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INFORMARE
privind activitatea desfăşurată de
POLIŢIA LOCALĂ SUCEAVA
în trimestrul II 2019
Principalele sarcini şi responsabilităţi
Poliţia Locală Suceava şi-a desfăşurat activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza
şi în executarea legii, a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice
locale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin
acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Conducerea Poliţiei locale şi-a direcţionat eforturile pe de o parte pe organizarea, planificarea şi
conducerea activităţii, iar pe de alta parte pe pregătirea, îndrumarea şi controlul personalului din
subordine.
În același timp au fost organizate activităţi şi acţiuni pe fiecare compartiment funcţional pentru
soluţionarea în perioada de referinţă a solicitărilor expuse în cadrul şedinţelor Comisiei Locale de Ordine
Publică, respectiv:
1. măsuri de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe timpul manifestărilor organizate cu ocazia
desfăşurării diferitelor evenimente culturale, sportive, religioase care au avut loc în cursul
trimestrului;
2. cooperarea pentru organizarea patrulelor mixte agent de poliţie şi poliţist local între reprezentanţii cu
atribuţii în ce priveşte organizarea măsurilor de ordine şi linişte publică din cadrul Poliţiei
Municipiului Suceava şi a Poliţiei Locale Suceava pe linia creşterii gradului de siguranţă a elevilor din
unităţile de învăţământ preuniversitar;
3. asigurarea fluenţei circulaţiei, supravegherea prin efectivele de care dispune, respectiv din cadrul
Serviciului circulaţiei pe drumurile publice şi Serviciilor de ordine linişte publică şi pază, a zonelor
unde au fost executate lucrări de reparaţii, întreţinere, sau organizate activităţi culturale, religioase,
sportive sau de altă natură, a intersecţiilor principale nesemaforizate, a trecerilor de pietoni, zonelor
limitrofe instituţiilor de învăţământ.
4. spijininul reciproc în organizarea dispozitivelor de ordine publică pe timpul desfăşurării acţiunilor
specifice perioadei de referinţă, a competiţiilor sportive, a manifestarilor cultural artistice, religioase
sau de altă natură acordat faţă de structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române,
ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă pentru soluţionarea solicitărilor şi a problematicii
zonelor de responsabilitate.
5. identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire, verificarea şi respectarea
afişajului publicitar sau orice altă formă de reclamă şi luarea măsurilor necesare pentru fiecare caz în
parte.
6. verificări prin sondaj privind asigurarea salubrizării străzilor, a spaţiilor verzi, a curăţeniei în locuri
publice, a modului de respectare a graficelor de ridicare a deşeurilor menajere, verificări şi întocmirea
raportărilor privind informaţii referitoare la activităţi pe diverse aspecte de mediu.
7. verificarea operatorilor economici la punctele de lucru unde îşi desfăşoară activitatea privind
deţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii şi a avizului pentru programul de funcţionare
eliberate de Primarul Municipiului Suceava;
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Sanctiuni
contraventionale/
infractiuni

Luna
Aprilie

Luna
Mai

Luna
Iunie

Sinteza pentru
trim. II - 2019

Sinteza pentru
trim. I - 2019

Comparativ cu
statistica
trim. I - 2019
(influenţa+/0/-)

8. cooperarea şi spijininul reciproc cu celelalte direcţii, compartimente funcţionale din cadrul Primăriei
Municipiului Suceava.
Activitatea managerială
Prin măsurile dispuse la nivelul structurii, conducerea Direcţiei a reuşit să se ridice la nivelul
cerinţelor impuse de comunitate şi să atingă obiectivele stabilite prin HCL nr. 76 din data de 28.03.2019.
Activităţile desfăşurate au avut ca scop realizarea obiectivului general, respectiv apărarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, precum şi paza bunurilor, în următoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
În acest sens au fost definiţi în cadrul fiecărei structuri din cadrul Poliţiei Locale Suceava
indicatorii de performanţă cu respectarea asigurării coerenţei dintre obiectivul general, obiectivele
specifice, activităţi, indicatori de performanţă.
Pe tot parcursul perioadei de referinţă Poliţia Locală a beneficiat de un sprijin permanent din
partea Primarului Municipiului Suceava, domnul Ion Lungu, a membrilor Comisiei locale de ordine
publică prin contribuţia la asigurarea cooperării dintre instituțiile şi serviciile publice cu atribuţii în
domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii teritoriale a municipiului Suceava.
Toate compartimentele funcţionale au fost organizate, iar acţiunile şi activităţile orientate către
cunoaşterea preventivã a problemelor comunităţii, de soluţionare a solicitărilor şi sesizărilor primite.
Statistica privind faptele antisociale se prezintă după cum urmează:
• sancțiuni contravenţionale aplicate – 1.773 din care:
• 510 amenzi în valoare de 156.805 lei ;
• 248 avertismente scrise;
• 906 avertismente verbale;
• 109 avertismente scrise + puncte penalizare;
• infracţiuni – 3
Distribuţia lunară se prezintă astfel:
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9

Statistica relevă o scădere a numărului sancţiunilor contravenţionale aplicate de la 2.026 la 1.773
şi a valorii sancţiunilor de la 178.855 lei la 156.805 lei, comparativ cu trimestrul anterior.
