciliile contravenienților 68 
 

Fluidizare trafic inundații 8 
 

Monitorizare video a zonelor din municipiu 900 
 

Exercițiu de alarmare a personalului instituției 1 
 

Transport poștă neclasificată și clasificată pentru SPCLEP 267 
 

Consiliere elevi care au abandonat învățământul obligatoriu 2 
 

Solicitări vizualizare date din sistemul de monitorizare 85 
 

Transfer date din sistemul de monitorizare către Pol. Mun. 96 
 

Acțiuni de monitorizare trafic de către Pol. Mun. din Disp. de  
Monitorizare 

17 
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Persoane verificate la domiciliile declarate (starea de urgență și starea de 
alertă) 

7358 
 

Apeluri către populație înștiințare prin mijloace audio 199 
 

Asigurare O.L.P. la distribuirea de ajutoare de către D.A.S. 5 
 

Constatări prin sistemul de 
monitorizare video. 

O.L.P. și Comerț 43 
 

Protecția Mediului 3 
 

Circulație 35 
 

 

1.15. Situația sancțiunilor 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 pecuniară rămânând ultima soluție. Polițiștii locali sunt 
pregătiți în orice moment să aplice prevederile legilor în spiritul și litera acestora. 
           În perioada supusă analizei, au fost aplicate 1740 de sancțiuni (cu 16,15% mai mult 
decât în anul 2019)  dintre acestea 1.464 sunt  amenzi cu o valoare de  597.345 lei (cu 
46,28% mai mult decât în anul 2019) și 276  avertismente, situația sancțiunilor pe acte 
normative prezentându-se astfel: 
- 726  sancțiuni, din care 664 amenzi cu o valoare de 183.350 lei și un nr. de 62 

avertismente pentru încălcarea  Legii nr. 61/1991; 
- 177 sancțiuni, din care 87 de amenzi cu o valoare de 42.800 lei și un nr. de 90 

avertismente pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 55/2020;    
- 84 sancțiuni, din care 79 de amenzi cu o valoare de 5.525 lei și un nr. de 48 avertismente 

pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002;    
- 2 avertismente pentru încălcarea Legii 54/2012; 
- una sancțiune cu amendă în valoare de 300 lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 

333/2003;    
- 231 sancțiuni din care 215 de amenzi cu o valoare de 286.150 lei și 16 avertismente 

pentru încălcarea prevederilor Ordonanțelor Militare în perioada stării de urgență;    
- 18 sancțiuni din care 17 amenzi cu o valoare de 1.120 lei și 1avertisment pentru 

încălcarea O.U.G. 97/2005; 
- una sancțiune cu amendă în valoare de 50 lei pentru încălcarea H.C.J. DB nr.24/2003; 
- 226 sancțiuni din care 224 amenzi cu o valoare de 19.950 lei și 2 avertismente pentru 

încălcarea H.C.L.251/2004; 
- 199 sancțiuni din care 152 amenzi cu o valoare de 53.250 lei și 47 avertismente pentru 

încălcarea H.C.L.64/2002; 
- 14 sancțiuni, din care 12 amenzi  cu o valoare de 1.600 lei și 2 avertismente  pentru 

încălcarea H.C.L. 156/ 2011; 
- un avertisment pentru încălcarea H.C.L. 379/2009; 
- una sancțiune cu o valoare de 250 lei pentru încălcarea H.C.L. 255/2014; 
- 58 sancțiuni, din care 10 amenzi cu o valoare de 1.900 lei și 48 avertismente pentru 

încălcarea H.C.L. 9/2016; 
- 1 sancțiune cu amendă în valoare de 1000 lei pentru încălcarea H.C.L. 203/2019. 
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2. SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE. 
            În perioada 01.01-31.12.2020, 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. 
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 încheiat între Poliția Municipiului Târgoviște și 
Poliția Locală Târgoviște, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație, au asigurat 
măsuri de fluidizare/dirijare trafic rutier zilnic, în zona adiacentă a următoarelor instituții de 
învățământ:    
- Școala  nr. 1 – între orele 07:35 - 08:15 și 11:45 - 12:10; 
- Școala  nr. 2 – între orele 07:35 - 08:15 și 11:45 - 13:15; 
           De asemenea, în funcție de efectivele zilnice, s-a acționat constant în zona trecerilor 
pentru pietoni, amplasate pe str. col. Băltărețul și în sensul giratoriu.  
           În perioada analizată, au fost asigurate măsuri de ordine și siguranță publică la 
instituțiile de învățământ școlar, aflate în responsabilitate, conform prevederilor 
”Protocolului 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 Dâmbovița și se actualizează permanent, în funcție de necesități și evoluția 
situației operativă din teren. 
           Menținerea unui trafic rutier fluent precum și menținerea ordinii și liniștii publice în 
imediata apropiere a unităților de învățământ s-a 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 Mun. Târgoviște și 
Poliția Locală Târgoviște, în perioada 01.01-14.03.2020 au fost formate echipaje mixte care 
au acționat cu precădere pe opriri/staționări neregulamentare, iar începând cu 16.03.2020 
(datorită stării de urgență/alertă), polițiștii locali au fost sub coordonarea operațională a 
I.P.J. Dâmbovița, desfășurând activități specifice împreună cu lucrătorii Biroului Rutier. 
Pentru fluidizarea traficului rutier, respectarea indicatoarelor de interzicere/informare, 
asigurarea liniștii și ordinii publice, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au 
acționat periodic în zona parcului Chindia, respectiv zona trecerilor pentru pietoni din 
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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 acționat în virtutea atribuțiilor prevăzute la art. 7 din Legea 155/20210, 
participând 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  după 
cum urmează: Boboteaza, Iordanul, Tudorița, Sfintele Sărbători de Paște, Ziua Eroilor, 

Ziua Drapelului, Ziua Imnului, Zilele Cetății, Sf. Ierarh Nifon. Ziua Națională a României;  

