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 În anul  2015,  poliţiştii  locali  din  cadrul  Direcţiei  Generale  Poliţia  Locală  a  Primăriei
municipiului Cluj-Napoca, prin activităţile de patrulare, verificare, control și relaţii cu cetăţenii, au
acţionat în conformitate  cu prevederile legale şi obiectivele specifice, stabilite prin sistemul de
implementare a standardelor manageriale, pentru eficientizarea activităţii, în următoarele direcţii:

 Consolidarea relaţiei poliţie locală -cetăţean,  
 Asigurarea măsurilor de ordine si siguranţă publică,
 Asigurarea măsurilor de fluentizare a traficului rutier şi pietonal,
 Respectarea normelor privind disciplina în construcţii,
 Respectarea normelor de protecţie a mediului,
 Respectarea prevederilor privind activitatea de comerţ, 
 Asigurarea  măsurilor de pază a obiectivelor publice. 

1. Relaţia poliţie locală-cetăţean
 Intreaga  activitate  a  poliţiei locale  se  desfăşoară pentru  respectarea  legii  în  raport  cu

cetăţenii,  în  scopul  prevenirii  unor  contravenţii,  a  soluţionării solicitărilor şi  sesizărilor
cetățenilor, adresate prin diverse mijloace: dispeceratul poliţiei locale, mass media, sesizări
scrise, site-ul domnule primar, e-mail, telefonul 984, civic alert,  în termenul legal.

 In cursul anului 2015 au fost operate 55.557 acte prin  Serviciul evidenţa persoanelor, baze
de  date  şi  relaţii  publice,  respectiv:sesizări,  identificări,  notificări  utilizatori  auto,
comunicări  sentinţe judecătoreşti,  citaţii,  mandate de aducere, afişări,  procese verbale de
constatare a contravenţiei, transmiteri către executare silită, etc.

 Au fost  înregistrate  şi  soluţionate  de  poliţistii  locali  un număr  de 30.553 de sesizări  şi
solicitări ale cetăţenilor, cu 42% mai multe decât în 2014. Din acestea 13.540, cu 29% mai
multe decât în 2014,  au fost înregistrate prin Dispeceratul de monitorizare şi preluare a
sesizărilor şi transmise spre verificare echipelor din teren; timpii de intervenţie operativă s-
au redus, în medie, la sub 20 minute.

 Din totalul de sesizări, 14.120 au vizat ordinea şi siguranţa publică, 3.941 traficul rutier,
2.216 protecţia  mediului,  2.394  disciplina  în  construcţii  şi  718 activitatea  comercială  a
agenţilor economici, persoane fizice şi juridice.

 Pentru informarea cetăţenilor privind activitatea poliţiei locale au fost transmise peste 110
comunicate şi informaţii solicitate de mass media sau postate pe site-ul poliţiei locale. 

 Prezenţa permanentă a poliţiştilor locali în mediul stradal, în toate zonele municipiului, în
cadrul  misiunilor  de  patrulare,  de  verificare,  control,  sau  cu  pilejul  acţiunilor  tematice,
asigură  un contact direct cu cetăţenii, (la nivelul de cel puţin 2/3 din populaţia Clujului),
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fapt semificativ  pentru informarea reciprocă şi colaborarea polițist  local-cetățean pentru
soluţionarea probemelor existente. 

2. Activitatea de verificare, control şi sancţionare a contravenţiilor  
 Urmare a sesizărilor  primite de la  cetăţeni,  a  acţiunilor tematice şi  a 16.252 misiuni  de

patrulare,  poliţiştii  locali  din  cadrul  compartimentelor  de  specialitate,  au  efectuat  în
cartierele municipiului, 24 din 24 de ore, 119.219 de verificări specifice, cu 14% mai multe
decât în 2014, vizând probleme de: ordine publică (33.172), protecţia mediului (48.152),
trafic rutier (24.995), disciplina în construcţii (12.200) şi control comercial (6.687).

