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INFORMARE 

privind activitatea desfăşurată de 

POLIŢIA  LOCALĂ  SUCEAVA 

în anul 2019 

 

Principalele sarcini şi responsabilităţi 

Poliţia Locală Suceava  a fost înfiinţată  în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 

155/2010 şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale prin H.C.L. nr. 25/27.01.2011, modificat şi completat prin H.C.L. nr. 108/2016, începând 

cu data de 01.02.2011, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în 

domeniile ordinii şi liniştii publice, precum şi pazei bunurilor, circulaţiei pe drumurile publice, disciplinei 

în construcţii şi afisajului stradal, protecţiei mediului, activităţilor comerciale, evidenţei persoanelor. 

Poliţia Locală Suceava şi-a desfăşurat activitatea în anul 2019 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.  

Activitatea managerială 

Prin măsurile dispuse la nivelul structurii şi activităţile ce au fost desfăşurate, conducerea Direcţiei 

a îndeplinit obiectivele principale pentru anul 2019,  acestea fiind stabilite prin HCL nr. 30/31.01.2019. 

Activităţile desfăşurate au avut ca scop realizarea obiectivului general respectiv asigurarea ordinii 

şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al municipiului, respectarea normelor privind buna convieţuire, gospodărirea, 

întreţinerea şi curăţenia localităţii, protecţia mediului, comerţul stradal şi din pieţe. 

Menţionăm faptul că la stabilirea indicatorilor şi obiectivelor pentru anul 2019, au fost evaluate 

rezultatele anului 2018, aceştia fiind mult îmbunătăţiţi la majoritatea compartimentelor funcţionale. 

Printr-o cunoaştere în detaliu a activităţii Direcţiei, a resurselor de personal, logistică şi de buget, 

prin exigenţa şi pragmatismul manifestat, Primarul Municipiului Suceava, domnul Ion Lungu a constituit 

un sprijinit real al desfăşurării activităţilor.  

Pe tot parcursul perioadei de referinţă, Poliţia locala a beneficiat de un sprijin permanent din 

partea membrilor Comisiei locale de ordine publică prin asigurarea  cooperării dintre instituţiile şi 

serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii teritoriale a 

municipiului Suceava, elaborarea proiectul Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului şi 

analiza trimestrială a activităţilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, în urma cărora a făcut 

propuneri concrete pentru solutionarea şi prevenirea faptelor care ar fi putut să afecteaze climatul social. 

Ca un rezultat al cunoaşterii problematicii prezentate de Comisia locală de ordine publică, 

Consiliului local Suceava prin hotărârile luate a contribuit la organizarea, stabilirea condiţiilor materiale 

şi financiare necesare pentru funcţionarea poliţiei locale. Conducerea Direcţiei îşi manifestă încrederea că 

propunerile formulate în ce priveşte asigurarea resurselor financiare pentru anul 2020 vor fi pertinent 

analizate. 

Conducerea Poliţiei locale şi-a direcţionat eforturile pe de o parte pe organizarea fiecărui 

compartiment funcţional, planificarea şi conducerea activităţii, iar pe de alta parte pe pregătirea, 

îndrumarea şi controlul personalului din subordine. 

În acelasi timp a organizat activităţi şi acţiuni pe fiecare domeniu de activitate pentru soluţionarea  

în perioada de referinţă a solicitărilor expuse în cadrul şedinţelor trimestriale ale Comisiei Locale de 

Ordine Publică.  
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S-a urmărit optimizarea funcţionării compartimentelor funcţionale în cadrul Direcţiei şi a acesteia 

cu celelalte compartimentele funcţionale din cadrul Primăriei municipiului Suceava. 

 Statistica privind  faptele antisociale constatate se prezintă după cum urmează:  

- Infracţiuni constatate: 8; 

- Sancțiuni contravenţionale aplicate –  6.824 în valoare totală de  642.205 lei din care: 

− 1.682 amenzi în valoare de 642.205 lei; 

−    580 avertismente scrise; 

− 4.223 avertismente verbale;   

−    338 avertismente scrise  + puncte penalizare; 

−        1 sancțiune complementară de suspendare a activității.      