            S-a acționat de asemenea, pentru asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia 
executării unor lucrări pe partea carosabilă (asfaltare, decopertare, aplicări de marcaje,avarii 
la rețele, etc.) de pe str. Magrini, Aleea Sinaia, Calea Ialomiței, str. Petru Cercel (pod COS), 
Parcări din Microraioanele 3 și 4, str. Laminorului și alte puncte de interes din municipiu. 
             În cooperare cu Biroul Rutier, efectivele de agenți de circulație, au participat la 
accidente rutiere, blocaje rutiere și apariția unor avarii de infrastructură pe partea carosabilă, 
blocări ale principalelor căi de acces, sau autovehicule blocate de altele. 
             Datorită intervențiilor de pe partea carosabilă, lucrătorii Companiei de Apă au 
solicitat de nenumărate ori sprijinul polițiștilor locali pentru identificarea proprietarilor auto 
și eliberarea părții carosabile. De asemenea, s-a intervenit pentru fluidizarea traficului rutier 
pe Str. Mihai Bravu, Bd. I.C. Brătianu și Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Revoluției (avarii la 
conductele de apă). De asemenea au fost analizate și soluționate toate petițiile cetățenilor, pe 
linie de circulație, primite la sediul Poliției Locale. 
            Întrucât locurile rezervate persoanelor cu dizabilități au fost marcate și semnalizate 
corespunzător, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au sancționat contravențional 
25 de conducători auto, care nu au respectat semnalizarea locurilor.  
             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 
făptuitorilor. 
             Efectivele de polițiști locali din cadrul Serviciului Circulație, au acordat sprijin de 
asemenea, societăților care au executat diverse lucrări în carosabil, prin identificarea 
proprietarilor autoturismelor, dirijarea traficului, închiderea circulației rutiere pe anumite 
tronsoane de drum, în vederea realizării în bune condiții a marcajelor precum și a lucrărilor 
de remediere și asfaltare.  
              Datorită executării lucrărilor de reabilitare la podul de pe Str. Petru Cercel (zona 
COS), polițiștii locali din cadrul serviciului circulație au asigurat dirijarea și fluidizarea 
traficului rutier în zonele adiacente.  De asemenea, au fost asigurate măsuri de dirijare și 
fluidizare trafic rutier în toate zonele, unde au fost executate lucrări pe partea carosabilă.   
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            Având în vedere că numărul autoturismelor este într-o continuă creștere, precum și 
numărul conducătorilor autoturismelor care nu se conformează regulilor în vigoare și nu 
respectă semnificația indicatoarelor de interzicere oprire/staționare, în baza protocolului de 
colaborare, au fost întocmite de agenții Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului 
Târgoviște, un număr de 350 comunicări. O parte din acestea au fost rezolvate, iar la 30 
proprietari de vehicule au fost întocmite procese verbale de contravenție pentru 
necomunicare. Întrucât, în majoritatea cazurilor la fața locului nu se pot identifica 
conducătorii auto, în virtutea acestui protocol am putut demara procedurile de identificare și 
sancționare a conducătorilor auto. 
            În perioada 01.01-31.12.2020, polițiștii locali din cadrul Serviciului  Circulație au 
constatat și au aplicat un număr de 2.865 sancțiuni contravenționale, din care 1.642 
avertismente și 1.223 amenzi contravenționale în valoare de 452.329lei după cum urmează: 
- oprire interzisă/ 1.477sancțiuni din care, 658 în valoare de 192.325  lei și 819  

avertismente; 
- acces interzis / 590 sancțiuni din care, 201 în valoare de 58.290 lei și 389 avertismente; 
- staționarea  interzisă/ 462 sancțiuni din care, 147 în valoare de 88.305 lei și 315  

avertismente; 
- oprire/staționare neregulamentară/ 43 sancțiuni din care , 15 în valoare de 4.640 lei și 

28 avertismente; 
- H.C.L. 305/2013/ 56 sancțiuni din care, 48 în valoare de 39.100 și 8 avertismente; 
- H.C.L. 379/2009/ 71 sancțiuni  din care , 63 în valoare de 10.065 lei și 8 avertismente; 
- H.C.L. 64/2002/ 13 sancțiuni din care, 9 în valoare de 3.100 lei și 4 avertismente; 
- Legea 448/2006/ 26 sancțiuni din care, 11 în valoare de 14.500 lei și 15 avertismente; 
- Pietoni/ 22 sancțiuni din care, 4  în valoare de 1.305 lei și 26 avertismente; 
- Legea 61/1991/ 11 sancțiuni din care, 9 în valoare de 5.499 lei; 
- Mopede și atelaje trase de animale/ 1 avertisment și 5 sancțiuni în valoare de 950lei; 
- ordonanțele militare/ 49 sancțiuni din care, 47 în valoare de 31.700 lei; 
- Legea 55/2020/ 25 sancțiuni din care, 4 în valoare de 2.050 lei și 21 avertismente; 
              Având în vedere prevederile Art. 43, alin.(2) din Legea 155/2010, au fost 
comunicate Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Dâmbovița peste 2.800 procese verbale care 
cuprindeau implicit și  puncte penalizare. 
 

3. SERVICIUL ECONOMIC. 
3.1. Activitatea financiar contabilă. 

 

             Activitatea financiar-contabilă a Poliției Locale Târgoviște, în anul 2020, s-a 
desfășurat în condiții optime funcționării instituției. Au fost efectuat plăți în valoare totală 
de 6.216.316 lei, în conformitate cu bugetul aprobat, astfel: 
- cheltuieli de personal = 7.122.108  lei; 

- cheltuieli materiale  = 1.068.000  lei; 

- cheltuieli cu investițiile = 110.491  lei; 

              Cheltuielile de personal au fost destinate în anul 2020, achitării drepturilor salariale 
pentru un număr mediu de 90 salariați /lună, precum și pentru plata alocației lunare de 
hrană. Sumele alocate la cheltuieli materiale au fost utilizate pentru buna desfășurare a 
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activității Poliției Locale: plata utilităților, asigurarea carburanților auto și a bunurilor 
materiale necesare. De asemenea, s-a asigurat dotarea parțială cu echipament a agenților și 
s-au efectuat plăți reprezentând cursurile anuale instruire, cazare, diurnă și transport , 
conform Legii nr. 155/2010, pentru acei funcționari care au beneficiat de astfel de cursuri. 

