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PRIMARIA MUNICIPIULUI P.NEAMT 

PRESEDINTELUI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA 

Domnul Primar Dragos CHITIC 

 
RAPORTUL DE ACTIVITATE 

AL POLITIEI LOCALE P.NEAMT 
pe anul 2019 

 
          In conformitate cu prevederile art. 28 si 29 privind atributiile administratiei publice 
locale, in privinta organizarii si functionarii politiei locale, din Legea Politiei Locale nr. 
155/2010, avem onoarea de a va prezenta raportul de activitate pe anul 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          La sfarsitul perioadei analizate Politia Locala din cele 105 posturi prevazute avea un 
numar de 96 de angajati (1 angajat pe perioada determinata), din care 5 de conducere (2 
directori si 3 sefi birou), 49 politisti locali Birourile Ordine Publica (25 BOP1 si  24 BOP2), 8 
politisti locali Biroul Siguranta Rutiera, 9 politisti locali Biroul Control Urban, pe 
compartimentele: Protectia Mediului (4), Disciplina in Constructii (3) si Activitati Comerciale 
(2), 9 politisti locali, functionari cu functie publica generala si personal contractual Biroul 
Administratie si Contabilitate (unul angajat pe perioada determinata) si 16 personal 
contractual (agenti de securitate) Compartimentul Paza Bunuri.  
          Au ramas vacante un numar de 10 posturi, din care 2 de conducere (1 sef Biroul 
Siguranta Rutiera si 1 sef Biroul Control) si 8 de executie, din care: 3 Biroul Ordine Publica 1, 
1 Biroul Ordine Publica 2, 1 Compartimentul Juridic si Resurse Umane, 1 Compartimentul 
Evidenta Persoanelor si 2 Compartimentul Paza Bunuri. 
           La nivelul Politiei Locale P.Neamt, la sfarsitul anului 2019, in functie de principalii 
indicatori stabiliti de catre Consiliul Local, situatia se prezinta comparativ cu aceeasi perioada 
a anului 2018, astfel : 
                           - infractiuni constatate in flagrant = 21, fata de 50 constatate in 2018, 
ceea ce reprezinta o scadere cu 58 %; 
                          - sanctiuni contraventionale aplicate = 10.111, in valoare totala de 
1.665.136  lei, din care 8.805 amenzi si 1.306 avertismente, fata de 9.652 de sanctiuni 
contraventionale, in valoare totala de 1.723.365 lei, aplicate in 2018, ceea ce reprezinta 
o crestere cu 4,75 % la sanctiunile contaventionale aplicate si o scadere cu 3,37 % in 
ceea ce priveste cuantumul acestora, fata de anul 2018. 
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          Concret, activitatea Politiei Locale P.Neamt, pe birouri si compartimente, pe anul 2019 
se prezinta astfel: 

Biroul Ordine Publică 1- coordonat de sef BOP 1 

 

In perioada analizata, Biroul Ordine Publica 1, compus din 25 de politisti locali si sef 
de birou, au desfasurat urmatoarele activitati: 

                 Infractiuni constatate in flagrant = 13, din care 7 de patrule proprii si 6 

constatate impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului P.Neamt, respectiv: 
                          - distrugere = 1; 

                             - lovire si alte violente = 3; 
                             - furt = 9.  

                              Sancţiuni contravenţionale aplicate = 4.032, din care 3.767 amenzi in 
valoare de 467.185 lei si 265 avertismente, la urmatoarele acte normative: 

- Legea 61/1991R, privind normele de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii 
publice = 2.379 sancţiuni contravenţionale, pentru: 

     - proferarea de injurii si amenintarea cu acte de violenta = 207; 
     - apelare la mila publica = 1.651; 
     - consum de alcool in loc public nepermis = 294; 
     - tulburarea liniştii si ordini publice = 160; 
     - provocări de scandal = 30; 
     - neluarea masurilor de supraveghere a minorilor de catre parinti = 11; 
     - refuz legitimare = 7; 
     - altele  = 19. 

           - HCL 7/2010, privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie si 
estetica in municipiu = 304; 
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                            - Legea 349/2002 A, privind prevenirea si combaterea consumului 
produselor din tutun = 6; 
                            - OUG 97/2005, privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate 
ale cetăţenilor  = 1.117; 
                            - HCL 80/2016, privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare 
a  municipiului P.Neamt = 226. 
 
                        Persoane legitimate = 13.057; 
                        Masuri de ordine executate = 1.155, cu ocazia competitiilor sportive, 

manifestari cultural - artistice, procesiuni religioase, manifestatii, scoli, etc..            
                        Citaţii (in vederea comunicarii conf. art .257 Noul Cod de Procedura Penala), 
afişări (constand in procedura legala de comunicare a aplicarii sanctiunii contraventionale 
conf. Ord. G. 2/2001) si mandate de aducere (conf. art.265-266 Noul Cod de Procedura 
Penala) = 74; 
                         S-au executat  acţiuni punctuale zilnice, la unităţile de învăţământ, pentru 

menţinerea ordinii publice la: Colegiul National ,,Petru Rares", Colegiul National de 
Informatica,  Colegiul National,,,Gheorghe Asachi", Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida", 
Liceul Teologic, Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu", Scoala Gimnaziala nr. 8, Scoala 
Gimnaziala nr. 11 si Scoala Gimnaziala nr. 5  la afluirea / defluirea elevilor la cursurile scolare 
in baza Planului Teritorial Comun de Actiune Cadru elaborat de catre IPJ Neamt si pe linie de 
combaterea cerşetoriei, in special in zona principalelor centre comerciala si in piete; 
                        Acţiuni proprii pentru combaterea cerşetoriei si a absenteismului şcolar = 7; 
                        Acordări de sprijin diferitelor instituţii cum ar fi S.C. Salubritas SA, S.C. 

Publiserv SRL, S.C. Urban SA, SC Locativ Serv SRL, Directia de Asistenta Sociala P.Neamt,  
etc.= 59; 
                        Răspuns la petiţii = 55; 
                        Adrese întocmite = 50 (Directia de Asistenta Sociala, Politia municipiului 
P.Neamt, scoli, Primaria P.Neamt); 
                        Persoane predate la diferite instituţii (Politiei Municipiului, D.A.S.) = 19.  
 