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Structura de personal
Efectivul Direcţiei Poliţiei locale conform statului de funcţii se prezenta la data de 30.06.2019 după
cum urmează:
a) Director executiv – 1;
b) Director executiv adjunct – 1;
c) Serviciul ordine linişte publică şi pază a bunurilor nr. 1 - 44;
d) Serviciul ordine linişte publică şi pază a bunurilor nr. 2 - 30;
e) Serviciul circulaţie pe drumurile publice -12;
f) Biroul disciplina în construcţii şi afişajul stradal – 6;
g) Biroul protecţia mediului – 6;
h) Biroul control activităţi comerciale – 5;
j) Serviciul evidenţa persoanelor instruire şi administrativ – 8 (1 – DEP);
k) Serviciul dispecerat operativ şi supraveghere video – 7;
Total - 120 respectiv:
- personal de execuţie
109
- personal de conducere
9
- personal contractual
2
Din numărul total de 129 posturi din statul de funcţii, 9 posturi sunt vacante după cum urmează:
a) 2 – polițiști locali - Serviciul ordine, linişte publică şi pază a bunurilor nr. 1;
b) 1 – șef formație – formația de pază - Serviciul ordine, linişte publică şi pază a bunurilor nr. 1;
c) 5 – paznici – formația de pază - Serviciul ordine, linişte publică şi pază a bunurilor nr. 1;
d) 1 – şef birou control activităţi comerciale;
Desfăşurarea activităţilor pe compartimente funcţionale
I. Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr.1
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine linişte publică şi pază nr. 1 şi-au desfăşurat activitatea
în perioada de referinţă conform Planului stabilit la nivelul Direcţiei pentru anul 2019.
În acest sens au fost prioritare activităţile specifice de prevenire, constatare şi sancţionare a ilicitului
penal şi contravenţional în domeniul ordinii, liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului.
Preocuparea principală a personalului din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr.1, a
fost luarea măsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice pe timpul manifestărilor organizate cu ocazia
desfăşurării diferitelor evenimente culturale, sportive, religioase care au avut loc în cursul trimestrului.
Prin acţiunea poliţiştilor din cadrul patrulelor auto şi a patrulelor pedestre s-a asigurat menţinerea în
pemanenţă a unui climat de ordine în zonele de competenţă.
Efective din cadrul patrulelor proprii au fost angrenate în acţiuni specifice împreună cu efective din
cadrul Poliţiei municipiului şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, conform Planurilor de acţiune
întocmite.
Au fost luate măsuri privind creşterea gradului de siguranţă a elevilor din învăţământul
preuniversitar, prin asigurarea prezenţei poliţiştilor locali la orele de afluire - defluire a elevilor la cursuri.
S-au luat măsuri de întărire a ordinii publice prin acţiuni comune cu Poliţia municipiului Suceava,
astfel au fost constituite patrule mixte 24/24 ore.
S-a acordat sprijin şi celorlalte compartimente funcţionale din cadrul Poliţiei Locale pentru luarea
unor măsuri de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.
Prezentare organizatorică şi de efective :
Serviciul O.L.P.P. nr. 1 avea la data de 30.06.2019, un efectiv format din 45 de poliţişti locali:
1. personal de conducere – şef serviciu - 1;
2. politisti locali – 44;
Indicatori de evaluare
1. Activitatea de prevenire a faptelor antisociale prin realizarea dispozitivelor de ordine si siguranţă
publică şi a măsurilor de prevenţie adecvate – 172;
din care:
a) prin acţiuni proprii – 96;
b) prin actiuni in cooperare cu servicii/birouri din cadrul Directiei/structuri de ordine publică: 76.
2. Număr patrule independente : 3
- 1 patrulă pedestră pe schimburile 1, 2 şi 3;
- 1 patrulă auto pe schimburile 1, 2;
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- 1 patrulă biciclete electrice pe schimbul 1.
3. Număr unităţi de învăţământ monitorizate – 3
4. Număr acţiuni de identificare a cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor
sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost: 91.
- Cerşetori: 37, fiind luate următoarele măsuri: au fost fost sancționați contravențional și incluși în baza
de date.
- Copii lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali: 0 fiind luate
următoarele măsuri: părinții au fost sancționați pentru nesupravegherea minorului;
- Persoane fără adăpost: 2, fiind luate următoarele măsuri: au fost identificați și conduși la Centru de
Plasament Siret.
5. Număr acţiuni pentru verificarea respectării legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi
sau agresivi: 5.
6. Nr. de acțiuni de asigurare a protecției personalului din aparatul de specialitate al primarului din
instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea se controale ori acțiuni specifice: 60
- Însoțire transport valori Primăria Suceava – 60 acțiuni;
7. Număr acţiuni de asigurarea a ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor,
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor
cultural - artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi
care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane: 16.