3.2. Activitatea Compartimentului achiziții. 
            A fost întocmit Program anual al achizițiilor publice (P.A.A.P. 2020) si (S.A.A.P. 
2020) precum și definitivarea acestuia în funcție de bugetul de cheltuieli aprobat și de 
rectificările bugetare; 
- Valoare totală achiziții efectuate de Compartimentul achiziții = 1.926.675,19 lei cu 

TVA,   din care: 
A. Proceduri de achiziție publică (SEAP) - Total = 1.366.155,30 lei – Contract de 
achiziție publică „Furnizare camere video si echipamente necesare cu scopul realizării 

sistemului de monitorizare video in municipiul Târgoviște”, nr. Anunț de participare 
CN1016206/23.10.2019. 
            În data de 23.10.2019, a fost publicat în SEAP anunțul de participare nr. CN1016206 
la procedura de atribuire prin licitație deschisa, cu publicare in JOUE, a contractului de 
furnizare pentru achiziția de camere video si echipamente necesare cu scopul  realizării 
sistemului de monitorizare video in Municipiul Târgoviște, în valoare de 1.588.655,55 lei 
fără TVA. Procedura a fost atribuită în data de 11.03.2020 iar prețul ofertat de câștigător 
fiind de, 1.148.029,67 lei fără TVA. 
B. Cumpărare directă prin intermediul catalogului SEAP - Total = 560.519,89 lei, din 
care:  
- Furnituri de birou = 57.307,24 lei; 

- Carburanți auto pe bază de BVC = 90.000,00 lei; 

- Piese și reparații auto = 35.391,06 lei; 

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 50.234,79 lei; 

- Articole de uniformă = 135.661,19 lei; 

- Obiecte de inventar = 29.961,76 lei; 

- Pregătire profesională = 99.483,70 lei; 

- Protecția muncii  = 46.634,11 lei; 

- Servicii de supraveghere lucrări = 5.355,00 lei; 

- Active fixe, total 10.491,04 lei, din care: 

a. Rampă luminoasă = 4.437,51 lei; 

b. Echipament IT = 6.053,53 lei; 

           S-a realizat o corespondență 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.   
           Trebuie menționat faptul că, în anul 2020, luna iulie, Poliția Locală Târgoviște a fost 
supusă unui audit financiar efectuat de către Camera de Conturi Dâmbovița, ocazie cu care 
au fost constatate unele abateri. 
           Conform raportului de audit financiar, nr. 2506/12.08.2020 întocmit de auditori și a 
Minutei încheiată și înregistrată la data de 31.07.2020 a rezultat faptul că, ”Poliția Locală 

Târgoviște, în perioada 2017 – 2018 a angajat, lichidat, ordonanțat și plătit necuvenit, 
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cheltuieli și bunuri în sumă de 6.570 lei, reprezentând servicii de asistență juridică.” 
Cauzele care au condus la apariția acestei abateri, au fost funcționarea defectuoasă a 
controlului financiar preventiv propriu, care nu a detectat și preîntâmpinat producerea 
deficienței precum neelaborarea și neimplementarea de către entitate, în cadrul sistemului de 
control intern, procedurile operaționale.  
          Prin raportul final al Camerei de Conturi Dâmbovița, respectiv Decizia nr. 27/2020, 
se recomandă înregistrarea și recuperarea integrală a prejudiciului cauzat, de la angajații 
care se fac vinovați de comiterea abaterilor. În data de 29.09.2020, Poliția Locală 
Târgoviște, prin reprezentantul său legal de la acel moment, respectiv directorul executiv, a 
înaintat Camerei de Conturi Dâmbovița o Contestație scrisă împotriva hotărârii, solicitând 
anularea măsurii propusă de entitate prin raportul final de audit. 
           În prezent se așteaptă un răspuns oficial din Partea Camerei de Conturi Dâmbovița, 
cu privire la contestația înaintată, iar în funcție de acest lucru se va proceda în conformitate 
cu prevederile legale.  

3.3. Activitatea Compartimentului Resurse umane. 
           În perioada supusă analizei, instituția a funcționat cu un număr de 92 de funcții 
publice în organigramă din care, au fost ocupate în primul semestru 91, iar în semestrul al 
doilea numărul angajaților a rămas la 88 de funcții. În ceea ce privește mobilitatea 
personalului, au fost înregistrate următoarele modificări: 
- 1 încetare a raportului de serviciu  prin acordul părților; 

- 2 încetări a raporturilor de serviciu la îndeplinirea vârstei de pensionare; 

- 1 încetare a raportului de serviciu prin deces; 

          Pe parcursul anului 2020 s-a organizat un nr. de 4 concursuri de promovare, astfel: 
- 1 examen de  promovare în clasă, pentru 12 polițiști locali; 

- 2 examene de promovare în grad, a 10 polițiști locali; 

- 1 concurs de recrutare, pentru ocuparea unei funcții contractuale - șef depozit; 

            În anul 2020 la nivelul Comisiei de Disciplină, nu au fost primite sesizări de 
încălcare a normelor de conduita.  Comisia Paritară și-a continuat activitatea. 