 

Biroul Ordine Publică 2 Monitorizare Video, Baze de Date, Dispecerat si 

Compartimentul Paza Bunuri - coordonate de sef BOP 2 

 

Biroul Ordine Publică 2 Monitorizare Video, Baze de Date si Dispecerat 

In perioada analizata, Biroul Ordine Publica 2, compus din 24 de politisti locali (din 
care 5 dispeceri) si un sef de birou, au desfasurat urmatoarele activitati: 

                 Infractiuni constatate in flagrant = 7, din care 5 de patrule proprii si 2 
constatate impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului P.Neamt, respectiv: 

                            - nerespectarea ordinului de protectie = 1; 
                            - lovire si alte violente = 2; 
                            - furt = 2; 
                            - cersetorie cu minor = 1; 
                            - conducerea auto sub influenta alcoolului = 1.                          
                Sancţiuni contravenţionale aplicate = 3.224, din care 3.052 amenzi in 

valoare de 421.461 lei si 172  avertismente, la urmatoarele acte normative: 
                 - Legea 61/1991R, privind normele de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii 

publice = 2.109 sancţiuni contravenţionale, pentru: 
                                     - proferarea de injurii si amenintarea cu acte de violenta = 309; 

     - apelare la mila publica = 1.137; 
     - consum de alcool in loc public nepermis = 433; 
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     - tulburarea liniştii si ordini publice = 102; 
     - provocări de scandal = 55; 
     - neluarea masurilor de supraveghere a minorilor de catre parinti = 10; 
     - refuz legitimare = 40; 
     - altele  = 23. 

         - HCL 7/2010, privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie si 
estetica in municipiu = 291; 
                          - Legea 349/2002 A, privind prevenirea si combaterea consumului 
produselor din tutun = 28; 
                          - OUG 97/2005, privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate 
ale cetăţenilor  = 710; 
                          - HCL 80/2016, privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a  
municipiului P.Neamt = 86. 
                           Persoane legitimate = 10.802; 
                           Masuri de ordine executate = 99, cu ocazia competitiilor sportive, 

manifestari cultural - artistice, procesiuni religioase, manifestatii, scoli, etc..                     
                           Citaţii (in vederea comunicarii conf. art .257 Noul Cod de Procedura 
Penala), afişări (constand in procedura legala de comunicare a aplicarii sanctiunii 
contraventionale conf. Ord. G. 2/2001) si mandate de aducere (conf. art.265-266 Noul Cod 
de Procedura Penala) = 91; 
                           S-au executat  acţiuni punctuale zilnice, la unităţile de învăţământ, pentru 

menţinerea ordinii publice la: Colegiul National ,,Petru Rares", Colegiul National de 
Informatica,  Colegiul National,,,Gheorghe Asachi", Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida", 
Liceul Teologic, Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu", Scoala Gimnaziala nr. 8, Scoala 
Gimnaziala nr. 11 si Scoala Gimnaziala nr. 5 la afluirea/defluirea elevilor la  cursurile scolare 
in baza Planului Teritorial Comun de Actiune Cadru elaborat de catre IPJ Neamt si pe linie de 
combaterea cerşetoriei, in special in zona principalelor centre comerciala si in piete;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                          Acţiuni proprii pentru combaterea cerşetoriei si a absenteismului şcolar = 6; 
                          Acordări de sprijin diferitelor instituţii cum ar fi S.C. Salubritas SA, S.C. 
Publiserv SRL, S.C. Urban SA, SC Locativ Serv SRL, Directia de Asistenta Sociala P.Neamt,  
etc.= 38; 
                          Răspuns la petiţii = 42; 
                          Adrese întocmite = 45 (Directia de Asistenta Sociala, Politia mun. P. Neamt, 
scoli, Primaria P.Neamt); 
                          Persoane predate la diferite instituţii (Politiei Municipiului, D.A.S.) = 30.  
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 Anul 2016 2017 2018 2019 

TOTAL SESIZARI 398 553 905 1.205 

Ordine Publica 280 338 532 702 

Siguranta Rutiera 90 126 249 305 

Disciplina in Constructii 16 35 43 56 

Protectia Mediului 3 35 58 115 

Activitati Comerciale 1 1 3 4 

Dispecerat 8 18 20 23 

 
 Monitorizarea eficienta prin sistemul video conectat la Dispeceratul Politiei Locale 
P.Neamt a permis furnizarea in 61 cazuri de imagini catre organele de cercetare in vederea 
solutionarii dosarelor penale aflate in lucru (IPJ, parchet, instante). 
 

Compartimentul Pază Bunuri  

   

      Agenţii de securitate din cadrul Poliţiei Locale au desfăşurat activităţi în conformitate 
cu prevederile Legii 155/2010, art.1 alin. (1) lit. a  şi art.6, lit. h, cu aplicarea Legii 333 / 2003 
si H.G. 301/2012, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
           În această perioadă s-a asigurat, cu caracter permanent, paza  a 3 obiective (4 
posturi), respectiv: Primăria (2), Sala Polivalenta, precum si Punctul de colectare DEEE din 
str. Horea f.n. 
           Din data de 01.06.2019 s-a asigurat paza a 2 obiective (4 posturi): Primaria (2) si 
Strand (2), iar din data de 16.09.2019 s-a asigurat paza a 3 obiective (5 posturi): Primaria (2), 
Strand (2) si Partia schi (1). 
                                   
  In concluzie, in cursul anului 2019, efectivele de ordine publica din cadrul Politiei 
Locale P.Neamt au constatat un numar de 20 infractiuni in flagrant, 12 de catre patrulele 
proprii si 8 de catre patrulele mixte (formate din politisti locali si politisti din cadrul Politiei 
municipiului P.Neamt) si au aplicat in total un numar de 7.256 de sanctiuni 
contraventionale, din care 6.819 de amenzi in valoare de 888.646 lei si 437 de 
avertismente. 
 Comparativ cu anul 2018, cand au fost constatate un numar de 49 de infractiuni 
in flagrant (9 patrula proprie + 40 patrule mixte), inregistram o scadere cu 59,18 % la 
numarul infractiunilor constatate in flagrant. 
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 Comparativ cu anul 2018, cand au fost aplicate un numar de 6.265 de  sanctiuni 
contraventionale, in valoare totala de 709.105 lei, inregistram o crestere cu 15,81 % la 
numarul de sanctiuni aplicate si cu 25,31 % la cuantumul amenzilor. 
 