din care cu:
- IJJ Suceava – 11;
- Poliția Municipiului Suceava – 5;
8. Număr patrule mixte poliţist local – agent de poliţie de la Poliţia Municipiului Suceava – 1/zi la
schimbul şi 1/zi la schimbul 2;
• Persoane legitimate – 1.294;
• Persoane avertizate ordine publică - 355;
• Scandaluri aplanate – 3;
Constatari fapte antisociale :
- infractiuni: 3;
- sancțiuni contravenţionale aplicate 73, din care:
• 254 amenzi în cuantum de 58.950 lei;
• 108 avertismente scrise;
• 369 avertismente verbale;
Sancţiuni aplicate la nivelul serviciului:
- 88 amenzi la Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, în cuantum de 18.800 lei, 1 avertismente scrise și
119 avertismente verbale;
- 151 amenzi la HCL nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
bună convieţuire în municipiul Suceava, în cuantum de 35.550 lei, 96 avertismente scrise și 155
avertismente verbale;
- 7 amenzi la nr. HCL 90/2018 privind parcarea cu autotaxare pe raza municipiului Suceava în
valoare de 2.800 lei, 10 avertismente scrise și 95 avertismente verbale;
- 8 amenzi la nr. Legea 349/2002 completată și modificată prin Legea nr. 15/2016 privind
prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun în cuantum de 1.800 lei, 1
avertisment scris;
Statistica relevă o scădere a numărului sancţiunilor contravenţionale de la 764 la 731 şi o creștere a
valorii sancţiunilor de la 36.950 lei la 58.950 lei, comparativ cu trimestrul anterior.
Cereri, sesizări reclamaţii soluţionate:
- soluţionate – 14;
- în curs de soluţionare - 2.
II. Serviciul de ordine linişte publică şi pază a bunurilor nr. 2
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr. 2 şi-au desfăşurat activitatea
în perioada de referinţă conform Planului stabilit la nivelul Direcţiei pentru anul 2019.
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În acest sens au fost prioritare activităţile specifice de prevenire, constatare şi sancţionare a ilicitului
penal şi contravenţional în domeniul ordinii, liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului.
Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr. 2 din cadrul Poliţiei Locale Suceava îşi desfăşoară
activitatea în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Suceava
privind cartierele Burdujeni şi Iţcani, în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ - Colegiul tehnic
,,A.I. Cuza”, a parcurilor, a Complexului comercial ,,Bazar”, a pieţei agroalimentare din Burdujeni,
precum şi a altor zone date în competenţă.
Preocuparea principală a personalului din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr.2, a
fost asigurarea ordinii şi liniştii publice pe timpul manifestărilor organizate cu ocazia desfăşurării
diferitelor evenimente culturale, sportive, religioase sau de altă natură, care au avut loc în cursul
trimestrului.
Prin acţiunea poliţiştilor din cadrul patrulelor auto şi a patrulelor pedestre s-a asigurat menţinerea în
pemanenţă a unui climat de ordine în zonele de competenţă.
Efective din cadrul patrulelor proprii au fost angrenate în acţiuni specifice împreună cu efective din
cadrul Poliţiei municipiului şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, conform Planurilor de acţiune
întocmite.
S-a acordat sprijin şi celorlalte compartimente funcţionale din cadrul Poliţiei Locale pentru luarea
unor măsuri de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.
S-au luat măsuri de întărire a ordinii publice prin acţiuni comune cu Poliţia municipiului Suceava,
astfel au fost constituite patrule mixte pe schimburile unul şi doi, între orele 0700 – 1900 şi 1900 – 0700.
Prezentare organizatorică şi de efective :
Serviciul O.L.P.P. nr. 2 Suceava avea la data de 30.06.2019, un efectiv 30 de poliţişti locali format
din :
1. personal de conducere – şef serviciu – 1;
2. politisti locali – 29;
Indicatori de evaluare
1.Activitatea de prevenire a faptelor antisociale prin realizarea dispozitivelor de ordine si siguranţă
publică şi a măsurilor de prevenţie adecvate: 122;
a) prin acţiuni proprii: 91;
b) prin acţiuni în cooperare cu servicii/birouri din cadrul Directiei/Primăriei/structuri de ordine
publică: 31;
2. Număr patrule independente: 3
- 1 patrulă independentă schimburile 1, 2;
- 1 patrulă auto schimburile 1, 2;
- 1 patrulă biciclete electrice schimbul 1.
3. Număr unităţi de învăţământ monitorizate – 1
4. Număr acţiuni de identificare a cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor
sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost: 91:
- cerşetori identificaţi - 20, fiind luate următoarele măsuri: identificarea şi luarea în evidenţă a persoanei
care apelează la mila publicului, aplicarea sanctiunii contravenţionale.
5. Număr acţiuni pentru verificarea respectării legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi
sau agresivi: 0.
6. Număr de acţiuni de asigurare a protecției personalului din aparatul de specialitate al Primarului: 17;
- Direcția de Asistență Socială a Primăriei Suceava – 14 acțiuni;
- Biroul Protecția Mediului – 3 acțiuni.
7. Număr acţiuni de asigurarea a ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor,
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor
cultural - artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi
care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane: 14.
din care cu:
- IJJ Suceava – 1;
- Poliția Municipiului Suceava – 2;
- ISU Suceava – 11.
8. Număr patrule mixte poliţist local – agent de poliţie de la Poliţia Municipiului Suceava – 1/zi la
schimbul 1 şi 1/zi la schimbul 2;
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• Persoane legitimate – 1.850;
• Persoane avertizate ordine publică - 156;
• Scandaluri aplanate - 40;
Constatari fapte antisociale :
- infracţiuni: 0;
- sancțiuni contravenţionale aplicate: 317, din care:
• 149 amenzi în cuantum de 48.250 lei;
• 125 avertismente scrise ;
• 43 avertismente verbale.