 

3.4. Activitatea Compartimentului Securitate și Sănătate în muncă și Stingerea 
Incendiilor. 

        Poliţia Locală Târgovişte, 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 şi protecţie” pentru principalele locuri de muncă. 
          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 2020 a niciunui eveniment de securitate și sănătate în 
muncă. 
           Au fost luate măsuri periodice de prevenire a infectării cu virusul Sars-Cov2, prin 
achiziționarea de materiale de dezinfectare, de protecție dar și prin instruirea permanent a 
lucrătorilor. Au fost efectuate prin serviciul specializat al Primăriei Târgoviște, operațiuni de 
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dezinfecție periodică/săptămânal a tuturor spațiilor instituției. În luna decembrie 2020, 
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 mânuși 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. 
           În ciuda măsurilor preventive și de protecție adoptate pentru sănătatea și integritatea 
salariaților, în perioada 16.03. – 31.12.2020, la nivelul Poliției Locale Târgoviște au fost 
înregistrate 26 cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul angajaților, datorate 
interacțiunii zilnice cu persoanele aflate în carantină/izolare la domicilii. Din nefericire a 
fost înregistrat și un deces în rândul agenților de la Serviciul Circulație, dar care nu s-a 
datorat interacțiunii pe durata îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu. Angajații infectați au 
beneficiat de concediile medicale corespunzătoare, pe baza prescripțiilor medicale de 
specialitate, pentru tratament și refacere clinică deplină. 

3.5. Activitatea privind situațiile de urgență. 
           Instituția dispune de un sistem anti-incendiu, compus din senzori de detecție și 
hidranți, care sunt și funcționali și verificați periodic. Stingătoarele cu spumă și CO2, sunt 
în garanție și operaționale în totalitate. S-au luat măsuri de protejare corespunzătoare a 
arhivei de documente a instituție, conform recomandărilor inspectorilor din cadrul IGSU. În 
urma măsurilor de protecție adoptate, a fost obținută autorizația de stingere la incendiu 
pentru clădirea Poliției Locale Târgoviște.  
            În luna decembrie 2020, întregul personal al poliției locale a fost testat, pe linie  de 
prevenire și stingere a incendiilor, conform tematicilor întocmite. 

3.6. Activitatea de Arhivare a documentelor instituției. 
   În anul 2020 s-a continuat preluarea documentelor create în anii 2017 și 2018, 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 50 de foști angajați. A fost 
reamenajată arhiva instituției în urma achiziționării de rafturi metalice, dar și a începerii 
procedurii de eliminare a documentelor create în anii 2005-2015. 

3.7. 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 2020, nu s-au mai putut organiza și desfășura audiențe în regim normal, de 
către conducerea instituției. În cadrul compartimentului au fost gestionate documente 
neclasificate pe baza principiilor de coerență, oportunitate și celeritate, 177 de registre  
pentru compartimentele din cadrul instituției, înregistrate la registrul unic; 
- 7996 documente în Registrul de intrări-ieșiri; 

- 349 plicuri de corespondență expediate prin Poșta Română și1 plic de corespondență 

expediat prin poșta militară. 
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- 28 delegații de deplasare ale personalului plecat în interes de serviciu; 

3.8. Compartimentul de Evidența persoanelor. 
           În anul 2020, lucrătorii compartimentului amintit, au cooperat direct cu serviciile 
publice comunitare de evidență persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu 
acte de identitate expirate precum și  a minorilor  cu  vârsta de peste 14 ani, care nu dețineau 
documente de identitate. De asemenea, 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 și s-a întocmit o notă cu principalele 
evenimente. 
           În urma distribuirii înștiințărilor privind expirarea cărților de identitate și a 
persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani, s-au întocmit rapoarte de activitate cu 
persoanele care au fost găsite la domiciliu, respectiv cele care nu au fost găsite, sau  cele 
despre care am avut indicii că sunt plecate în străinătate conform realității din teren.  
           În conformitate cu prevederile Protocolului de cooperare SPCLEP Târgoviște nr. 
4278/A22/2015 - Poliția Locală Târgoviște  nr. 8732/2015, în urma solicitării au fost căutate 
și verificate la domiciliu: 
- 299 persoane pe trimestrul I – 2020; 
- 583 persoane pe trimestrele II și III- 2020; 

3.9. 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. În luna decembrie 2020, s-a analizat la nivel de instituție, activitatea 
individuală și rezultatele obținute de către fiecare polițist local pe parcursul anului 2020, 
implicarea de care a dat dovadă în soluționarea cererilor și petițiilor, calitatea muncii depusă 
și responsabilitatea manifestată.  
           Astfel, au fost selecționați polițiștii locali cu cele mai bune rezultate obținute și 
propuși pentru premiere. În procent de peste 75% din efectivul operativ, agenți de ordine 
publică, dispecerat, circulație și inspecție-control, din cadrul instituției, au primit 
”Mulțumiri și aprecieri, scrise” din partea actualei conduceri a instituției, pentru activitatea 
depusă, implicare deplină și rezultatele bune și foarte bune obținute pe parcursul anului 
2020.  

3.10. Întreținerea autovehiculelor și bazei logistice din dotare. 
          S-a gestionat ca în fiecare an, evidența autovehiculelor din parcul poliției locale și s-a 
asigurat buna funcționare tehnică a acestora, pentru activitățile specifice de serviciu. 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, procesarea consumul de 

carburant +FAZ; 
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- 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 (evidența kilometrajelor, 

verificarea combustibilului, lubrifianți); 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 structura sa operativă, 3 compartimente de specialitate, distincte : 
1) Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal; 

2) Compartimentul Protecția Mediului; 

3) Compartimentul Activitate Comercială. 

       Efectivul biroului este alcătuit din 9 polițiști locali și șeful de birou. Structura 
funcționează într-un cadru organizat, coerent, activitatea fiind axată pe sarcini conform 
competențelor și pe respectarea legalității acțiunilor întreprinse. 
 