 
6 

6265 7256

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2018 2019

Sanctiuni contrav. O.P.

709105 888646

0

200000

400000

600000

2018 2019

Valoare amenzi

 
           In perioada analizata s-a realizat asigurarea in fiecare cartier a cel putin 1-2 patrule 
pedestre sau auto, cat si mentinerea in permanenta a unei patrule pedestre de ordine publica 
in zona cea mai aglomerata - Piata Centrala.  
 

Biroul Siguranţă Rutieră - coordonat de dir.ex. adj. (sef birou-post vacant) 

In aceasta perioada Biroul Siguranta Rutiera, compus din 8 politisti locali a desfasurat 
urmatoarele activitati: 

 Infractiuni constatate = 1 (conducere fara permis);  
 Sanctiuni contraventionale aplicate= 2.456, in valoare totala de 516.690 lei, din 

care 1.651 amenzi si 805 avertismente, la urmatoarele acte normative: 
            - OUG 195/2002 R – privind circulatia pe drumurile publice = 2.128;                                      

                      - Legea 38/2003  si  HCL 305/2013 - privind transportul in regim de TAXI = 59;    
                           din care la Legea 38/2003 = 39, respectiv la HCL 305/2013 = 20;                                                  
                      - HCL 7/2010 privind privind normele de gospodarire, intretinere, curatenie si  
estetica, inclusiv parcarea autovehiculului pe spatiul verde, trotuare si cai de acces = 184;  
                       - HCL 243/2014 privind expunerea spre vanzare a autovehiculelor si 
stationarea autovehiculelor de peste 3,5 t = 28; 
                       - Legea 448/2006 privind ocuparea locurilor de parcare rezervate persoanelor 
cu handicap = 9; 
                       - Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local = 3; 
                       - HCL 129/2015 -  privind circulatia fara autorizatie a transporturilor executate 
cu autovehicule  cu masa totala maxim autorizata > 3,5 to si a autovehiculelor  ,,Scoala"= 29; 
                       - Legea 349/2002 A, privind prevenirea si combaterea consumului produselor 
din tutun = 4; 
                       - Legea 61/1991 R - privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 
convietuire sociala = 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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             Comparativ cu anul 2018, cand au fost aplicate un numar de 2.895 de sanctiuni 
contraventionale in valoare de 665.000 lei, scaderea este cu 15,16 % la numarul 
sanctiunilor aplicate si cu 22,30 % la cuantumul amenzilor 
 
                        Actiuni proprii = 4;  

- S-a actionat, de cate ori am fost solicitati, in vederea acordarii de sprijin SC Publiserv 
SRL, pentru efectuarea lucrarilor de asfaltare pe raza municipiului Piatra Neamt; 

- Au fost efectuate actiuni pentru identificarea indicatoarelor rutiere lipsa sau deteriorate 
de pe raza municipiului Piatra Neamt, fiind aduse la cunostinta personalului de 
specialitate din Primaria P.Neamt, Comisiei Rutiere si SC Publiserv SA, in vederea 
remedierii problemelor depistate; 

- S-a actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie, transport in comun, 
expunerea autovehiculelor spre vanzare, cat si privind oprirea/stationarea 
autovehiculelor  pe raza municipiului.          

                        Au fost efectuate peste 800 planse foto; 
                        Au fost executate 44 afisari de instiintare a proceselor verbale conf. O.G. nr. 

2/2001; 
                        Masuri de siguranta rutiera – privind dirijarea traficului rutier, cu ocazia 

desfasurarii competitiilor sportive si a evenimentelor artistice sau de alta natura la Sala 
Polivalenta, procesiunilor religioase si a altor activitati desfasurate pe raza municipiului Piatra 
Neamt. 
       De asemenea s-a efectuat fluidizarea traficului rutier in zona unitatilor scolare (Scolile 
Gimnaziale nr. 3, 5, 8 si Colegiul National ,,Petru Rares"), pe timpul desfasurariii cursurilor 
scolare, cat si in zona Pietei Centrale si gara.                                         
                       Dispozitii date de primar si puse in aplicare= 79, privind: 
          - inchiderea circulatiei pe anumite tronsoane de drum si fluidizarea traficului rutier; 
          - asfaltari sau lucrari pe carosabil. 
 

Biroul Control Urban - coordonat de dir.ex. (sef birou-post vacant) 

           În perioada analizata in cadrul Biroului Control Urban si-a desfasurat activitatea un 
numar de 9 lucratori , pe cele 3 compartimente: Disciplina in Constructii (3), Protectia 
Mediului (4) si Activitate Comerciala (2). 
              Obiective verificate in municipiul P.Neamt = 1.631, din care: 
                            - disciplina in constructii = 384; 
                            - protectia mediului = 594; 
                            - activitati comerciale = 653; 
              Invitatii la sediul Politiei Locale = 296 ; 
              Somatii = 109, din care: 
                            - pe linie de mediu = 99; 
                            - pe linie de disciplina in constructii = 10; 
              Petitii solutionate = 217; 
              Masuri specifice politienesti (pande) pe linie de mediu = 333; 
              Planse foto = 960; 
 
    - sanctiuni contraventionale aplicate = 399, in valoare totala de 259.800 lei, 
din care 335 amenzi si 64 avertismente. 
 
  Comparativ cu anul 2018, cand au fost aplicate un numar de 492 de sanctiuni 
contraventionale in valoare de 349.250 lei, inregistram o scadere cu 18,90 % la numarul 
sanctiunilor si cu 25,61 % la cuantumul amenzilor. 
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Compartimentul Activitate Comerciala 
 

Personalul compus din 2 politisti locali, a realizat controale şi verificări specifice, având 
în vedere  respectarea prevederilor legale privind desfasurarea activitatilor comerciale. 