Numărul infracţiunilor constatate a crescut de la 5 la 8 în cursul anului 2019, comparativ cu anul 

2018. 

Numărul sancțiunilor contravenţionale aplicate a crescut de la 6.762 la 6.824 precum și valoarea 

sancțiunilor de la 456.060 lei la 642.205 lei în cursul anului 2019 comparativ cu anul 2018. 

 

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 anului 2019.           

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. 

Indicatori de evaluare 

Activitatea de prevenire a faptelor antisociale prin realizarea dispozitivelor de ordine si siguranţă publică 

şi a măsurilor de prevenţie adecvate:  

− nr. acţiuni organizate – 710; 

din care: 

a) prin acţiuni proprii – 388;  

b) prin actiuni in cooperare cu servicii/birouri din cadrul Directiei sau Primăriei, structuri de ordine 

publică - 322; 

Număr unităţi de învăţământ monitorizate: 3; 

Număr de acţiuni de identificare a cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor 

sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost:   

− nr. acţiuni organizate – 365; 

din care au fost identificaţi:  

- cerşetori identificaţi – 104, cei mai mulți dintre ei fiind identificați cu ocazia manifestarilor de 

anvergură din oraș (zilele Sucevei, sărbători sau spectacole) fiind luate următoarele măsuri: au fost 

sanctionaţi contravenţional şi incluşi în baza de date și îndrumați catre localitățile de domiciliu. Acestora 

li s-au întocmit procese - verbale de depistare, au fost fotografiaţi şi luaţi în evidenţă pe baza de fişe 

personale. 

- copii lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali: 4 fiind luate 

următoarele măsuri: părinții au fost sancționați contravențional, iar în unele cazuri copii au fost predați 

centrului de primire minori în regim de urgență de pe raza municipiului Suceava. 
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- persoane fără adăpost: 14, fiind luate următoarele măsuri: au fost conduși la centrul Lumină Lină. 

Număr de acţiuni pentru verificarea respectării legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi 

sau agresivi:  

− nr. acţiuni organizate – 23 în care nu au fost depistate cazuri și nu au fost înregistrate evenimente 

negative. 

Număr acţiuni de asigurare a protecţiei personalului din cadrul primăriei la efectuarea unor controale ori 

acţiuni specifice:  

− nr. acţiuni organizate – 251, din care: 

- 8 cu lucrători din cadrul Serviciului administrare străzi; 

- 243 de acţiuni privind asigurarea personalului Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate. 

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: 

- nr. acţiuni organizate – 71, în colaborare cu: 

- I.J.J. Suceava – 44; 

- Poliţia Municipiului Suceava - 27; 

Cereri, sesizări reclamaţii soluţionate: 

- nr. cereri, sesizări, reclamaţii soluţionate – 61; 

- nr. cereri, sesizări, reclamaţii în curs de soluţionare - 2. 

Constatări fapte antisociale: 

 - infractiuni: - 7; 

 - sancțiuni contravenționale aplicate – 2.791, din care: 

−     750 amenzi în cuantum de 178.700 lei; 

−     257 avertismente scrise ; 

−  1.784 avertismente verbale. 

 din care: 

- 304 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 65.150 lei, 8 avertismente scrise și 

550 avertismente verbale; 

- 406 amenzi la HCL nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de bună 

convieţuire în municipiul Suceava, în cuantum de 100.250 lei, 174 avertismente scrise şi 806 

avertismente verbale; 

- 28 amenzi la HCL nr. 90/2018 privind parcarea autoturismelor in parcarile cu autotaxare în 

cuantum de 10.200 lei, 70 avertismente scrise și 409 avertismente verbale; 

- 11 amenzi la Legea nr. 349/2002 completată prin Legea nr. 15/2016 privind prevenirea și 

combaterea consumului produselor din tutun, în valoarea de 2.300 lei, 4 avertismente scrise și 19 

avertismente verbale; 

- 1 avertisment scris la Legea nr. 92/2007 – circulatia cu mijloacele de transport în comun fără 

tichet de călătorie; 

- 1 amendă la HCL nr. 353/2015 completat cu HCL 374/2018 privind sancţionarea faptelor de 

încălcare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a 

Municipiului Suceava, în cuantum de 800 lei.  