 În urma activităţilor de verificare  şi control au fost transmise 107.305 de somaţii şi aplicate
22.197 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 5.791.640 lei, din care: 7992 de procese
verbale de constatare a contravenţiei în valoare de  999.139 lei -încasate direct,  7559 de
procese  verbale  de  constatare  a  contravenţiei  în  valoare  de  1.643.312  lei  -transmise  în
vederea încasării prin executare silită şi 175 de procese verbale de constatare a contravenţiei
în valoare de 176.640  lei -câştigate irevocabil în instanţă  şi alte situaţii.

 În conformitate cu Planul teritorial comun de acţiune, poliţiştii locali au  asigurat măsuri de
ordine şi siguranţă publică, precum şi fluenţa traficului rutier şi pietonal în zonele aferente a
24 de unităţi de învăţământ preuniversitar. În cursul anului 2015 nu au fost înregistrate nici
un fel de incidente deosebite în zona şcolilor repartizate Poliţiei Locale.

 S-a acţionat pentru asigurarea ordinii publice, fluentizarea şi /sau restricţionarea traficului
rutier, cu ocazia a 1139 manifestări publice ( mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni,
manifestări culturale, sportive, religioase).

 S-a participat  la 334 acţiuni comune  cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română. 
 Au fost depistate 739 de persoane care apelau la mila publică, (din care 33 minori), unele în

mod repetat (cu 12% mai puțin decât în anul 2014)  şi 800 de persoane fără adăpost sau care
şi-au amenajat adăposturi impovizate, cu 2% mai mult decât în anul precedent. Acestea au
fost transportate la Centrul de găzduire temporară, sau, majoritatea, au fost îndrumate spre
localitaţile  de  domiciliu  din  judetele  Sălaj,  Satu  Mare,  Bistriţa  Năsaud,  Iaşi,  Braşov.
Menţionăm că patrulele de ordine publică au acţionat în toate cartierele, zona centrală şi
mijloacele de transport în comun, în colaborare cu voluntari şi ca urmare a apelurilor primite
de la cetăţeni la numărul unic 955. În  anul 2015, au fost înregistrate şi soluţionate 137 de
apeluri de la cetăţeni. Menţionăm că, înregistrarea în evidențele poliției locale, a unui număr
mai redus de cerșetori în anul 2015, reflectă faptul confirmat de realitate că în municipiul
nostru a scăzut numărul de persoane care apelează la mila publicului.

 La solicitarea instanţelor de judecată şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au
fost duse la îndeplinire 588 de mandate de aducere şi 645 de mandate pentru muncă în
folosul comunităţii ( de 4,5 ori mai multe față de anul 2014). 

 Au fost  aplicate  1753 de  sancţiuni  contravenţionale  pentru  probleme privind  încălcarea
normelor  de  convieţuire  socială  şi  18.469 sancţiuni  pentru  opriri/staţionări/parcări
neregulamentare din care 4920  sancţiuni privind regimul circulaţiei pe drumurile publice
conform OUG nr.  195/2002 rep.  cu 14782 puncte  de  penalizare,  fiind  ridicate  1000 de
autovehicule  oprite/staţionate/parcate neregulamentar.

 Au fost depistate şi aplicate somaţii pentru 301 proprietari de autovehicule fără stăpân sau
abandonate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  statului.  În  urma  acestei  acţiuni,  147  de
autovehicule cu aspect de abandonate au fost  retrase de pe domeniul public sau au fost
aduse la starea de funcţionare, cu verificarea tehnică la zi, de către proprietarii acestora. Au
fost ridicate pe cale administrativă 8 autovehicule iar alte 11 îndeplinesc condiţiile necesare
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ridicării.
 S-a  asigurat  permanent  paza  bunurilor  la  12  obiective  publice,  iar  cu  ocazia  unor

evenimente  şi  la  alte  obiective  de interes  local,  precum:  Parcul  Rozelor,  Parcul  Tulcea,
Platoul de la Sala Sporturilor, P-ţa Unirii, P-ţa Mihai Viteazu, parkinguri, Valea Gârbăului,
etc.

