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INFORMARE 

privind activitatea desfăşurată de 

POLIŢIA  LOCALĂ  SUCEAVA 

în anul 2021 

 

Principalele sarcini şi responsabilităţi 

 

               Poliţia Locală Suceava a fost înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 a 

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

a poliţiei locale și a 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 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.  

 

Efectivul Direcţiei Poliţiei locale Suceava se prezintă după cum urmează: 

Poliția Locală Suceava 

Stat de funcții (126) Personal angajat (117) 
Posturi 

Vacante (9) 

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 21 1 / 0  - +3 25 

Serviciul circulație pe 

drumurile publice 
1 14 1 14 - - - 15 

Serviciul dispecerat și 

supraveghere video 
1 14 1 13 1 / 0 

-1 (raport de 
serviciu suspendat 

temporar) 

-5 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) 

-5 5 

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 - -2 3 

TOTAL 10 111/5 10 106/1 5 / 4 -3 - 114 
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Statistica privind  faptele antisociale constatate se prezintă după cum urmează:  

 

Nr. 

crt. 
Sancțiuni contravenționale / infracțiuni 

Sinteza 

pentru anul 

2020 

Comparativ anul 

2021 /2020 

(influenţă +/0/-) 

Sinteza 

pentru anul 

2021 

1 Sancțiuni contravenționale aplicate 4.901 +5.145 10.046 

2 Amenzi 2.254 +1.317 3.751 

3 Avertismente scrise 1.170 +177 1.347 

4 Avertismente verbale 1.315 +3.740 5.055 

5 Avertismente scrise + puncte de penalizare 160 +93 253 

6 Infracțiuni 2 +3 5 

7 Valoare sancțiuni contraventionale (lei) 1.056.675 +519.185 1.575.860 

 

Persoane legitimate: 13.337 

 

Statistica privind cererile, sesizările, reclamațiile:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistica privind persoanele autoizolate / carantinate: 

 

Număr de 

verificări 
Efective utilizate 

Nr. fișe 

verificate 

Nr. persoane 

verificate 

Nr. persoane ce nu 

au respectat 

măsura carantinării 

Nr. sancțiuni 

aplicate 

Valoarea 

sancțiunilor 

365 

(zilnic) 

2 – 6 polițiști  

locali / zi 
27.311 43.710 27 29 13.000 lei 

 

Director executiv, 

Ovidiu DOROFTEI 

 

Nr. crt. Denumire Număr 

1 Sesizări primite în format letric 554 

2 Sesizări telefonice prin dispecerat 1564 

3 Solicitări eliberare înregistrări video 430 

4 Citații înmânate 208 

5 Procese verbale afișate 526 

 Total 3282 