Sancţiuni aplicate la nivelul serviciului:
- 55 amenzi la Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, în cuantum de 19.950 lei;
- 72 amenzi la HCL nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de bună
convieţuire în municipiul Suceava, în cuantum de 23.850 lei, 99 avertismente scrise și 21 avertismente
verbale;
- 22 amenzi la Legea nr. 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru
prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, în cuantum de 4.450 lei, 26
avertismente scrise și 22 avertismente verbale;
Statistica relevă o creștere a numărului sancţiunilor contravenţionale de la 302 la 317 şi a valorii
sancţiunilor de la 33.550 lei la 48.250 lei, comparativ cu trimestrul anterior.
Cereri, sesizări reclamaţii soluţionate :
- soluţionate - 9;
- în curs de soluţionare - 1.
III. Serviciul Circulaţie pe drumurile publice
Potrivit Protocolului încheiat cu Poliţia Municipiului Suceava - Biroul Rutier, poliţiştii locali din
cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice îşi exercită atribuţiile împreună cu structurile
specializate ale Poliţiei Române în patrule mixte, în patrule proprii şi în puncte fixe unde supraveghează
zonele atribuite pentru evitarea blocajelor în trafic .
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului circulaţie pe drumurile publice şi-au desfăşurat activitatea în
perioada de referinţă conform Planului stabilit la nivelul Direcţiei pentru anul 2019.
În acest sens au fost prioritare activităţile specifice de asigurare a ordinii, liniştii publice şi a
siguranţei cetăţenilor pe drumurile publice:
Prezentare organizatorică şi de efective :
Serviciul circulaţie pe drumurile publice avea la data de 30.06.2019, un efectiv de 11 poliţişti
locali format din:
1. personal de conducere – şef serviciu - 1;
2. politiști locali – 10.
Indicatori de evaluare
1. Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră, funcţionarea semafoarelor, starea
indicatoarelor şi a marcajelor rutiere de pe arterele principale:
- nr. verificări – 91;
2. Participarea, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de
circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare,
acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative,
după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de
persoane;
- nr. actiuni – 8;
3. Sprijin acordat unităţii teritoriale a Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul
transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza municipiului Suceava.
- nr. actiuni – 6;
4. Sprijin acordat unităţii teritoriale a Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi
siguranţei traficului.
- nr. acţiuni – 91;

Pagina 6 din 14

5. Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, a pazei locului acestor accidente şi luarea primele
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se
impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.
- nr. accidente – 2;
6. Acţiuni organizate în luna curentă pentru verificarea normelor legale privind oprirea, staţionarea,
parcarea autovehiculelor şi accesul interzis;
- nr. acţiuni – 91;
7. Acţiuni organizate în luna curentă pentru verificarea respectării normelor legale privind masa maximă
admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum;
- nr. acţiuni – 4;
8. Acţiuni organizate în luna curentă pentru verificarea respectării normelor rutiere de către pietoni,
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
- nr. acţiuni – 2;
9. Acţiuni organizate în luna curentă pentru verificarea respetării normelor legale privind transportul
public de călători în regim de taxi;
- nr. acţiuni – 4;
10. Verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice
locale, a sesizărilor cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale în domeniul circulaţiei pe drumurile
publice;
- nr. sesizări soluţionate – 4;
- nr. sesizări în lucru – 4.
11. Realizarea de acţiuni privind siguranţa circulaţiei în baza unor planuri de acţiune:
- planuri de acţiune realizate în lună - 3;
12. Acţiuni organizate pentru verificarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Suceava
- numar acţiuni organizate – 13;
Constatari fapte antisociale :
- infractiuni: - 0;
- sancțiuni contravenţionale aplicate: 496 în cuantum de 22.855 lei, din care:
- 43 amenzi la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile, în cuantum de 14.355 lei;
- 20 amenzi la HCL nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de bună
convieţuire în municipiul Suceava, în cuantum de 6.200 lei, 11 avertismente scrise și 65
avertismente verbale;
- 8 amenzi la Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala, a ordinii si liniştii publice în cuantum de 2.300 lei;
- 109 avertismente scrise + puncte penalizare la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile;
- 240 avertismente verbale la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile;
Statistica relevă o scădere a numărului sancţiunilor contravenţionale de la 672 la 496 şi a valorii
sancţiunilor de la 30.255 lei la 22.855 lei, comparativ cu trimestrul anterior.
IV Biroul Disciplina in constructii si afisaj stradal
Poliţiştii locali din cadrul Biroului disciplina în construcţii şi afişaj stradal şi-au desfăşurat
activitatea în perioada de referinţă conform Planului stabilit la nivelul Direcţiei pentru anul 2019.
În acest sens au fost prioritare activităţile specifice disciplinei în construcţii, potrivit
competenţelor autorităţii publice locale.
Prezentare organizatorică şi de efective :
Biroul disciplina în construcţii şi afişaj stradal avea la data de 30.06.2019, un efectiv de 6 poliţişti
locali format din :
1. personal de conducere – şef birou - 1;
2. politisti locali - 5;
Indicatori de evaluare
1. Acţiuni pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau
desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu – 35;
- în baza sesizărilor venite din partea cetăţenilor au fost efectuate verificări şi luate măsurile legale.