                 - sanctiuni contraventionale aplicate = 151, in valoare totala de 87.300 lei, 
din care 116 amenzi si 35 avertismente, la: 

 - OG 99/2000 (R) (A), privind comercializarea produselor si serviciilor de piata = 72, 

conform: 
                          - art.5/1 (lipsa acordului de functionare)  = 53 si s-a luat masura 
complementara de suspendarea activitatii pana la intrarea in legalitate; 
                          - art. 9 (nerespectarea orarului de functionare) = 2;  

                          - art. 73/3 (comercializarea de produse si servicii de piata, altele decat cele             
                            inscrise in autorizatia de functionare = 17. 
       - Legea 12/1990 (R) (A), privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de 
productie, comert sau prestari servicii ilicite = 71, din care conform: 

                          - art. 1 lit. b (vanzarea ambulanta de marfuri in alte locuri decat cele 
autorizate de primarie) = 9; 
                         - art. 1 lit. d (expunerea spre vanzare de marfuri cu termenul expirat) =  61; 
                         - art. 1 lit. g (omisiunea afisarii listei de preturi/tarife) = 1. 
       - Legea 145/2014, pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din 
sectorul agricol = 6, din care conform: 

                         - art. 16 lit. f (desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole   
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                           proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele  
                           fizice care nu deţin un atestat de producător valabil)= 2; 
                         - art. 16 lit. h (vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie  
                           proprie in baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol              
                           eliberat potrivit legii) = 4. 
       - Legea 252/2003, privvind registrul unic de control = 2.  
        
        Comparativ cu anul 2018, cand au fost aplicate tot 151 de sanctiuni, in valoare de 
115.550  lei, scaderea este de  24,44 %  la cuantumul acestora. 
                           - societati comerciale verificate = 653, din care: 
                                          - unitati de alimentatie publica = 140; 
                                          - unitati de comert = 396; 
                                          - unitati prestari servicii = 117. 
                           - actiuni =  2; 
                           - petitii solutionate = 9;      
                           - invitatii la sediul Politiei Locale = 100 persoane.      

Activitatea politistilor s-a axat în principal pe verificarea şi consilierea agenţilor 
economici pentru respectarea legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii şi a deţinerii 
avizelor/autorizaţiilor necesare funcţionării, pentru desfăşurarea exerciţiului comercial, a 
respectării normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal, pentru soluţionarea, în 
condiţiile legii, a petiţiilor primite în legătură cu acte şi fapte de comerţ.  

De asemenea, s-a imbunatatit schimbul de informatii cu Compartimentul 
Autorizari Comerciale din cadrul Primariei municipiului P.Neamt, in sensul clarificarii 
societatilor existente active in domeniul alimentatiei publice, de pe raza municipiului 
P.Neamt, la inceputul anului 2019 si obtinerii sau avizarii anuale a acordului de 
functionare a acestora. 

 
 

Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal 
 

 Personalul compus din  3 politisti locali au executat controale in principal in vederea 
identificarii lucrarilor de constructii / desfiintare executate fara autorizatie, identificarea 
persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarii, participarea la actiuni de 
demolare a constructiilor efectuate pe domeniul public fara autorizatie, identificarea cladirilor 
si a terenurilor neingrijite si respectarea normelor privind afisajul stradal.  
                            - sanctiuni contraventionale aplicate = 38 in valoare totala de 53.700 lei, 
din care 38 amenzi si 0 avertisment, la : 
           - Legea 50/1991 (R)(A), privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

conform: 
                              - art. 26, lit. a si lit. b (executarea lucrarilor de construire/desfiintare, fara 
autorizatie de construire/desfiintare)  = 37; 
           - Legea185/2013, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate = 1. 
            
            Comparativ cu anul  2018, cand au fost aplicate 48 sanctiuni contraventionale, 
in valoare de 67.000  lei, inregistram o scadere cu 20,83 %  la numarul sanctiunilor si 
cu 19,85 % la cuantumul acestora. 
                   -  autorizatii de constructii verificate = 305/ 460 emise; 
                   - actiuni proprii = 2; 

                   - participare la actiuni de desfiintare/demolare a constructiilor ilegal construite pe    
                     domeniul public = 2; 

                   - participarea in cadrul Comisiei la identificarea cladirilor si a terenurilor 
neingrijite= 34; 
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                   - invitatii la sediul Politiei Locale = 113; 
                   - somatii = 10; 
                   - petitii solutionate = 144;      
                   - planse foto = 670;  
 

Compartimentul Protectia Mediului 
 

           Activitatea compartimentului compus din 4 politisti locali s-a desfăşurat în scopul 
urmăririi respectării prevederilor legislatiei in vigoare: OUG 195/2005 privind protectia 
mediului, Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilitate publica, Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, HCL 80/2016 si 
anexele Regulamentului Serviciului de salubrizare a municipiului P.Neamt si in special a 
H.C.L. nr. 7/2010 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea 
curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţare a municipiului, fiind efectuate 
controale la agenţii comerciali si persoanele fizice. 
     De asemenea au fost monitorizate condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 
deşeurilor vegetale şi menajare în diferite zone ale municipiului, cat si existenta contractelor 
cu societatea specializata de colectare a gunoiului.  
                            - sanctiuni contraventionale aplicate = 210, in valoare totala de 118.800 
lei, din care 181 amenzi si 29 avertismente, la :  
            - HCL 7/2010, privind normele de gospodarire, intretinere, curatenie si estetica in 
municipiu = 206, conform: 
                      - art. 1 lit.d (intretinerea ordinei, curateniei si igienei in spatiile si terenurile pe 
care le detin si le administreaza) = 1; 
                     - art. 1 lit.f (intretinerea in stare corespunzatoare a cladirilor, tonetelor si 
chioscurilor unde isi desfasoara activitatea) = 1; 
                      - art. 1 lit. j (depozitarea deseurilor in europubelele care apartin altor asociatii de 
proprietari) = 38; 

                      - art. 1 lit. h (neincheierea de contract cu societatile comerciale  cu profil de 
salubritate) = 4; 
                      - art. 1 lit. n (arderea resturilor vegetale si menajere in curti) = 26; 
                      - art. 2 lit. a (aruncarea sau depozitarea deseurilor in alte locuri publice, decat 
cele special destinate) = 79; 
                      - art. 2 lit. c (circulatia libera a cainilor pe domeniul public) = 1; 

                      - art. 2 lit. d (cresterea si ingrijirea animalelor si pasarilor de orice fel in alte 
locuri decat cele amenajate si autorizate in acest scop) = 1; 

                      - art. 2 lit. h (spalarea masinilor pe trotuare, pe partea carosabila sau in orice 
alte spatii neamenajate pentru acest scop) = 5; 
                      - art. 2 lit. j (scoaterea apelor din imobile pe strada) = 1; 
                      - art.2 lit. k (pastrarea in suprafata locativa de marfuri sau bunuri care, prin 
mirosul cel degaja, deranjeaza pe ceilalti locatari) = 1;   
                      - art. 2 lit. n (efectuarea de constructii abuzive) = 1; 