4.1. Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal. 
           În perioada 01.01. - 31.12.2020, polițiștii locali din cadrul compartimentului, au 
primit și înregistrat un nr. de 260 sesizări primite de la cetățeni/dispecerat și constatate din 
oficiu cu ocazia controalelor efectuate în teren. Acestea au fost soluționate în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 50/1991; Legii nr. 185/2013; Legii nr. 196/ 2018 și H.C.L. 477/ 
2008. S-a colaborat eficient în soluționarea unor sesizări cu: 
- Inspectoratul de Stat în Construcții Dâmbovița; 
- Poliția Municipiului Târgoviște; 
- Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Târgoviște; 
- Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; 
- Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe locale. 
            Din totalul de sesizări și constatări, un număr de 25 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. 
Din totalul de sesizări și constatări, 29 cauze au necesitat 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 95 sancțiuni 
contravenționale, în  valoare totală de 295.500 lei și au verificat persoanele 
juridice/fizice, pentru respectarea măsurilor de prevenire a răspândiri COVD – 19. 
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Nr. 
crt. 

Fapta săvârșită / activitate Legea 
Sancțiuni 

Amenzi Valoare  Dos/ref. 

1 Fără autorizație de construire/desființare 
Legea 50/1991 
Art. 26 alin.1 

lit. a)  
59 161.000  

2 
Nerespectarea prevederilor autorizației și a 
proiectului tehnic 

Legea 50/1991 
Art. 26 alin.1 

lit. b) 
11    55.000  

3 
Neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor 
de construcții 

Legea 50/1991 
Art. 26 alin.1 

lit. n) 
6    12.000  

4 
Neanunțarea datei începerii lucrărilor de 
construcții 

Legea 50/1991  
Art.26 alin.1 

lit. g 
1    1.000  

5 
Neîndeplinirea obligației de repunere în stare 
anterioară a terenului 

Legea 50/1991  
Art.26 alin.1 

lit. e 
1   10.000  

6 
Construire fără autorizație și împiedicarea 
efectuării controlului 

Legea 50/1991  
Art.26 alin.1 

lit. a/f  
1    8.000  

7 

Amplasarea mijloacelor de publicitate fără 
aviz pentru publicitate temporară ori cu 
nerespectarea prevederilor acestuia și a 
documentației tehnice 

Legea 
185/2013 

Art. 49 alin.1 
lit. a)  

14 48.000  

8 
Neasigurarea curățirii geamurilor, neînlocuirea 
celor sparte, la locurile de desfășurare a 
activității ag. ec. 

H.C.L. 477/ 
2008 Art. 8, lit. 

a) 
2 500  

9 
Fapte ce constituie infracțiuni dosare 
transmise Poliției Mun. Târgoviște 

Legea 50/1991 
Art. 24 lit. a) și 

b) 
- - 25 

10 Referate de demolare 
Legea 50/1991 
art. 33 alin.1 

- - 29 

11 
Notificări adresate proprietarilor clădirilor 
neîngrijite  

Legea nr. 
227/2015 

privind Codul 
fiscal 

- - 15 

Total sancțiuni: 95 295.500  
Total dosare transmise Poliției Municipiului Târgoviște:   25 
Total Referate Demolare:   29 
Total sesizări soluționate: 260 
 

4.2. Compartimentul Activitate Comercială. 
              În perioada 01.01. – 31.12.2020, lucrătorii Compartimentului Activități Comerciale 
au efectuat acțiuni de control și potrivit Legii nr.155/2010, s-a acționat pentru îndeplinirea 
atribuțiilor, urmărindu-se principalele obiective de control:  
- deținerea autorizației de alimentație publică de către unitățile ce desfășoară activitate de 

alimentație publică; 
- exercitarea unui comerț ordonat și civilizat de către operatorii economici, persoane fizice 
și juridice; 
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- legalitatea ocupării domeniului public cu comerț de întâmpinare și comerț ambulant; 
- afișarea prețurilor, a denumirile firmei, a programelor de funcționare, precum și 