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2. Actiuni pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de
reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale - 19;
3. Acţiuni pentru verificarea respectării normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi
orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a
activităţii economice – 11;
4. Acţiuni pentru participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate
fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava ori pe spaţii aflate în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin
asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni
specifice: 0;
5. Verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice
locale a sesizărilor cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale privind disciplina în construcţii şi a
afişajului stradal, după cum urmează:
- nr. sesizări soluţionate - 36;
- nr. sesizări în lucru - 10;
6. Acţiuni pentru verificarea si identificarea împrejmuirilor şi construcţiilor aflate în stare avansată de
degradare – 3;
7. Participarea, ca delegaţi, în comisii de receptie la terminarea lucrarilor de construcţii în Municipiul
Suceava – 82;
8. Acțiuni de control in zonele de protectie a monumentelor istorice conform prevederilor Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
si observare a unor posibile degradari la monumentele inscrise in lista monumentelor istorice a
Municipiului Suceava – 2;
Constatari fapte antisociale :
- sancțiuni contravenţionale aplicate: 7 în cuantum de 7.000 lei, din care:
- 3 amenzi la faptele prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind privind autorizarea executării
lucrarilor de construcţii, în cuantum de 7.000 lei;
Statistica relevă o creștere a numărului sancţiunilor contravenţionale de la 3 la 7 şi o scădere a
valorii sancţiunilor de la 52.000 lei la 7.000 lei, comparativ cu trimestrul anterior.
V Biroul Protecţia Mediului
Poliţiştii locali din cadrul Biroului protecţia mediului şi-au desfăşurat activitatea în perioada de
referinţă conform Planului stabilit la nivelul Direcţiei pentru anul 2019.
În acest sens au fost prioritare activităţile specifice privind protecţia mediului, potrivit
competenţelor autorităţii publice locale şi prevederilor legale în domeniu.
Prezentare organizatorică şi de efective :
Biroul protecţia mediului avea la data de 30.06.2019, un efectiv de 6 poliţişti locali format din:
1. personal de conducere – şef birou – 1;
2. polițiști locali – 5.
Indicatori de evaluare
1. Acţiuni de control organizate privind verificarea salubrizării menajere şi stradale: 186
- 62 acţiuni de control organizate privind respectarea prevederilor legale privind condiţiile de
ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
- 62 acţiuni de control organizate privind ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de
salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
- 62 acţiuni de control organizate privind asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a
zonelor verzi, a rigolelor;
2. Acţiuni de control organizate privind identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat
al municipiului Suceava sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori
a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
- număr acțiuni: 58;
3. Acţiuni de control organizate pentru respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre
institutiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a
locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodaresti, a terenurilor aferente imobilelor pe
care le detin sau in care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor
din apropierea garajelor si a spatiilor verzi;
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- număr acțiuni: 56 (acțiuni pentru verificarea întreținerii curățeniei);
4. Acţiuni de control organizate pentru verificarea igienizarii surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau
cuvetelor acestora:
- număr acțiuni: 18 (monitorizare maluri râul Suceava);
5. Acţiuni de control organizate pentru respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii
economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
- număr acțiuni: 3 (verificarea societăților de colectare a deșeurilor);
6. În cursul perioadei de referinţă au fost verificate şi soluţionate, potrivit competenţelor specifice ale
autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de
protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor, dipă cum
urmează:
- nr. sesizări soluţionate: 42;
- nr. sesizări în lucru: 2.
7. Acţiuni de control organizate pentru încălcarea normelor legale specifice protecţiei mediului, stabilite
în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
- număr acțiuni: 24 (verificări pentru menținerea calității aerului, în raza de acțiune a Stației de
monitorizare a calității aerului SV 1- monitorizare periodică).
8. Acțiuni de control tematic efectuate pentru evidența tuturor documentelor emise de autorităţile
administraţiei publice locale şi de autorităţile din domeniul protecţiei mediului privind documentaţiile de
urbanism, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire, avizele de tăiere şi toaletare a arborilor,
documentele de control şi stabilire a contravenţiilor, precum şi orice alte documente care au efecte asupra
stării spaţiului verde, gestionează și actualizează aceste informații pentru Registrul local al spațiilor verzi;
- număr acțiuni: 31
9 Acţiuni de control organizate pentru verificarea în teren a solicitărilor privind tăierile și toaletările de
arbori de pe domeniul public al municipiului Suceava și ia măsuri pentru soluționarea acestora, potrivit
Dispoziției primarului municipiului Suceava;
- număr acțiuni: 102;
10. Elaborarea unui Raport anual cu informaţiile privind mediul: 11. Acţiuni organizate pentru marcarea evenimentelor din calendarul ecologic: 9
Constatari fapte antisociale :
- infracţiuni - 0 ;
- sancțiuni contravenţionale aplicate – 2, din care:
- 2 avertismente verbale la HCL 300/2018 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme
de bună convețuire în municipiul Suceava.
Statistica relevă o scădere a numărului sancţiunilor contravenţionale de la 4 la 2 şi a valorii
sancţiunilor de la 800 lei la 0 lei, comparativ cu trimestrul anterior.
VI. Biroul control activităţi comerciale
Poliţiştii locali din cadrul Biroului control activităţi comerciale şi-au desfăşurat activitatea în
perioada de referinţă conform Planului stabilit la nivelul Direcţiei pentru anul 2019.
În acest sens au fost prioritare activităţile specifice de control al activităţii comerciale, potrivit
competenţelor autorităţii publice locale.