 În conformitate cu prevederile  Legii  153/2011 rep.  privind măsuri  de creștere a calităţii
arhitectural ambientale a clădirilor,  au fost notificaţi 809 proprietari de imobile din zona
centrală aflate în stare avansată de degradare, în vederea revitalizării acestora.    

 Au  fost  desfiinţate,  în  urma  somaţiilor  sau  sentinţelor  judecătoreşti  285  de  mijloace
publicitare amplasate ilegal pe domeniu privat şi public de către proprietarii acestora, iar 15
mijloace publicitare, aflate fără respectarea legii pe domeniul public, au fost desfiinţate pe
cale administrativă de către RADP.

 Au fost transmise 3020 de notificări către persoane fizice şi juridice în vederea dezafectării
cablurilor de pe faţada imobilelor. 

 Au fost aplicate 119 de sancţiuni contravenţionale şi întocmite 83 de referate în vederea
formulării de plângeri penale şi obligaţia de a face, pentru nerespectarea normelor privind
disciplina în construcţii (construcţii fără AC sau nerespectarea documentaţiei tehnice vizate
spre neschimbare).

 Verificarea  agenţilor  economici  care  desfăşoară  activităţi  comerciale  în  pieţe,  tonete,
magazine, în regim de taxi, etc., a condus la aplicarea a 1.238 de sancţiuni contravenţionale.

 Au  fost  aplicate  324  de  sancţiuni  contravenţionale  pentru  desfăşurarea  de  activităţi
comerciale  fără  acord  şi  orar  de  funcţionare,  15  sancţiuni  contravenţionale  pentru
nerespectarea  prevederilor  legale  privind  vânzarea cu preţ  redus  (soldări,  lichidări),  335
sancţiuni  contravenţionale  pentru  practicarea  activităţii  de  taximetrie  cu  încălcarea
legislaţiei  în  vigoare,  22  de  procese  verbale  de  constatare  a  contravenţiei  pentru
comercializarea de produse sau marfă care aveau termenul de valabilitate expirat, 218 de
sancţiuni  contravenţionale  pentru  comercializarea  de  produse  şi  mărfuri  în  locuri
neautorizate şi 191 de  sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în pieţe şi nereguli
privind  comerţul  stradal.  Au  fost  aplicate  67  sancţiuni  privind  administrarea
necorespunzătoare  a asociaţiilor de proprietari. 

 În domeniul protecţiei mediului au fost aplicate 618 de sancţiuni contravenţionale.
 Pentru efectuarea necorespunzătoare a salubrităţii stradale şi a colectării deşeurilor menajere

de  la  punctele  gospodăreşti  precum  şi  a  neîncheierii  contractelor  de  salubritate  sau
neachitarea serviciilor de salubritate au fost aplicate 221 de sancţiuni contravenţionale, iar
pentru murdărirea carosabilului şi neîntreţinerea curăţeniei în zona aferentă organizărilor de
şantier 115 de sancţiuni contravenţionale, dublu faţă de anul 2014 .

 Au  fost  aplicate  pentru  poluarea  mediului  186  de  sancţiuni  contravenţionale,  respectiv
pentru arderea de deşeuri, deversări de ape uzate, depozitări ilegale şi tăieri de arbori sau
distrugeri de spaţii verzi (cu 16% mai mult decât în anul 2014). 

 Urmare a 65 de verificări sonometrice, dintre cei 60 de agenţi economici cărora li s-a dispus
măsuri de izolare fonică şi reducerea nivelului de zgomot, 55 s-au conformat iar 5 au fost
sancţionaţi contravenţional, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale.

 Din  200  de  proprietari  de  terenuri  neîntreţinute,  lăsate  în  paragină,  în  urma  somaţilor
transmise, 185 proprietari au luat măsuri de curăţire şi întreţinere, iar 15 au fost sancţionaţi
contravenţional, pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse .

 In urma verificărilor efectuate în vederea depistării depozitărilor necontrolate de deşeuri de
către persoane fizice/juridice, au fost aplicate 88 de sancţiuni contravenţionale.
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 Au fost înregistrate la biroul juridic 547 de litigii noi  privind plângeri contravenţionale la
procesele verbale de constatare a contravenţiei întocmite în anul 2015.

 Au fost gestionate 1.211 de dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, din care au fost
soluționate un număr de 707 dosare.

 Au fost comunicate 827 de sentinţe civile din care au fost câştigate 496. 
 Au fost  formulate  52  de  plângeri  penale  către  Parchetul  de  pe  lângă  Judecătoria  Cluj-

Napoca şi 31 acţiuni la judecătorie având obiect obligaţia de a face.
 Au fost transmise spre executare 22 de cereri privind executarea obligaţiei de a face. 

3.Acţiuni în colaborare cu Societatea civilă.  
 Au fost  organizate în unităţile  de învăţământ preşcolar acţiuni tematice de îndrumare şi

prevenţie trafic rutier, acţiuni de educatie ecologica în unităţile de învăţământ preuniversitar
și concursul desfăşurat între asociaţiile de proprietari  din municipiu privind curățenia în
zonele cu locuinţe colective. 

 Aceste activități inițiate și organizate de Poliţia locală, cu participarea activă a polițistilor
locali din toate compatimentele, reprezintă un mijloc sigur de colaborare cu elevi, preșcolari
și cetățeni, pe diverse teme, de consolidare a relațiilor cu societatea civilă, pentru binele
clujenilor.

 În perioada martie-iunie  în  conformitate  cu HCL nr.  100/2015,  s-a  desfăşurat  concursul
“Curăţenie Generală” între  asociaţiile de locatari/proprietari.  La concurs  au participat  un
număr de 258 de asociaţii de proprietari. În luna decembrie  au fost acordate asociaţiilor de
proprietari contravaloarea premiilor obţinute în cadrul concursului.

 Cu sprijinul Biroului Mass media, a Biroului evenimente publice şi al Direcţiei Tehnice s- a
organizat competiția şcolară pe teme ecologiste „Iubesc Clujul Curat”.-ediţia a XII-a.  La
concurs au participat 25 de unităţi de învăţământ, respectiv 2800 de elevi din unităţile de
învaţământ preşcolar şi şcolar din municipiul Cluj -Napoca, având ca tematică activităţi de
protecţia mediului. Elevii au fost recompensaţi de către Primăria municipiului Cluj -Napoca
cu vizite la Grădina Botanică, Salina Turda, Muzeul Zoologic,  Moara de Vânt,  bilete la
Teatrul  Puck,  la  meciul  România  -Serbia,  bilete  la  festivalul  Internaţional  de  Dans
contemporan “ STEPS”  de la Opera Română Cluj, bilete la proiecţii Tiff, plimbări pe Lacul
Simion Barnuţiu.  De asemenea firmele de salubritate au oferit premii în valoare de 4500 lei,
la secţiunea „Fruntaş la reciclare”. În data de 05.06.2015-a avut loc festivitatea de premiere
a concursului „Iubesc Clujul Curat” în parcul Simion Bărnuţiu în cadru festiv în prezenţa d-
lui Primar.

 4. Pregătire profesională
 Periodic,  cei  208 angajaţi  ai  Poliţiei  locale  desfăşoară  instruiri  profesionale  pe  teme ce

privesc  legislaţia  specifică,  organizarea  activităţii,  ţinuta,  comportamentul,  integritatea  și
etica muncii etc., organizate de juriştii  şi conducerea direcţiei,

 De asemenea, 44 poliţişti locali au urmat cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională
organizate  de  MAI la  Şcoala  de  Agenţi  de  Poliţie  „Septimiu  Mureşan”  Cluj-Napoca  și
cursuri post-universitare pe probleme de management instituţional, organizate la Facultatea
de Știinţe politice și administrative, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.
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