                      - art. 3 lit. c (asigurarea curateniei rotilor pentru a nu murdari strazile si 
drumurile publice = 1; 
                      - art. 8 lit. b (pasunatul animalelor pe domeniul public) = 2; 
                      - art. 8 lit. c (lasarea libera a animalelor si pasarilor pe domeniul public) = 1; 
                      - art. 8 lit. g (taierea fara drept  a arborilor) = 3; 
                      - art. 8 lit. l (oprirea sau stationarea autovehiculelor pe spatiile verzi, pe trotuare 
si aleile pietonale din municipiu) = 40;  
            - OUG 34/2013, privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente= 1; 
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            - HCL 80/2016, privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a  
municipiului P.Neamt = 1; 
            - Legea 54/2012, privind desfasurarea activitatilor de picnic = 1; 

            - Legea 196/2018, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de 
proprietari si administrarea condominiilor = 1. 

   
          Comparativ cu anul 2018 cand au fost aplicate 293 de sanctiuni contraventionale, 
in valoare totala de 166.700 lei, inregistram o scadere cu 28,32 % la numarul de 
sanctiuni si cu 28,73 %  la cuantumul acestora. 
 
                      - obiective controlate = 594; 
                      - invitatii la sediul Politiei Locale = 83 persoane; 
                      - somatii date =  99; 
                      - actiuni = 9, din care 3 proprii si 6  in comun cu Garda de Mediu, lucratori din   
                        aparatul de specialitate al Primarului si SC Salubritas SA; 
                      - petitii solutionate = 64;      
                      - planse foto = 290; 
                      - masuri specifice politienesti (pande) efectuate = 333. 
         De remarcat este faptul ca in urma actiunii executate, privind detinerea de catre 
societatile comerciale si persoanele fizice de contracte cu societatile de salubrizare, a crescut 
numarul de contracte incheiate cu SC Brantner SA. 
 

Biroul Administratie si Contabilitate - coordonat de sef birou  
  

     In conformitate cu prevederile atributiilor stabilite prin Regulamentul de  Organizare 
si functionare a Politiei Locale Piatra Neamt, cat si a Legii nr 155/2010, Biroul Administratie şi 
Contabilitate a  asigurat   in anul  2019  logistica necesara desfasurarii in conditii optime a 
activitatii institutiei, pentru perioada mai sus amintită. 
         Au fost asigurate toate bunurile si serviciile necesare bunei desfasurari a activitatii 
institutiei, acestea toate fiind achizitionate prin  Sistemul electronic de achizitii publice SICAP, 
in conformitate cu prevederile Legii 98/2016: carburanti,intretinere mijloace auto, uniforme 
politisti locali (atit pentru politistii existenti cat si pentru politistii nou angajati) conform 
prevederilor legale , produse de birotica, produse si servicii de curantenie, echipamente IT, 
imprimate tipizate,  servicii SSM, servicii pentru Situatii de urgenta, servicii conexiune 
securizata VPN, etc. 
         Toate cheltuielile efectuate in această perioada au fost făcute în limitele fondurilor 
bugetare aprobate de către Ordonatorul Principal de credite, care este Municipiul Piatra 
Neamţ, prin bugetul aprobat pentru anul 2019, dupa cum urmeaza: 
 
                

Denumire indicator Buget aprobat in anul 2018 

Cheltuieli personal 6.170.000 

Uniforme si echipament 73.850 

Alte bunuri si servicii 80.480 

Carburanti si lubrifianti 68.000 

Incalzit, iluminat si forta motrica 26.220 

Protectia muncii 17.100 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.700 

Alte obiecte de inventar 18.450 

Posta,telecomunicatii,radio,TV,internet 26.000 

Pregatire profesionala 7.000 
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Furnituri  de birou 5.000 

Materiale pentru curatenie 3.000 

Apa,canal ,salubritate 1.850 

Transport 350 

Cheltuieli de capital 91.500 

Total 6.601.500 

                   
                                        
          Incepand cu data de 01 ianuarie 2019, prin Hotarirea de Guvern nr.937/2018 s-a 
majorat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. In aceste conditii, prin HCL 
13/30.01.2019, Anexa 4, a fost stabilita noua grila cuprinzand salariile de baza pentru functiile 
publice si contractuale din cadrul Politiei Locale a municipiului Piatra Neamt, valabila de la 
data de 01.01.2019. 
 Prin HCL nr.124 din 22.04.2019  a fost aprobat Bugetul Politiei Locale Piatra Neamt 
prin care a fost prevazuta  suma de 91.500 lei pentru Cheltuieli de capital – suma utilizata 
pentru achizitia a doua autoturisme Dacia Logan. 
 Au fost intocmite situaţia plăţilor restante si bilanţul lunar, darea de seamă  pe sem. I 
2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 In cadrul compartimentului contabilitate, evidentele financiare catre Finantele Publice  
Neamt sunt transmise prin sistemul informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale 
institutiilor publice “FOREXEBUG” . 
 Toată corespondenţa primită a fost rezolvată şi au fost editate şi transmise răspunsuri 
în termenul legal de rezolvare. 
 
 

Compartimentul  Relatii cu Publicul si Secretariat 
 

              În cursul anului 2019, polițistul local din cadrul acestui compartiment a urmărit 
înregistrarea corectă și repartizarea conform rezoluției conducerii, a celor 4.987 de 

documente (petiții, sesizări, adrese, cereri, informări, documente interne, etc.), prezentând 
lunar stadiul de rezolvare a acestora, pentru care s-a asigurat circuitul documentelor, atât în 
instituție cât și în exteriorul acesteia, prin comunicările efectuate în conformitate cu 
procedurile legale. 
             S-au primit 484 petiții scrise, care au fost repartizate compartimentelor operative 
competente, în vederea cercetării și soluționării acestora, răspunsurile fiind comunicate către 
petenți, în termenul și condițiile impuse de O.G. nr. 27/2002 aprobată și modificată prin Legea 
nr. 233/2002. 
             Deasemenea în conformitate cu prevederile Legii 155/2011, art.43, alin.2, au fost 
înaintate către Serviciul Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț 
copiile a 2.000 de procese verbale de contravenție, încheiate de polițiștii locali cu atribuții în 
domeniul circulației rutiere, care cuprind sancțiuni complementare prin aplicarea de puncte de 
penalizare. 
              De asemenea a procedat la trimiterea spre executare silită a 7.731 de procese 
verbale din care 3.593 la Direcția de Taxe și Impozite Piatra Neamț și 4.138 la alte primării 
din țară. 
              Un volum de muncă s-a depus la efectuarea corespondenței  Poliției Locale Piatra 
Neamț, trimisă prin poștă în 1.196 cazuri.  
            Au fost executatete un nr. de 98 de Dispozitii dispuse de Primarul Municipiului Piatra 
Neamt. 
 