• Persoane legitimate -  4.317; 

• Persoane avertizate ordine publică – 1.533;  

• Scandaluri aplanate – 12; 

 

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. 

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. 
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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 anului 

2019. 

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 schimbul trei .  

Indicatori de evaluare 

Activitatea de prevenire a faptelor antisociale prin realizarea dispozitivelor de ordine si siguranţă publică 

şi a măsurilor de prevenţie adecvate:  

− nr. acţiuni organizate – 478; 

din care: 

a) prin acţiuni proprii – 366; 

b) prin actiuni in cooperare cu servicii/birouri din cadrul Directiei/ structuri de ordine publică – 112. 

Număr unităţi de învăţământ monitorizate: 1. 

Număr de acţiuni de identificare a cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor 

sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost:   

− nr. acţiuni organizate – 364, din care au fost identificaţi:  

- cerşetori identificaţi – 62, cei mai mulți dintre ei fiind identificați cu ocazia manifestarilor de 

anvergură din oraș (zilele Sucevei, sărbători sau spectacole) fiind luate următoarele măsuri: au fost 

sanctionaţi contravenţional şi incluşi în baza de date și îndrumați catre localitățile de domiciliu. Acestora 

li s-au întocmit procese - verbale de depistare, au fost fotografiaţi şi luaţi în evidenţă pe baza de fişe 

personale. 

- copii lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali: 6 fiind luate 

următoarele măsuri: părinții au fost sancționați contravențional, iar în unele cazuri copii au fost predați 

centrului de primire minori în regim de urgență de pe raza municipiului Suceava. 

- persoane fără adăpost: 22, fiind luate următoarele măsuri: au fost conduși la centrul Lumină Lină. 

Număr de acţiuni pentru verificarea respectării legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi 

sau agresivi:  

− nr. acţiuni organizate – 2 în care nu au fost depistate cazuri și nu au fost înregistrate evenimente 

negative. 

Număr acţiuni de asigurare a protecţiei personalului din cadrul primăriei la efectuarea unor controale ori 

acţiuni specifice:  

- nr. acţiuni organizate –40 de acţiuni împreună cu personalul Direcției de asistență socială din cadrul 

Primăriei municipiului Suceava. 

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: 

− nr. acţiuni organizate – 72; 

în colaborare cu: 

- I.J.J. Suceava – 15; 

- Poliţia municipiului Suceava - 6; 

- ISU Suceava – 51. 

Cereri, sesizări reclamaţii soluţionate: 

− nr. cereri, sesizări, reclamaţii soluţionate – 35; 

− nr. cereri, sesizări, reclamaţii în curs de soluţionare – 0. 

Constatari fapte antisociale: 

− infracţiuni:   -       1; 

− sancțiuni contravenționale aplicate - 1.230, din care : 

− 431 amenzi în cuantum de 131.670 lei; 
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− 266 avertismente scrise ; 

− 533 avertismente verbale. 

      Sancţiuni contravenționale aplicate la nivelul serviciului: 

− 155 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 52.900 lei, 15 avertismente scrise şi 

144 avertismente verbale; 

− 177 amenzi la HCL nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de bună 

convieţuire în municipiul Suceava, în cuantum de 56.650 lei, 182 avertismente scrise şi 279 

avertismente verbale; 

− 2 amenzi la Legea nr. 92/2007 – circulatia cu mijloacele de transport in comun fară tichet de 

călătorie in valoare de 320 lei; 

− 97 amenzi la Legea nr. 349/2002 completata cu Legea 15/2016 privind prevenirea și combaterea 

consumului produselor din tutun, în valoarea de 21.800 lei, 69 avertismente scrise si 110 

avertismente verbale;      

• Persoane legitimate – 7.048 ; 

• Persoane avertizate ordine publică – 597 ;  

• Scandaluri aplanate – 170;  

 

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. 