deținerea avizului de verificare metrologică al cântarelor  de către societățile comerciale.  
             Controalele au fost efectuate în baza legislației în vigoare, respectiv a prevederilor 
O.G nr.99/2000, republicată în 2007, a Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2002 modificată și 
completată prin H.C.L. nr.477/2008, a H.C.L nr.156/2011 și a Legii nr.12/1990 republicată. 
S-a acționat de asemenea, potrivit O.G nr.99/2000 republicată în 2007, pentru depistarea 
societăților comerciale care desfășoară activitate de alimentație publică fără să dețină 
autorizație emisă în acest sens de Primăria Târgoviște.   
             S-au aplicat  30 de  sancțiuni contravenționale: 2 x 500 lei; 2 x 1000 lei; 1 x 2000 
lei; 11 x 3000 lei; 10 x 4000 lei; 4 x 5000 lei.    
      Urmare a controalelor efectuate, 57 societăți comerciale care dețineau autorizație pentru 
a desfășura activitate de alimentație publică  au vizat autorizația pentru anul 2020, conform 
Codului de Procedură Fiscală.  
              Conform HG nr. 394/18.05.2020, art. 6 și art. 7 a fost verificată aplicarea măsurii 
de suspendare temporară a activității de consum în spațiile comune de servire a mesei din 
restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât in interiorul 
cât și la terasele din exteriorul acestora cât și în centrele comerciale în care își desfășoară 
activitatea mai mulți operatori economici. S-a acționat pe raza Municipiului Târgoviște 
potrivit Hotărârii nr. 39/08.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Dâmbovița în sensul interzicerii începând cu data de 09.10.2020 a activităților din interiorul 
restaurantelor, cafenelelor și a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 
noroc, pentru identificarea societăților comerciale care au ocupat temporar domeniul public 
cu terasă fiind atenționate să intre în legalitate, precum și pentru distribuirea de pliante cu 
privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid-19. 
              S-a acționat de asemenea, pentru verificarea aplicării măsurilor de primă urgență 
care privesc aglomerările de persoane prevăzute de Ordonanța Militară nr. 1 din 17.03.2020 
prin instituirea stării de urgență la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului 
Covid-19 (Kaufland, Mega Image, LIDL, Profi, etc.). 
               În baza H.C.L nr.156/2011, s-a acționat în toate piețele din municipiu pentru 
verificarea respectării sectorizării pieței, a legalității ocupării domeniului public cu comerț 
de întâmpinare și ambulant precum și a achitării taxei aferente. Prin acțiuni succesive 
Serviciul Piețe a recuperat o parte din debitele aferente de la comercianții de la Sectorul 
Flori din Piața 1 Mai (10 puncte de lucru), care au fost avertizați să-și  achite taxele restante. 
              Prin acțiuni periodice întreprinse cu Serviciul de Ordine Publică, a fost eliminat 
comerțul ambulant de pe aleea de acces –blocul Turn și zona  de brânzeturi și lactate. Pe 
strada 1 Mai, au luate măsuri privind expunerea standurilor cu legume-fructe în fața 
magazinelor, încasându-se taxele aferente pentru suprafața aprobată. S-au aplicat 8 sancțiuni 
contravenționale (1 x 200 lei și 7 avertismente scrise). În urma controalelor efectuate 21 
societăți au intrat în legalitate, achitând taxele aferente comerțului ambulant și de 
întâmpinare din Piața 1 Mai. A fost verificat comerțul cu răsaduri unde au fost identificați 
18 comercianți. S-a constatat că, aceștia dețin atestate de producător și carnete de 
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comercializare a produselor. În interiorul cupolei din Piața 1 Mai în urma acțiunilor zilnice 
efectuate, s-a constatat că un nr. de 230 de tarabe sunt rezervate pentru legume-fructe.  
              S-a acționat în zona Pieței 2 Brazi de pe str. Bărăției, unde a fost eliminat comerțul 
ambulant și cel de întâmpinare de pe domeniul public. În zona Pieței Bucegi s-a acționat 
pentru restrângerea comerțului de întâmpinare cu flori conform contractelor, pentru a se 
asigura circulația pietonală. S-a acționat în piețele agroalimentare din Municipiul Târgoviște 
conform Ordonanței Militare nr. 8/10.04.2020, pentru verificarea certificatelor de 
producător, pentru verificarea aplicării măsurilor dispuse de Comitetul Național pentru 
Situații Speciale de Urgență, pentru verificarea aplicării măsurilor privind respectarea 
distanțării sociale și obligația comercianților și cetățenilor de a purta măști și mănuși în 
spațiile închise din incinta piețelor. 
              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 52 de 
sancțiuni contravenționale (2 x 100 lei; 5 x 500 lei; 14 x 1000 lei și 31 avertismente scrise), 
comercianților care nu dețineau aprobare din partea D.A.P.P.P. iar comercianții ambulanți 
depistați pe raza municipiului au fost direcționați către Piețe. Au fost soluționate 39 de 
sesizări scrise, primite și repartizate lucrătorilor. 

Nr. 
crt. 

Fapta săvârșită Legea 
Sancțiuni 

Amenzi Sume Avertismente  

1. 
Deținerea autorizațiilor de alimentație 
publică 

Legea 
12/1990  

30 98.000lei - 

2. 
Expunere și comercializare de produse 
fără aprobare 

HCL 
64/2002  

21 16.700lei 31 

3. 
Nerespectarea sectorizării pieței HCL 

156/2011 
1 200lei 7 

Total amenzi; 52 114.900lei 38 
Total sancțiuni: 90 
Total sesizări soluționate: 39 

                       

4.3. Compartimentul Protecția Mediului. 
               În perioada analizată, reprezentanții Compartimentului Protecția Mediului, au 
efectuat acțiuni de control în toate microraioanele și în zonele limitrofe ale Municipiului 
Târgoviște, în care este cunoscut faptul că se depozitează frecvent și necontrolat, resturi de 
materiale de construcții și deșeuri menajere. 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 salubrizării. Ne întreținerea curățeniei și igienei în locuințe, în 
anexele gospodărești, în curți și în grădini, precum și pe alte terenuri pe care le dețin, 
împiedicând prin aceasta conviețuirea 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, 
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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 malurilor 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 
fața imobilelor și incintelor pe care le dețin sau administrează; 

- identificarea terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Târgoviște, precum și al 
proprietarilor acestora. 

                 În această perioadă, la nivelul compartimentului au fost înregistrate un număr 
total de 231 solicitări (scrise, telefonice sau constatate din oficiu). 
      În rezolvarea unor sesizări, 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. Supercom. Au fost 
primite spre rezolvare un număr de: 94 solicitări scrise; 65 solicitări telefonice și 72 au 
reprezentat sesizări directe din oficiu, ale lucrătorilor. 
                 În baza legii și a Dispoziției nr. 1968/03.07.2017, privind împuternicirea Poliției 
Locale, emisă de dl. Primar în vederea identificării terenurilor/clădirilor neîngrijite din 
Municipiul Târgoviște nr.1968/03.07.2017, Compartiment Protecția Mediului a întreprins 
activități de identificare și notificare pe raza Municipiului Târgoviște de către polițiștii locali 
din Compartimentul Protecția Mediului, după cum urmează: 
- au fost identificate 43 terenuri neîngrijite pe raza Municipiului Târgoviște, întocmindu-
se un nr. de 43 Note de constatare privind starea terenurilor identificate ca neîngrijite de 
pe raza Municipiului Târgoviște; 
- întocmite 43 de Fișe de evaluare; 
- au fost transmise 43 de somații proprietarilor de terenuri neîngrijite; 
     În perioada supusă analizei, reprezentanții Compartimentului Protecția Mediului au 
întocmit un număr total de 87 Procese-verbale de contravenție dintre care:  
- 9 avertismente scrise; 
- 78 amenzi contravenționale în cuantum  de 291.800 lei. 
Nr. Fapta săvârșită Legea Număr 

sancțiuni 
1. Depozitare necontrolată deșeuri HCL 477 

/2008 
20 

2. Ne întreținerea curățeniei  HCL 477 
/2008 

4 

3. Creșterea animalelor în apartamente HCL 477 
/2008 

3 

4. Deversări de ape uzate HCL 477 
/2008 

1 

7. Nesalubrizarea locurilor sau terenurilor, în urma executării unor 
lucrări de construcții 

HCL 477 
/2008 

6 
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Nr. Fapta săvârșită Legea Număr 
sancțiuni 