Prezentare organizatorică şi de efective :
Biroul control activităţi comerciale avea la data de 30.06.2019, un efectiv de 5 poliţişti locali format
din :
1. personal de conducere – şef birou – vacant;
2. politisti locali - 5;
Indicatori de evaluare
1. Acţiuni pentru verificare respectării normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal : 35;
2. Acţiuni pentru verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele
agroalimentare, târguri şi oboare : 2;
3. Verificarea punctelor de lucru aparţinând operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în
municipiul Suceava - 417;
4. Acţiuni privind verificarea amplasării materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a
produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice - 0;
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5. Verificarea şi soluţionarea, în condiţiile legii a petiţiilor primite în legătură cu activităţi de producţie,
comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale, după cum
urmează:
- nr. sesizări soluţionate - 3
- nr. sesizări în lucru – 4;
Constatari fapte antisociale :
- infractiuni: 0;
- contravenţii constatate: 316
- sancţiuni contravenţionale aplicate: 220 în valoare de 19.750 lei, din care :
- 24 amenzi la faptele prevăzute de O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, în cuantum de 12.450 lei, 1 avertisment scris și 91 de avertismente verbale;
- 2 amenzi la faptele prevăzute de HCL 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de bună convieţuire în municipiul Suceava , în valoare de 900 lei, 1 avertisment scris și 60
avertismente verbale;
- 1 amendă la faptele prevăzute de Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor
activități comerciale ilicite, in cuantum de 5.000 lei, 2 avertismente scrise și 24 avertismente verbale;
- 2 amenzi la faptele prevăzute de H.C.L. nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de
autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului
Suceava, în valoare de 1.400 lei și 12 avertismente verbale.
Statistica relevă o scădere a numărului sancţiunilor contravenţionale aplicate de la 281 la 220 şi a
valorii sancţiunilor de la 25.300 lei la 19.750 lei, comparativ cu trimestrul anterior.
Activităţi desfăşurate
Acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale de către operatorii economici care au puncte
de lucru în municipiului Suceava.
În timpul controalelor efectuate în teren, la punctele de lucru, s-a verificat:
- dacă operatorul economic deţine autorizaţia privind desfăşurarea activităţii eliberată de Primăria
municipiului Suceava şi dacă aceasta este afişată;
- dacă programul de funcţionare este afişat la intrare în unitate;
- dacă preţurile produselor sunt afişate;
- în cazurile activităţilor comerciale cu produse din sectorul alimentar dacă produsele au termenul
de valabilitate valabil şi dacă personalul a absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea
produselor alimentare sau pentru situaţiile în care personalul a desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate
profesională de comercializare produse alimentare dacă au absolvit un curs de noţiuni fundamentale de
igienă organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Acţiuni de verificare a respectării normelor legale privind comerţul stradal – identificarea şi
sancţionarea persoanelor fizice/operatorilor economici care vând produse ambulant fără respectarea
normelor legale.
VII. Serviciul Dispecerat supraveghere video
Poliţiştii locali din cadrul Serviciul dispecerat - supraveghere video şi-au desfăşurat activitatea în
perioada de referinţă conform Planului stabilit la nivelul Direcţiei pentru anul 2019.
În acest sens au fost prioritare activităţile specifice de furnizare a informaţiilor necesare
efectivelor Poliţiei locale aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi asigurarea pazei şi ordinii în
incinta sediului direcţiei prin intermediul personalului compartimentului.
Prezentare organizatorică şi de efective :
Serviciul dispecerat și supraveghere video avea la data de 30.06.2019, un efectiv de 7 poliţişti
locali format din:
1. personal de conducere – şef serviciu – 1;
2. poliţişti locali - 6;
Indicatori de evaluare
1. Verificări:
a) verificari şi identificari de persoane - 418;
b) verificari şi identificari autovehicule - 697;
c) verificări evenimente în baza de date a Sistemului de supraveghere video - 87;
d) înregistrari eliberate – 87.
2. Actualizarea bazei de date existente şi informarea poliţistilor locali:
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În perioada de referință a fost actualizată baza de date privind evidenţa persoanelor pentru care s-au
dispus măsuri de căutare, identificare şi revocare, după cum urmează:
a) Înregistrări persoane dispărute/urmărite – 43;
b) Înregistrări revocare persoane dispărute/urmărite – 20.
3. Sesizări
• Nr. de sesizări preluate: 241;
• Nr. de sesizări soluționate: 241
4. Activitatea personalului s-a desfăşurat în bune condiţii, cu toate sistemele în stare de funcţionare,
personalul informându-se de la schimbul precedent asupra evenimentelor petrecute în obiective şi pe linie
de ordine publică pe raza de competenţă, precum şi în legătură cu misiunile poliţiştilor locali aflate în
derulare şi stadiul desfăşurării acestora.
5. Verificarea la intrarea în serviciu, starea legăturilor de comunicaţie cu personalul aflat în serviciu şi nu
au fost constate nereguli.
- număr de procese-verbale de predare/primire întocmite ca urmare a intrării/ieşirii din serviciu - 182;
6. În perioada de referinţă personalul ce deserveşte dispeceratul de la sediul Poliţiei locale a primit
informaţii transmise de poliţiştii locali aflaţi în serviciu cu privire la un număr de 241 evenimente produse
şi a participat la soluţionarea acestora prin mijloace specifice. Au fost alertate imediat, după edificare pe
baza informaţiilor primite de la poliţiştii din teren ori de la cetăţeni, instituţiile abilitate să intervină pentru
rezolvarea situaţiilor create.
