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INFORMARE 

privind activitatea desfăşurată de 

POLIŢIA  LOCALĂ  SUCEAVA 

în trimestrul II 2021 

 

Poliţia Locală Suceava şi-a desfăşurat activitatea în trimestrul II 2021 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.  

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. 

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

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

îndrumarea şi controlul personalului din subordine . 

În acelasi timp a organizat activităţi şi acţiuni pe fiecare domeniu de activitate, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, a Legii nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19.  

 

Efectivul Direcţiei Poliţiei locale Suceava se prezintă după cum urmează: 

Poliția Locală Suceava 

Stat de funcții (126) Personal angajat (118) 
Posturi 

Vacante (8) 

Personal 

indisponibil (3) 

Delegări 

atrbuții de la / 

către alte 
compartimente 

Total 

efective 

disponibile 
Personal 

coducere 

Polițiști 

locali / Pers 
contractual  

Personal 

Coducere 

Polițiști 

locali / Pers 
contractual 

Polițiști 

locali / Pers. 
contractual 

Polițiști locali / 

Pers. contractual 

Personal 

execuție 

Director executiv 1 - 1 - - - - 1 

Director executiv adjunct 1 - 1 - - - - 1 

Serviciul de ordine, liniște 

publică și pază nr. 1  
1 36 / 2 1 35 / 0 1 / 2 - +14 50 

Serviciul de ordine, liniște 

publică și pază nr. 2 
1 22 1 22 - - +3 26 

Serviciul circulație pe 

drumurile publice 
1 14 1 14 - - - 15 

Serviciul dispecerat și 
supraveghere video 

1 14 1 13 1 / 0 - -6 8 

Serviciul evidența persoanelor,  

instruire și administrativ 
1 10 / 3 1 10 / 1 0 / 2 

-2 (1 delegare 

DMEP, 1 raport de 

serviciu suspendat 
temporar) 

-4 6 

Biroul control activități 

comerciale 
1 5 1 4 1 / 0  - - 5 

Birou disciplina în construcții și 
afișaj stradal 

1 5 1 5 - - -5 1 

Biroul protecția mediului 1 5 1 4 1 / 0  
-1 (concediu 

creștere copil) 
-2 2 

TOTAL 10 111/5 10 107/1 4 / 4 -3 - 115 
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Statistica privind  faptele antisociale constatate se prezintă după cum urmează:  

 

Nr. 

crt. 
Sancțiuni contravenționale / infracțiuni 

Sinteza 

 pentru  

trim II 

2020 

Comparativ cu 

statistica  

Trim II 2020 /  

Trim II 2021 

(influenţă +/0/-) 

Sinteza 

pentru  

trim II  

2021 

1 Sancțiuni contravenționale aplicate 714 +1.823 2.537 

2 Amenzi 372 +477 849 

3 Avertismente scrise 139 +136 275 

4 Avertismente verbale 168 +1.207 1.343 

5 Avertismente scrise + puncte de penalizare 35 +35 70 

6 Infracțiuni 1 0 1 

7 Valoare sancțiuni contraventionale (lei) 209.800 +139.580 349.380 

 

Statistica privind cererile, sesizările, reclamațiile:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistica privind persoanele autoizolate / carantinate: 

 

Numar de 

verificări 

Eefective 

utilizate 

Nr. fișe 

verificate 

Nr. persoane 

verificate 

Nr. persoane ce 

nu au respectat 

măsura 

carantinării 

Nr. sancțiuni 

aplicate 

Valoarea 

sancțiunilor 

91 (zilnic) 
2 polițiști 

locali / zi 
2.991 4.741 7 7 

Avertismente 

scrise 

 

 

Director executiv, 

Ovidiu DOROFTEI 

 

Nr. crt. Denumire Număr 

1 Sesizări primite în format letric 120 

2 Sesizări telefonice prin dispecerat 471 

3 Solicitări eliberare înregistrări video 113 

4 Citații înmânate 70 

5 Procese verbale afișate 85 

 Total 859 