8. Arderea de resturi vegetale si menajere HCL 477 
/2008 

4 

9. Distrugerea de spații verzi HCL 477 
/2008 

1 

11 Neîntreținerea curățeniei în curți, apartamente, spații HCL 477 
/2008 

7 

12. Creșterea animalelor pe proprietăți la mai puțin de 10 m fată de 
cea mai apropiată locuință. 

HCL 477 
/2008 

9 

15. Nepredarea deșeurilor unui operator economic 
autorizat/abandonarea deșeurilor 

Legea 
211/2011 

18 

17. Nesalubrizarea terenurilor private OUG 
195/2005 

11 

20  Deteriorarea de bunuri /gesturi obscene în public Legea 61/2006 3 
 21 Total sancțiuni aplicate: 87              87 
 22 Total valoare sancțiuni aplicate: 291.800 lei 
 23 Total sesizări soluționate: 231 231 

- Total activități și constatări – Biroul Control: 
- 530 sesizări soluționate (scrise, telefonice, autosesizări); 
- 272 sancțiuni contravenționale aplicate, în cuantum total de, 702.200 lei; 
- 29 cauze au necesitat întocmirea de referate de demolare, pentru desființarea unor 

construcții ilegale aflate pe teren aparținând domeniului public; 
- 25 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; 

- 58 notificări pentru punerea în aplicare a Dispoziției nr. 1968/03.07.2017, privind 
împuternicirea Poliției Locale în vederea identificării terenurilor/clădirilor neîngrijite din 
Municipiul Târgoviște. 

- S-a acționat pentru verificarea aplicării unor măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de Covid-19, prevăzute de Legea nr. 55/15.05.2020 și HG nr. 
394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă la nivel național. 

               Din analiza efectuată rezultă că, situația generală a constatărilor, sancțiunilor 
aplicate, a petițiilor soluționate și a acțiunilor desfășurate la nivelul Poliției Locale 
Târgoviște pe parcursul anului 2020, se prezintă astfel: 
- Total petiții și lucrări soluționate/instituție = 2.297; 
- Total constatări efectuate/instituție = 4.962, din care, 43 de fapte au fost infracțiuni, 

pentru care s-a declinat competența către organele de cercetare; 
- Total sancțiuni aplicate/instituție = 4.877, în valoare totală de = 1.751.874 lei; 
- Misiuni ordonate și acțiuni tematice desfășurate/instituție = 4.167; 
- Total persoane legitimate/instituție = 12.362; 
                   Din comparativa cu anul 2019, deși în anul 2020 au fost aplicate cu 786 
sancțiuni mai puțin față de anul 2019 (în 2019 au fost aplicate 5663 sancțiuni, în valoare 
totală de, 1.713.447 lei) rezultă că, valoarea totală a sancțiunilor aplicate în anul 2020 a 
crescut față de 2019. Se poate aprecia că, actul de constatare și sancționare a căpătat noi 
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valențe, punându-se accent în special pe calitatea sancțiunilor aplicate. Au fost sancționate 
cu amenzi în cuantum mai ridicat, faptele care au recidivat și care au adus prejudicii clare 
climatului de ordine și siguranță publică al cetățenilor, proprietății publice și private. 
 

5. ASISTENȚA JURIDICĂ DESFĂȘURATĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI.           
              În cursul anului 2020, 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  juridic documentele la solicitarea tuturor compartimentelor din 
cadrul Poliției Locale Târgoviște. 
              La nivelul Poliției Locale Târgoviște, în  cursul anului 2020 au fost înregistrate 76  
plângeri pe rolul instanțelor judecătorești, dintre care : 
a. 23 cauze au  fost soluționate favorabil instituției Poliția Locală Târgoviște în cursul 

anului; 
b. în 14 cauze instanța a admis plângerea și a anulat procesul verbal de constatare a 

contravenției. Important de subliniat este faptul că, în mare parte dintre aceste litigii, 
respectiv un număr de 11 cauze,  au avut ca obiect sancțiuni aplicate în perioada stării de 
urgență pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de Ordonanțele Militare, amenzi de 
altfel declarate neconstituționale prin Decizia C.C.R. nr. 152/2020 din 6 mai 2020; 

c. 29 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 
544/2004 privind Contenciosul Administrativ, în anul 2020 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; protecția mediului; activitatea comercială; 
              În anul 2020 au fost comunicate (primite), un număr de 60 sentințe civile, cea mai 
mare parte având  ca obiect cauze cu prim termen în anul 2020, dar și litigii mai vechi 
înregistrate în anul 2019 și soluționate în cursul anului 2020. 
              În perioada analizată s-au înregistrat 17 cereri pentru definitivarea sentințelor 
judecătorești spre a fi transmise ulterior Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, în 
vederea îndeplinirii procedurilor legale. 
              Au fost desfășurate o serie de 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 