 
 



 
13 

Relaţia cu mass media 

             Conceptul de imagine a instituției ocupă un loc central în activitatea de relații publice.         
             Imaginea reprezintă un factor fundamental care deține un rol esențial în abordarea 
socială, manifestată atât la nivelul proceselor și fenomenelor sociale, cât și la nivelul entităților 
specifice, cum ar fi instituția Poliției Locale.  
             In anul 2019, Poliția Locală Piatra Neamț a încercat, prin comunicarea directă cu 
cetățenii dar și prin dezvoltarea unor relații specifice cu mass media locală, să transmită 
mesaje, informații, care să-i determine pe beneficiarii direcți – cetățenii municipiului Piatra 
Neamț, să aibă o încredere crescută în instituția Poliției Locale Piatra Neamț.  
             De asemenea, comunicarea publică a acțiunilor specifice pe linie de ordine și 
siguranță publică, siguranță rutieră, protecția mediului, disciplina în construcții sau control 
comercial, a determinat o mai bună cunoaștere de către cetățeni a atribuțiilor polițiștilor locali.  
             Acest fapt s-a concretizat, de altfel, în numărul crescut de sesizări soluționate de 
polițiștii locali pietreni în anul precedent, în urma apelurilor primite de la cetățenii municipiului 
Piatra Neamț, prin toate metodele de comunicare (Dispecerat, sesizări scrise, audiențe, mass 
media, rețele de socializare).  
             În perioada analizata au fost transmise spre publicare în mass media locală 52 

informări de presă (comunicate de presă), iar acestea au fost publicate de aproape toate 
entitățile media locale on line și tipărite. 
             De asemenea, s-a realizat zilnic monitorizarea presei locale, iar aparițiile 
respectivelor informări în mass media a Poliției Locale s-au clasat astfel: 
UNU TV Neamț - interviu cu directorul executiv al Poliției Locale Piatra Neamț, Eugen Pancu 
(”Despre activitatea Poliției Locale Piatra neamț și atribuțiile polițiștilor locali”), 
Ziarpiatraneamt.ro – 36 apariții, Stiri-neamt.ro – 43 apariții, Monitorul de Neamț - 30 apariții, 
TVM Neamt.ro – 29  apariții, Vestea.net – 11 apariții, Realitateadeneamt.net – 14 apariții, 
Zch.ro – 9 apariții, Newsallert.ro – 10 apariții, Viatanemteana.info – 15 apariții, 
Stiripiatraneamt.ro – 30 apariții, Mesagerulneamt.ro – 3 apariții, Telemneamt.ro – 8 apariții, 
Roman24 on line.ro – 1 apariție. 
             În perioada sus menționată, în mass media locală au mai fost publicate un număr de 
17 articole care se refereau la Poliția Locală Piatra Neamț sau care sesizau fapte a căror 
rezolvare se afla în atribuțiile lucrătorilor Poliției Locale Piatra Neamț (ziarpiatraneamt.ro –  
08.07.2019, 06.08.2019, 08.08.2019, 15.09.2019, 24.09.2019, 26.11.2019, , Realitatea de 
Neamț - 05.09.2019, Mesagerulneamt.ro – 09.07.2019, 31.07.2019, 11.09.2019, zch.ro – 
31.07.2019, 20.12.2019, 26.11.2019, 03.10.2019, tvmneamt.ro – 09.08.2019, 16.10.2019, 
newsallert.ro – 08.07.2019). 
             Toate informările și comunicatele de presă, împreună cu alte documente ce priveau 
activitatea Poliției Locale Piatra Neamț și care necesitau aducerea spre cunoștință opiniei 
publice, au fost postate pe site-ul oficial al Poliției Locale Piatra Neamț. În același context a 
fost activată pagina oficială de facebook a Poliției  Locale Piatra Neamț și au fost monitorizate 
în permanență rețelele de socializare, medii on line de unde au fost culese informații cu 
privire la subiecte ce țin de activitatea Poliției Locale Piatra Neamț, unele dintre respectivele 
informații constituind un motiv de autosesizare pe linia atribuțiilor polițiștilor locali.  
             Au fost înscrise la audiențele susținute de directorul executiv al Poliției Locale Piatra 
Neamț un număr de 29 persoane, toate audiențele fiind soluționate și comunicate în termenul 
legal de către compartimentele competente.  
             Au fost soluționate 4 cereri de informații conform Legii 544/2001. În perioada  
10.05.2019 – 20.05. 2019  împreună cu polițiști locali din cadrul BOP 1 și BOP 2  am 
desfășurat acțiuni de popularizare/campanii de conștientizare a elevilor și cadrelor didactice 
în ceea ce privește bullyngul, faptele antisociale - Școala nr. 2 Piatra Neamț - structura 
Văleni, Școala Gimnazială nr. 11 Piatra Neamț, Școala Gimnazială Dimitrie Leonida Piatra 
Neamț și Școala Gimnazială Elena Cuza Piatra Neamț. 
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Compartimentul Juridic si Resurse Umane 

 
Compartimentul Resurse Umane compus din 1 persoane a desfasurat următoarele 

activități: 
Au fost emise un numar de 97 decizii de Director executiv. 
A fost constituită si numita Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul instituției Poliției 
Locale Piatra Neamț. 
A fost stabilită calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar, în cadrul procesului 
de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și 
contractuali din cadrul Poliției Locale Piatra Neamț, având în vedere prevederile art. III 
din Legea nr. 24/ 09.01.2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
Statutul functionarilor publici, precum si pentru stabilirea unor masuri privind evaluarea 
functionarilor publici pentru anul 2018; 
Au fost organizate un numar de 8 concursuri de recrutare in vederea ocuparii posturilor 
vacante, iar in urma concursului din data de 12.03.2019 a fost temporar ocupat postul 
de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic si 
Resurse Umane; 
S-a efectuat evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale întregului 
personal al Poliției Locale Piatra Neamț și s-au actualizat dosarele de personal cu 
rapoartele aferente anului 2019. 
A fost desemnata persoana responsabila cu implementarea declarațiilor de avere și a 
declarațiilor de interese. 
Au fost organizate si s-au desfasurat un numar de 2 examene de promovare in grad 
profesional la care au participat un numar de 10 politisti locali care indeplineau conditiile 
de participare; 
 