Indicatori de evaluare 

Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră, funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor 

şi a marcajelor rutiere de pe arterele principale: 

− nr. verificări organizate – 365; 

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. acţiuni organizate – 27; 

Sprijinirea unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în 

cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza municipiului Suceava: 

− nr. acțiuni de sprijinire – 11; 

Sprijin acordat unităţii teritoriale a Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi 

siguranţei traficului: 

− nr. acţiuni organizate – 365; 

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. solicitări  – 17; 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 

staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis: 

−  nr. acţiuni organizate – 365; 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor legale privind masa 

maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum: 

−  nr. acţiuni organizate – 32; 

Acţiuni organizate pentru verificarea respectării normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători 

de mopede şi vehicule cu tracţiune animală: 

− nr. acţiuni organizate – 11;  

Acțiuni pentru verificarea respectării normelor legale privind transportul public de călători în regim de 

taxi: 
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− nr. acţiuni organizate – 48; 

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. cereri, sesizări reclamaţii soluţionate – 26; 

− nr. cereri, sesizări reclamaţii în lucru – 1. 

Aplicarea prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Suceava: 

− nr. acţiuni organizate – 46; 

Constatari fapte antisociale : 

 - sancțiuni contravenționale aplicate: 1.832, din care : 

-     213 amenzi în cuantum de 99.185 lei; 

-     338 avertismente scrise + puncte penalizare; 

-       15 avertismente scrise 

-  1.266 avertismente verbale. 

Sancţiuni contravenționale aplicate la nivelul serviciului: 

- 133 amenzi la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, în cuantum de 56.135 

lei, 338 avertismente scrise + puncte penalizare și 1054 avertismente verbale; 

- 56 amenzi la HCL nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de bună 

convieţuire în municipiul Suceava, în cuantum de 23.800 lei, 15 avertismente scrise și 212 

avertismente verbale; 

- 23 amenzi la Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 

convietuire socială, a ordinii si liniştii publice în cuantum de 13.250 lei; 

- 1 amendă la O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor publice, în cuantum de 6.000 lei. 

 

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. 

Indicatori de evaluare 

Acţiuni pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau 

desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu : 

− nr. acţiuni organizate – 145, acţiunile au fost executate în baza sesizărilor venite din partea 

cetăţenilor şi a unor compartimente, respectiv: Serviciul Autorizare Activităţi Comerciale, Serviciul 

Urbanism, Serviciul Patrimoniu, ocazii cu care au fost efectuate verificări şi luate măsurile legale.  

Actiuni pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii 

ale părţii carosabile şi pietonale : 

− nr. acţiuni organizate – 62; 

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 : 

− nr. acţiuni organizate – 54, s-au executat acţiuni pentru verificarea respectării normelor legale 

privind afişajul publicitar, şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea 

firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice. În toate cazurile au fost luate măsurile legale. 

Acţiuni de demolare / dezmembrare 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: 

− nr. acţiuni organizate – 14; 

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. cereri, sesizări, reclamaţii soluţionate – 157; 

− nr. cereri, sesizări, reclamaţii în curs de soluţionare - 8. 