Poliția Locală Târgovişte  

Pagina 26 din 28 

a personalului cu privire la schimbările apărute în legislație, dar și pe  erorile materiale ce 
apar la întocmirea proceselor verbale.  
           Totodată,  și în anul 2020,  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 evidență, 
precum și acțiuni pe litigii în Contencios Administrativ formulate de funcționarii publici, 
soluționate prin hotărâri favorabile instituției, Poliția Locală Târgoviște și aici  amintim 
Hotărârea Tribunalului Dâmbovița  nr. 369/2020, prin care instanța respinge acțiunea 
formulată de către un polițistul local în contradictoriu cu Poliția Locală a Municipiului 
Târgoviște, pentru sancțiunea disciplinară primită, iar în urma exercitării căii de atac de 
către funcționarul public, Curtea de Apel Ploiești  respinge recursul ca nefondat.  
            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. 
             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. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2021, ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ȘI 
CREȘTERII RANDAMENTULUI, ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE DE POLIȚIE LOCALĂ. 
1. Aplicarea unui management instituțional operațional, bazat pe o analiză obiectivă a 
activităților, responsabilizarea factorilor de decizie, implicarea și coordonarea eficientă a 
efectivelor, profesionalism și competență, motivarea și recunoașterea meritelor și calităților 
profesionale; 
2. Creșterea gradului de profesionalizare al întregului personal, prin asigurarea  pregătirii 
de specialitate continue a personalului, precum și prin acțiuni directe și implicarea 
conducerii Poliției Locale Târgoviște, cu sprijinul unor specialiști, formatori din domeniile: 
etică și deontologie profesională, legislație aplicată, tactică polițienească, conduită civică și 
comunicare; 
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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 civică în relația polițist local - cetățean; 
permanentizarea vizibilității polițiștilor locali în teren, respectul față de cetățeni, atenția 
deosebită și grijă față de proprietatea publică și privată, implicarea deplină, responsabilitatea 
și autoritatea, creșterea calității muncii și a profesionalismului, asumarea răspunderii pentru 
acțiunile întreprinse; 
5. Definitivarea lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a noului Dispecerat de 
monitorizare video a municipiului (termen final de execuție 28.03.2021- acordat de 

autoritatea competentă, în urma solicitării de către executant pe fondul invocării forței 

majore în starea de urgență/alertă – Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, art.27 

”Forța majoră. Cazul fortuit. Impreviziune”);  

6. Operaționalizarea efectivelor de agenți de poliție locală și creșterea capacității de 
răspuns la solicitări și evenimente înregistrate, prin crearea unei grupe de intervenție rapidă 
formată din polițiști locali, dirijată la evenimente prin noul dispecerat de monitorizare video 
a municipiului, această metodă fiind implementată ca mod de lucru, de către multe poliții 
locale din țară și străinătate pentru operativitate în cadrul intervențiilor; 
7. Efectuarea periodică de activități și acțiuni preventive tematice, pe baza analizelor 
întocmite la nivelul serviciilor/birourilor operative din cadrul instituției; 
8. Consolidarea procesului de apropiere și relaționare, polițist local – cetățean prin 
informarea reciprocă și cunoașterea cât mai aprofundată a nevoilor comunităților de vecini, 
pe zone și sectoare de responsabilitate, precum și atragerea și motivarea asociațiilor de 
proprietari și a cetățenilor, de a participa activ în procesul preventiv de asigurare a unui 
climat de ordine și siguranță; 
9. 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; 
10. 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 de lege pentru dotarea individuală; 
11. 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; 
12. Analiza periodică a indicatorilor profesionali și a obiectivelor propuse a fi îndeplinite în 
anul 2021, de către toți angajații; 
13. Sancționarea angajaților care nu duc la îndeplinire, sau îndeplinesc în mod defectuos 
sarcinile de serviciu, în funcție de gravitatea acțiunii/inacțiunii; 
14. Menținerea unei relații cordiale și de colaborare cu toate instituțiile din domeniul 
siguranței publice, învățământ, mass-media, servicii locale comunitare; 
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15. Promovarea pe baza criteriilor de performanță, a angajaților care demonstrează 
implicare în muncă, profesionalism, responsabilitate și corectitudine, rezultate foarte bune 
obținute în executarea sarcinilor de serviciu; 
 

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 2020, se poate 
afirma că, pe fondul unui an complex, încărcat de greutăți și obstacole pentru întreaga 
societatea românească, Poliția Locală Târgoviște cu întregul efectiv disponibil, a depus toate 
eforturile necesare pentru a răspunde prompt și eficient de fiecare dată, la toate solicitările 

primite de la cetățeni, comunitate și autoritățile locale, în scopul oferirii către acestea, a unui 
serviciu de calitate și în deplină legalitate.  
         Trebuie menționat faptul că, au existat și nemulțumiri și critici din partea unor cetățeni 
sau instituții, cu privire la măsurile aplicate sau soluțiile aplicate unor solicitări, însă, Poliția 
Locală Târgoviște a acționat de fiecare dată, în condițiile și limitele legii și a competențelor 
conferite de actuala legislație. Nemulțumirile au existat în anumite situații, acolo unde 
competențele și aria de acțiune a poliției locale, sunt restrânse prin lege sau regulamentul de 
funcționare.  
         Cu toată responsabilitatea se poate susține că, instituția Poliției Locale Târgoviște este 
în realitate o structură operativă funcțională, adaptabilă în continuare și indispensabilă 
pentru comunitate, eficientă și cu un real potențial profesional și uman.  
           Fiind prezentă 24/24 ore în stradă, în centrul comunității locale, instituția are ca 
principale obiective stabilite, asigurarea unui climat de ordine, liniște, curățenie și siguranță 
pentru toți cetățenii în mod egal, apărarea proprietății și respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor, fără discriminare și va depune toate eforturile să răspundă prompt și eficient de 
fiecare dată, cererilor și solicitărilor. 
           Se poate afirma cu toată răspunderea că, Poliția Locală Târgoviște este bine ancorată 
la realitatea municipiului și necesitățile comunității, fiind în prezent o instituție stabilă, dar 
perfectibilă în continuare. Având un potențial ridicat de a evolua și performa, de a se 
moderniza și dezvolta profesional, etic și moral, aceasta poate ajunge la nivelul unor 
standarde moderne, după care multe poliții locale europene din UE își desfășoară activitatea 
specifică. 
          Poliția Locală Târgoviște este o instituție publică utilă și în folosul tuturor cetățenilor 
Municipiului Târgoviște, o instituție de care comunitatea civilă are o nevoie reală, mai ales 
în actuala situație globală generată și profund marcată de pandemia de coronavirus și 
celelalte amenințări, cu precădere cele orientate spre climatul de ordine și siguranță publică, 
apărarea drepturilor și libertăților individuale ale cetățenilor, sănătatea publică, poluarea și 
deteriorarea mediului înconjurător. 
                
 

                 Director Executiv al Poliției Locale Târgoviște 
                                                   

        jr. TUDORACHE Mihai 