Acestea au fost :
1. Blocarea autovehiculelor, proprietăților cu alte autovehicule, imposibilitatea efectuării lucrărilor ,
intervențiilor la instalațiile de apă – canal – 93;
2. Identificarea deteriorării parcometrelor, pavajului, străzilor, a capacelor de canal, clădiri, semafoare,
iluminat public sau stații de autobuz - 12;
3. Oprirea sau parcarea autovehiculelor pe locurile marcate și semnalizate fiind rezervate pentru diferite
activități – 59;
4. Tulburarea ordinii și liniștii publice – 52;
5. Persoane care apelează la mila publicului/ fără adăpost – 4;
6. Amenajări fără autorizație – 4;
7. Arbori tăiați, rupți, depozite neautorizate de resturi vegetale - 6;
8. Persoane căzute în stradă – 1;
9. Depozitări de deșeuri din construcții pe domeniul public: - 6;
10. Câini fără stăpân: - 1;
11. Neachitarea costului legitimațiilor de călătorie pentru transportul public local: - 2;
12. Alte cazuri: - 1.
7.Personalul serviciului a asigurat paza şi securitatea armamentului şi muniţiei aflate în incinta
dispeceratului, precum şi distribuirea armamentului poliţiştilor aflaţi în serviciu, pe bază de tichet şi prin
semnătură în registrul de armament, respectând întocmai regulile privind operaţiunile cu armament,
potrivit prezentului Regulamentului şi procedurilor de lucru aprobate. Nu au fost înregistrate evenimente
negative.
Activitatea în cadrul serviciului s-a desfăşurat corespunzător, personalul îndeplinindu-şi atribuţiile de
serviciu, colaborând permanent cu celelalte birouri si servicii din cadrul direcţiei, astfel eliminându-se
orice disfuncţionalitate.
Activităţi desfăşurate
În perioada de referinţă s-au executat lucrări de mentenanţă la Sistemul de supraveghere video,
constând în:
- lucrări de întreţinere şi verificare a camerelor video;
- lucrări de mentenanţă la echipamentele din dispecerat: NVR-uri, UPS-uri, staţii.
- lucrări de înlocuire a echipamentelor defecte.
VIII. Serviciul evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ
Personalul serviciului evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ a desfăşurat în cursul
perioadei de referinţă activităţi specifice domeniului de activitate :
Prezentare generală a activităţilor
a) întocmirea şi prezentarea temelor de instruire a personalului cu ocazia şedinţelor de instruire;
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b) lucrări specifice de secretariat, registratură legate de primirea, înregistrarea, repartizarea, evidenţa şi
expedierea corespondenţei adresată, respectiv emisă de Direcţie, precum şi de soluţionare în termen a
lucrărilor repartizate structurilor funcţionale din cadrul acesteia ;
c) centralizarea documentelor privind evidenţa personalului Direcţiei şi normarea muncii şi inaintarea
acestora către serviciul resurse umane;
d) centralizarea informărilor lunare, privind activitatea desfăşurată de compartimentele functionale, a
indicatorilor operativi şi de performanţă realizaţi de acestea şi realizarea sintezei acestora prin întocmirea
informării generale la nivel de Direcţie;
e) asigurarea din punct de vedere logistic a desfăşurarii în condiţii optime şi de normalitate a activităţii
Direcţiei;
f) verificarea fişelor posturilor personalului şi efectuarea actualizărilor necesare;
i) distribuirea materialelor, echipamentului personalului direcţiei;
g) formularea de teme de instruire şi proceduri specifice pentru personalul Direcţiei, altele faţă de cele
cuprinse în Planul tematic de pregătire aferent anului 2019, dar solicitate de conducerea Direcţiei pe
parcursul trimestrului în funcţie de activităţile desfăşurate;
h) reactualizarea procedurilor întocmite la nivelul compartimentului în noul format;
i) lucrări specifice la Planul de acţiune şi calendarul pentru implementarea recomandărilor formulate de
reprezentanţii Biroului de audit intern din cadrul Primăriei municipiului Suceava cu ocazia controlului
efectuat.
Prezentare organizatorică şi de efective :
Serviciul evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ avea la data de 30.06.2019, un efectiv de
6 angajaţi format din :
1. personal de conducere – şef serviciu - 1;
2. poliţişti locali - 3;
3. personal contractual - 2.