Acţiuni pentru verificarea si identificarea împrejmuirilor şi construcţiilor aflate în stare avansată de 

degradare: 
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− nr. acţiuni organizate – 17; 

Participarea, ca delegaţi, în comisii de receptie la terminarea lucrărilor de construcţii în municipiul 

Suceava :  

− nr. acţiuni organizate – 246, s-a participat la recepţia lucrărilor de construcţii şi s-au făcut 

regularizarile taxelor aferente autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

Efectuează controale și colaborează cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării 

monumentelor istorice conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare:  

− nr. acţiuni organizate – 13; 

Constatari fapte antisociale : 

 - Sancțiuni contravenționale aplicate: 15 în cuantum de 64.000 lei, din care : 

- 15 amenzi la faptele prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, în cuantum de 64.000 lei; 

 

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. 

Indicatori de evaluare 

Acţiuni de control organizate privind verificarea salubrizării menajere şi stradale: 

− nr. acţiuni organizate – 248; 

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 aplicarea procedurile legale pentru ridicarea acestora : 

− nr. acţiuni organizate – 244; 

Acţiuni de control organizate pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor privind intretinerea curaţeniei de 

catre instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice :  

− nr. acţiuni organizate – 242,  

Acţiuni de control organizate pentru verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau 

cuvetelor acestora : 

− nr. acţiuni organizate – 51;  

Acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu G.N.M. Suceava s-au verificat aspecte privind depozitarea 

deşeurilor pe malurile râului Suceava – tronson pod Iţcani, tronson pod Burdujeni. 

Verificarea respectarii prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor 

specifice autorităţilor administraţiei publice locale: 

− nr. acţiuni organizate – 30; 

Verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, 

a sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, 

precum şi a celor de gospodărire a localităţilor: 

− nr. cereri, sesizări, reclamaţii soluţionate – 142; 

− nr. cereri, sesizări, reclamaţii în curs de soluţionare - 2. 

Acțiuni de constatare contravenţii şi aplicare sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

protecţiei mediului, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale: 

− nr. acţiuni organizate – 69; 

Actiuni 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; 

− nr. acţiuni organizate – 79,  

S-au desfăşurat acţiuni de control şi de verificare a aspectelor sesizate de cetăţeni precum şi verificări la 

expirarea termenelor stabilite pentru constatările anterioare referitoare la realizarea unor măsuri impuse. 

Controale tematice efectuate pentru verificarea în teren solicitările privind tăierile și toaletările de arbori 

de pe domeniul public al municipiului Suceava și luarea de măsuri pentru soluționarea acestora, potrivit 

Dispoziției primarului municipiului Suceava: 

− nr. acţiuni organizate – 440; 
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Acţiuni organizate pentru marcarea evenimentelor din calendarul ecologic (Ziua pădurii, Ziua apei, Ziua 

mediului, Săptămâna mobilităţii europene, etc): 

− nr. acţiuni organizate – 13; 

Constatari fapte antisociale :  

 - sancțiuni contravenționale aplicate: 8 în cuantum de 800 lei, din care: 

 - 1 amendă la HCL nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de bună 

convieţuire în municipiul Suceava în cuantum de 800 lei și 7 avertismente verbale.   

 

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. 

Indicatori de evaluare 

Acţiuni pentru verificare respectării normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal :  

− nr. acţiuni organizate – 106, acţiunile au fost organizate pe zonele de competenţă a personalului 

compartimentului.  

Acţiuni pentru verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 

economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţe agroalimentare, târguri 

şi oboare : 

− nr. acţiuni organizate – 20; 

Verificarea punctelor de lucru aparţinând operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în 

municipiul Suceava din care: 

− nr. puncte lucru verificate – 1.419; 

Verificarea amplasării materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a 

băuturilor alcoolice în incinta unitaţilor de învăţământ: 

− nr. acţiuni organizate – 4; 

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. cereri, sesizări, reclamaţii soluţionate – 26; 

− nr. cereri, sesizări, reclamaţii în curs de soluţionare - 0. 

Constatari fapte antisociale : 

- sancțiuni contravenționale aplicate: 947, din care  

              - 272 amenzi în valoare de 167.850 lei,  

              -   42 avertismente scrise,  

              -     1 sancțiune complementară de suspendare a activității  

              - 633 avertismente verbale. 