Au fost transmise către Agenția Națională de Integritate copii certificate conform cu 
originalul de pe declarațiile de avere și declarațiile de interese. 
A fost întocmit și aprobat Regulamentul pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru 
anul 2019, precum și a tabelelor cu personalul instituției în vederea efectuarii comenzii 
pentru livrarea voucherelor și distribuirea acestora angajaților; 
A fost întocmit și tehnoredactat raportul de specialitate pentru aprobarea organigramei și 
a statului de funcții al Politiei Locale pentru anul 2019. 
Dupa emiterea și comunicarea H.C.L. nr. 261/29.08.2019 s-a procedat la efectuarea 
demersurilor necesare în vederea actualizării bazei de date și a structurii  personalului 
pe portalul A.N.F.P. prin realizarea scanarii documentelor și transmiterea în format 
electronic 
Au avut loc consultări cu privire la propunerea de modificare a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Poliției Locale inițiate de viceprimarul municipiului Piatra 
Neamț, s-a tehnoredactat raportul de specialitate și Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Poliției Locale, care au fost înaintate persoanei desemnate în vederea 
lasarii în dezbatere publică, prin afișarea pe site-ul instituției; 
A fost întocmită decizia de numire a responsabilui cu supravegherea tehnică a 
echipamentelor / instalațiilor ISCIR; 
S-a completat Formularul L153 privind situația veniturilor salariale ale personalului plătit 
din fonduri publice conform Ordinului 2169/2018; 
A fost întocmită documentația pentru numirea Comisiei pentru inventarierea elementelor 
de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum și pentru casarea bunurilor 
materiale, altele decât mijloace fixe pe anul 2019 aflate în gestiunea Poliției Locale 
Piatra Neamț; 
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Au fost înregistrate 108 certificate de concedii medicale; 
Au fost întocmite/completate 144 adeverințe de salariat. 
A fost realizata transmiterea tuturor operaţiilor de management al funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici precum și raportarea lunara a salariilor pe portalul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
S-a realizat intocmirea, gestionarea și actualizarea dosarelor profesionale în sistemului 
informatic eSAL. 
Au fost întocmite/redactate răspunsuri la adrese din partea personalului din cadrul 
instituției/foști angajați și au fost înaintate adrese către diferite instituții. 
Au fost întocmite răspunsuri la adrese din partea personalului din cadrul instituției și au 
fost înaintate adrese către diferite instituții (Primăria mun. Piatra Neamț, ANFP, 
Ministerul Administrației și Internelor, Judecatoria Sibiu, Direcția Națională Anticorupție 
Serviciul Teritorial Bacau ). 
A fost ținuta evidența concediilor de odihnă, a evenimentelor deosebite, absențelor 
nemotivate și au introduse aceste informații în sistemului informatic eSAL. 
Au fost transmise operaţiunile de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor 
publici precum și raportarea lunara a salariilor pe portalul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici; 
Au fost transmise operațiile efectuate în REVISAL pe site-ul inspecției muncii; 
 
         Compartimentul Juridic compus din 2 persoane, in perioada analizata si-a 

desfasurat activitatea efectiv o singura persoana (o angajata intrand in concediu de 
maternitate incepand cu data de 10.05.2018). 
 La inceputul anului 2019 erau in lucru la compartimentul juridic un numar de 37 de 
dosare civile, din care 5 de contencios administrativ si 32 de plangeri contraventionale. 

In  anul 2019 au intrat 37 de  dosare civile, din care 29 plangeri contraventionale, 5 
dosare de contencios administrativ si 1 dosar asigurare dovezi, 2 dosare de litigii de munca,  
in total fiind 74 de dosare civile, din care 61 de plangeri contraventionale, 10 de contencios 
administrativ, 2 dosare de litigii de munca  si 1 dosar asigurare dovezi. 
           Din acestea s-au solutionat 57 de dosare, ramanand in lucru un numar de 17 dosare, 
din care 12 plangeri contraventionale si 4 dosare de contencios administrativ (din care 2 
dosare suspendate), 1 litigiu de munca.  
           Din 57 de dosare solutionate , 6 dosare au fost de CA (5 respinse, 1 constata 
perimarea) 1 LM-retrasa actiunea, 1 dosar asigurarea dovezi-admisa actiunea si 49 de 
dosare plangeri contraventionale, din care respinse 24, admise in totalitate 7, admise partial 
(avertisment) 15, renuntare la judecata 1, prescriere sanctiune 2. 
           De asemenea au ramas in lucru 1 dosar penal, 4 dosare civile in apel-plangeri 
contraventionale  si 1 dosar de revizuire-plangere contraventionala.. 

In toate dosarele s-au intocmit, dupa caz, intampinari, raspuns la intampinare, note 
scrise de aparare, concluzii scrise,  referate neapelare sentinte sau de exercitare cai de atac, 
recursuri ,  apeluri, s-au legalizat  sentinte, etc..S-au studiat dosare la arhiva instantelor din 
Piatra Neamt si s-a asigurat reprezentarea in instanta la un numar de 50 dosare aflate pe 
rolul Judecatoriei Piatra Neamt, Tribunalul Neamt, Curtii de Apel Bacau, Tribunalul 
Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti. 

Consilierul juridic a informat, in scris, compartimentele institutiei cu modificarile 
legislative intervenite, a informat conducerea institutiei despre dosarele in care s-au anulat 
procesele-verbale de contraventie si motivele pentru care s-a dispus anularea lor cat si a 
sefiilor de birouri din care fac parte agentii constatatori, s-au intocmit adrese catre alte 
institutii sau de raspuns la adresele acestora,  

De asemenea s-a acordat consultanta juridica compartimentelor institutiei (s-au vizat  
decizii intocmite de compartimentul resurse umane, note interne, raspunsuri la plangeri 
prealabile/sesizari, analize de legalitate, vizarea contractelor unde institutia este parte si 



 
16 

purtarea unor corespondente in vederea modificarii formei initiale a contractelor propuse) , s-
a studiat zilnic legislatia noua aparuta din programul legislativ cat si unele site-uri cu profil 
juridic in functie de spetele avute. 