Indicatori de evaluare
1. Comunicarea foilor colective de prezenţă lunare şi a documentelor anexe - 3;
2. Număr de activităţi specifice privind programarea şi organizarea testarii psihologice şi a examinarii
medicale anuală a personalului, activitatea de elaborare a fişelor de aptitudini – 6 (reexaminări);
3. Numărul fişelor de de evaluare a performanţelor profesionale individuale a personalului la nivelul
compartimentelor funcţionale întocmite pentru întreg personalul cu excepţia conducerii executive şi a
şefilor de compartimente - 14;
4. Număr de referate de necesitate întocmite ca sintetiză a propunerile motivate ale şefilor de
compartimente privind organizarea de programe de pregătire profesională şi cursuri de perfecţionare
pentru personalul Direcţiei – 1 (curs în domeniul s.s.m.);
5. Număr dosare profesionale gestionate ale personalului direcţiei - 120;
6. Număr de activităţi de actualizare privind baza de date a personalului, verificarea periodică a exactităţii
datelor cuprinse în dosarele profesionale ale salariaţilor şi comunicarea modificărilor Serviciului Resurse
umane – 6;
7. Număr de analize efectuate privind evidenţa statistică a abaterilor săvârşite de salariaţii Poliţiei locale –
3;
8. Coordonarea întocmirii fişelor de post, a declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese a poliţiştilor
locali:
- Număr fişe post – 0;
- Nr. declaraţii de avere şi declaraţii de interese – 120;
9. Număr situaţii centralizatoare privind programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor
Direcţiei – 0;
10. Număr situaţii centralizatoare privind evidenţa concediilor medicale, a concediilor fără salariu,
concediilor pentru evenimente familiale deosebite – 12;
11. Număr situaţii întocmite şi înaintate către Serviciul Resurse umane privind evidenţa orelor
suplimentare efectuate de salariaţi Direcţiei – 3;
12. Întocmirea anuală a Planului de activitate a Poliţiei locale – 0;
13. Întocmirea anuală a Planului de pregătire profesională a personalului Poliţiei locale – 0;
14. Număr şedinţe de pregătire coordonate şi organizate – 6;
15. Număr situaţii semestriale specifice pentru evidenţa activităţilor de pregătire profesională şi a
rezultatelor obţinute de poliţiştii locali – 0;
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16. Număr proceduri de lucru şi metodologii propuse adecvate de pregătire profesională – 0;
17. Număr informări lunare ale direcţiei centralizate privind activitatea desfăşurată, indicatorii operativi
şi de performanţă realizaţi de compartimentele funcţionale ale Direcţiei şi realizează sinteza acestora,
întocmind informarea generală lunară, la nivel de Direcţie – 3;
18. Număr informări trimestriale ale direcţiei întocmite valorificând informările generale lunare,
analizând dinamica indicatorilor operativi şi de performanţă, stadiul realizării obiectivelor stabilite şi
propunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii – 1;
19. Număr informări anuale ale direcţiei întocmite valorificând informările generale lunare, analizând
dinamica indicatorilor operativi şi de performanţă, stadiul realizării obiectivelor stabilite şi propunând
măsuri de îmbunătăţire a activităţii – 0;
20. Număr şedinţe de instruire şi informare a personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă,
prevenirea şi stingerea incendiilor, prin instructajul la locul de muncă şi periodic organizate – 6;
21. Număr instrucţiuni proprii SSM şi SU şi a temelor de instruire specifice întocmite – 0;
22. Număr proiecte a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programul de achiziţii publice (bunuri şi
servicii) pe anul următor întocmit şi comunicarea acestuia compartimentelor specializate din primărie –
0;
23. Număr de acţiuni de control şi îndrumare activitaţii de aprovizionare, depozitare, conservare şi
întreţinere a tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de deplină siguranţă a armamentului şi
muniţiilor, precum şi a recipienţilor cu substanţe iritant lacrimogene, pe baza reglementărilor în vigoare –
6;
24. Număr şedinţe de tragere organizate cu armamentul din dotare – 1;
25. Întocmirea/Actualizarea evidenţei distribuirii echipamentului - 3.
Cereri, sesizări reclamaţii soluţionate(statistică) :
- soluţionate – 5;
- în curs de soluţionare - 0.
Asigurarea logistica si bugetul alocat
Conducerea Direcţiei Poliţiei locale Suceava a urmărit încadrarea în bugetul de venituri şi
cheltuieli alocat.
În perioada de referinţă sumele alocate au permis derularea procedurii de achiziţie a
echipamentului şi materialelor necesare pentru personalul Poliţiei Locale.
Concluzii şi propuneri
În sinteza activităţii desfăşurate de personalul Poliţiei locale Suceava pot fi reliefate o serie de
necesităţi pentru optimizarea activităţilor, după cum urmează:
- asigurarea completării efectivelor, referitor la posturile vacante;
- completarea dotării cu echipament individual şi echipament tehnic individual a poliţiştilor locali şi
dotării compartimentelor funcţionale conform necesarului înaintat de Direcţie prin propunerile
formulate la întocmirea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli;
Pentru trimestrul III 2019 conducerea Direcţiei a stabilit compartimentelor funcţionale un plan de
activităţi dintre care amintim:
- acţiunile preventive în vederea asigurării unui climat de siguranţă publică şi respectarea normelor
de convieţuire socială, menţinerea ordinii publice în zonele unde se vor fi organizate activităţi
specifice trimestrului III, pe raza municipiului, soluţionarea sesizărilor cetăţenilor privind
nerespectarea normelor legale în domeniul ordinii şi liniştei publice;
- desfăşurarea acţiunilor specifice pentru limitarea fenomenului cerşetoriei pe raza municipiului și
depistarea minorilor care cerșesc sau sunt folosiți de alte persoane pentru a beneficia de urma
acestora de bunuri materiale, actualizarea bazei de date cu persoanele care practică cerşetoria în
mod regulat în municipiu, zonele în care activează.
- acțiuni de verificare a zonelor amenajate pentru aruncarea gunolui menajer și depistarea
persoanelor care colectează diverse materiale reciclabile fară aprobare.
- verificarea punctelor de lucru aparţinând operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în
municipiul Suceava privind existenţa şi valabilitatea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii
eliberată de Primarul municipiului Suceava, supravegherea desfăşurării actelor de comerţ în
pieţele agroalimentare conform prevederilor legale în vigoare, soluţionarea sesizărilor cetăţenilor
privind nerespectarea normelor legale în domeniu;
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