Sancţiuni contravenționale aplicate la nivelul serviciului: 

 - 170 amenzi la faptele prevăzute de O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, în cuantum de 97.350 lei, 1 sancțiune complementară de suspendare a activității, 31 

avertismente scrise și 373 de avertismente verbale; 

- 19 amenzi la faptele prevăzute de H.C.L. nr. 300/2018 privind sancţionarea faptelor de încălcare 

a unor norme de bună convieţuire în municipiul Suceava, în valoare de 8.700 lei, 1 avertisment scris și 

175 avertismente verbale; 

- 8 amenzi la faptele prevăzute de Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor 

activități comerciale ilicite, în cuantum de 12.100 lei, 3 avertismente scrise și 46 avertismente verbale; 

- 75 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 49.700 lei, 7 avertismente scrise și 39 avertismente verbale. 

 

 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. 
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Indicatori de evaluare 

Verificări privind identificarea de persoane şi autovehicule în baza locală şi naţională de date, 

înregistrarea acestora şi comunicarea celor interesaţi, exclusiv în interesul serviciului şi cu respectarea 

normelor legale şi a procedurilor de lucru stabilite: 

− nr. verificări şi identificări de persoane efectuate – 1.421; 

− nr. verificări şi identificări de autovehicule efectuate – 2.618; 

Informarea poliţistilor locali privind persoanele urmărite, bunurile şi autoturismele declarate sustrase, 

pentru care s-au dispus măsuri de  căutare, identificare şi revocare de către instituțiile abilitate, după cum 

urmează: 

− Înregistrări persoane dispărute/urmărite – 221; 

− Înregistrări revocare persoane dispărute/urmărite – 119. 

Sesizări. 

− nr. de sesizări preluate - 927; 

Activitatea de preluare a informaţiilor transmise de poliţiştii locali aflaţi în serviciu cu privire la 

evenimentele produse şi participarea la soluţionarea acestora prin mijloace specifice. 

- nr. evenimente preluate şi soluţionate – 927; 

Au fost alertate imediat, după edificare pe baza informaţiilor primite de la poliţiştii din teren ori de la 

cetăţeni, patrulele proprii sau instituţiile abilitate să intervină pentru rezolvarea situaţiilor create. 

 Acestea au fost : 

− blocarea autovehiculelor, proprietăţilor cu alte autovehicule, imposibilitatea efectuării lucrărilor, 

intervenţiilor la instalaţiile apă – canal – 330; 

− identificarea deteliorării pavajului, străzilor, a capacelor de canal, clădiri, semafoare, iluminat 

public, staţii de autobuz, hidranţi – 43; 

− oprirea sau parcarea autovehiculelor pe locurile marcate şi semnalizate fiind rezervate pentru 

diferite activităţi – 277; 

− parcări neregulamentare – 78; 

− tulburarea ordinii şi liniştii publice – 103; 

− persoane care apelează la mila publicului/persoane fără adăpost – 20; 

− persoane cazute în stradă – 3; 

− persoane urmărite – 1; 

− neachitarea costului biletului de călatorie cu transportul public local – 2; 

− căderea țurțurilor de gheața – 2; 

− arbori tăiaţi, rupţi, depozite neautorizate de resturi vegetale – 15; 

− incendii în diferite stadii – 8; 

− amenajări fără autorizație – 7; 

− Câini fără stăpân – 3; 

− depozitări de deșeuri din construcții pe domeniul public - 17; 

− alte cazuri – 18. 

Nr. verificări evenimente în baza de date a Sistemului de supraveghere video: 

− nr. verificări evenimente efectuate în baza de date a Sistemului de supraveghere video - 388; 

În urma celor 388 solicitări prin verificările efectuate in baza date a Sistemului de supraveghere video au 

fost eliberate un număr de 388 înregistrări. Toate au fost comunicate cu respectarea normelor legale şi a 

procedurilor de lucru stabilite. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ovidiu DOROFTEI 

 

 

 