Activitatea compartimentului juridic s-a desfasurat in conformitate cu Legea 514/2003 a 
consilierului juridic, a Statutului Profesiei si a fisei postului. 
 

Starea si practica disciplinara 
 

          Comisia de disciplina a functionat in baza Legii 1344/2007, privind normele de 
organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu un numar de 3 membri titulari, 3 
membri supleanti si cate un secretar. 
    In cursul anului 2019 au fost aplicate 4 sanctiuni disciplinare, respectiv: 
- un politist local a fost sanctionat disciplinar cu mustrare scrisă, începând cu data de 
08.01.2019,  pentru ca in zilele de 20 si 22.12.2018, nu s-a prezentat la serviciu conform 
planificarii; 
 - un agent de securitate a fost sanctionat disciplinar, incepand cu data de 01.08.2019, cu 
reducerea salariului de bază pentru o perioadă de 3 luni cu 10% pentru ca s-a prezentat la 
serviciu, in mod repetat, sub influenta bauturilor alcoolice, iar in data de 17.10.2019 a fost 
sanctionat cu desfacerea disciplinara a contractului de munica; 
- un politist local a fost sancționat disciplinar cu ”diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o 
perioada de 1 lună”, începând cu data de 01.11.2019, deoarece in data de 24.07.2019 s-a 
prezentat la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice.  
    De asemenea, cu data de 03.09.2019, a incetat contractul de munca al unui agent de 
securitate in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. g si alin. (2) din Legea 53/2003 
(Codul Muncii) - retragerea atestatului de paza. 
 

Colaborarea cu IPJ Neamt si  IJJ Neamt 
 
                      In baza Protocolului de Cooperare intocmit intre I.P.J. Neamt, Primaria Piatra 
Neamt si Politia Locala P.Neamt, privind mentinerea ordinii si linistii publice, in cursul 
trimestrului I 2019 au fost organizate si desfasurate urmatoarele activitati: 
 - mentinerea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de siguranta publica a cetatenilor 
din municipiul Piatra Neamt; 
- constituirea, zilnica, de patrule mixte formate din politisti de ordine publica si politisti locali de 
ordine publica, care au actionat pe trei schimburi in locurile si zonele stabilite de catre 
conducerea Politiei municipiului P.Neamt. 
- s-a actionat in baza Planului Cadru Comun de actiune pentru cresterea gradului de 
siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in 
zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar repartizate, la intrarea si iesirea 
elevilor de la cursuri, cat si pe linie de siguranta rutiera la Scoala Gimnaziala nr. 8,Scoala 
Gimnaziala nr. 3 si Scoala Gimnaziala nr. 5; 
    De asemenea, s-a actionat in comun cu I.J.J.Neamt pentru mentinerea ordinii si linistii 
publice cu ocazia manifestatilor de protest si mitingurilor, care au avut loc, precum si a 
manifestarilor cultural-artistice, sportive, procesiuni religioase, targuri, etc., nefiind inregistrate  
evenimente deosebite. 

 
Colaborarea cu alte institutii 

 

          Politia Locala P.Neamt , pe parcursul perioadei analizate a avut o buna 
colaborare, raspunzand solicitarilor si acordand sprijin, conform competentei, institutiilor din 
subordinea Consiliului Local P.Neamt si celorlalte institutii de interes public: Directia 
Urbanism si Cadastru, Serviciul Gospodarie Comunala si Investitii, din cadrul Primariei 
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P.Neamt, Directia de Asistenta Sociala, Directia Taxe si Impozite, SC Publiserv  SRL, SC 
Salubritas SA, CMI Urban SA, SC Locativ Serv SRL, SC Brantner Servicii Ecologice SA, ISU 
Neamt, Apele Romane, Inspectoratul Judetean in Constructii Neamt, SC Troleibuzul SA, 
Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Neamt, Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Neamt, Directia de Sanatate Publica Neamt, Directia Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor Neamt, Asociatiile de Proprietari, etc.  

 
 

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII INSTITUTIEI 
 
 

1. Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni, protejarea patrimoniului, 
siguranta stradala si rutiera; 
2. Consolidarea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu comunitatea, cresterea increderii 
cetatenilor in institutia Politiei Locale, prin solutionarea prompta a tuturor sesizarilor 
cetatenilor formulate prin diverse cai (e-mail, site, facebook, direct prin petitii sau sesizari prin 
dispecerat), prin informarea si popularizarea activitatii politiei locale si a Hotararilor de 
Consiliu Local, folosind mijloacele mass-media sau informari directe la scoli, asociatii de 
proprietari, etc.; 
3. Extinderea retelei actuale de 61 de camere supraveghere video prin amplasarea de 
camere in celelalte locuri pretabile comiterii de fapte antisociale, precum si in locurile de 
joaca, locurile de depozitare a gunoiului menajer, in locatii altele decat cele prevazute in 
proiectul realizabil cu fonduri europene (managementul traficului rutier); 
4. Dotarea cu 2 autospeciale in vederea inlocuirii autovehiculelor ce urmeaza a fi casate ca 
urmare a numarului de kilometrii parcursi si a vechimii acestora; 
5. Crearea unui dispecerat modern, functionabil, in noul sediu, care sa asigure o capacitate 
marita de monitorizare a camerelor de supraveghere video;  
6. Intensificarea actiunilor politiei locale in reducerea fenomenului cersetoriei, a 
absenteismului scolar, a fluidizarii traficului in zone aglomerate (Piata centrala, scoli, centre 
comerciale, etc.), a informarii populatiei pe diverse domenii, eficientizarea actiunilor de control 
prin constituirea de echipe mixte cu reprezentanti din aparatul de specialitate privind Serviciul 
de urbanism si DTI (identificarea cladirilor si a terenurilor neingrijite, respectarea autorizatiei 
de construire si efectuarea de receptii conforme, identificarea situatiilor de incalcare a limitelor 
proprietatilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Piatra Neamt). 
 
 
 
 
 
                                                            Cu stima, 
                                                                               
                                                                           Director executiv                                                              

                                                                              Pancu Eugen 


