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ANALIZA 

activitatilor desfasurate de catre politistii din 

cadrul Serviciului Politie Locala din orasul 

Huedin  in anul 2018 

 
 

  
 
                  INTRODUCERE . NOTIUNI GENERALE  
 
 Politia Locala Huedin  este o institutie publica fara  personalitate juridica, ce isi 

desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 , privind Politia Locala 

precum si pe baza urmatoarelor principii:  legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii si 

proportionalitatii, deschiderii si transparenței, eficientei si eficacitatii, raspunderii , 

responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii.  

 Politia Locala Huedin  isi exercita misiunea pentru si in interesul cetatenilor din oras, al 

autoritatilor şi institutiilor publice numai prin raportare stricta la competentele legale, asa cum 

sunt stipulate in legile specifice ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei si nu in 

ultimul rand in Constitutia Romaniei, cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in 

realizarea interesului public precum si sa contribuie la eliminarea birocratiei si a faptelor de 

coruptie, conduita profesionala realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare 

crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei functiei publice. 

 In fiecare an, de la infiintare pana in prezent, se depun eforturi sustinute pentru 

eficientizarea procesului de management, cresterea gradului de siguranta si incredere al 

cetatenilor orasului, informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este 



2 
 

indreptatit sa se astepte din partea functionarilor publici, crearea unui climat de incredere si 

respect reciproc intre cetateni si functionari pe de o parte si intre cetateni si autoritatile  

administratiei publice, pe de alta parte. 

 Concret, Serviciul Politie Locala este  ancorat la o diagrama de relatii astfel incat 

randamentul cadrelor sa fie optim, iar relatia cu cetatenii din orasul Huedin  sa fie in permanenta 

bazata pe cerintele si asteptarile acestora. Se stabilesc anual prioritati, se intocmesc planuri de 

actiune si se respecta cu mare strictete, pentru ca la finalul fiecarui an obiectivele sa fie 

indeplinite intocmai, totodata principiul de baza conform caruia functionarii publici au 

indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal. 

 Serviciul Politie Locala a actionat in conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a 

politiei locale, a Hotararii de Guvern nr.1332/2010 privind organizarea si functionarea politiei 

locale, a Hotararii Consiliului Local al Orasului Huedin nr. 64/28.04.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locala Huedin , a dispozitiilor primarului 

Orasului Huedin si a sefului Serviciului Politie Locala, respectand principiile care guverneaza  

conduita profesionala a functionarului public in urmatoarele domenii de activitate: 

a.ordinea si linistea publica precum si  a pazei  bunurilor; 

b.circulatia pe drumurile publice ; 

c.disciplina in constructii si afisajul stradal ; 

d.protectia mediului; 

e.activitatea comerciala ; 

f.evidenta persoanelor ; 

j.alte domenii stabilite prin lege . 

 In cadrul serviciului activeaza un numar de 10 lucratori , o functie de conducere ( sef 

serviciu) si noua functii de executie, in perioada analizata Serviciul Politie Locala si-a desfasurat 

activitatea pe doua paliere, respectiv, pe linia de prevenire si pe linia de combatere a fenomenelor 

antisociale. 

 Toate aceste structuri au un grad ridicat de adaptabilitate și coerență, funcționează într-un 

cadru organizat, atât independent cât și în strânsă legătură cu celelalte elemente structurale, în 

raport de misiuni și problematica gestionată.  

  O problematica a Serviciului Politie Locala a fost si in cursul anului 2018 crearea 

cadrului legislativ pentru ca lucratorii sa-si poata indeplinii atributiunile de serviciu dand dovada 

de profesionalism, impartialitate si independenta, sa aiba o conduita obiectiva, neutra fata de 

orice interes public, economic sau de alta natura in exercitarea functiei. 
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    Capitolul I. Pe linia de prevenire :  

 
 La finele anului 2017 a fost demarat proiectul privind sistematizarea orasului avand drept 

scop montarea unui sistem performant de semaforizare care sa duca la o crestere mai ridicata a 

sigurantei tuturor participantilor la trafic cat si prevenirea de evenimente rutiere, lucru ce s-a 

concretizat la finele anului 2018. 

 →  zilnic s-a actionat  atat pe linie rutiera cat si din punct de vedere a sigurantei si ordinii 

publice, in special in apropierea unitatilor de invatamant pentru a se crea un climat de siguranta 

in randul elevilor si nu numai; 

 → s-a pus accent pentru dirijarea traficului in zona centrala a orasului ,respectiv pe DN1-

E60, in special in zilele de marti si vineri cand valorile de trafic sunt foarte intense pentru a 

fluidiza traficul si a creste siguranta participantilor la trafic;  

 → au fost organizate actiuni punctuale in oborul de animale , respectiv in zilele de targ si 

in piata agroalimentara din str.B.N.Antal , in scopul protejarii adevaratilor producatori agricoli si 

combaterea comertului ilicit, fapt ce a constat in intocmirea unor planuri de actiune; 

 → la nivelul serviciului s-au luat măsuri pentru o mai buna colaborare cu conducerile 

unitatilor de invatamant de pe raza Orasului Huedin, in vederea prevenirii absenteismului; 

 → in scopul prevenirii unor fapte si acte antisociale s-au aplicat somatii si masuri 

punctuale , au aplicat note de constatare , invitatii pentru respectarea normelor de convietuire 

sociala, reguli generale de comert, a obligatiilor privind circulatia pe drumurile publice , privind 

disciplina in constructii , dar si a celor privind protectia mediului ; 

 → s-au facut propuneri si au fost dezbateri pe tema regulamentului  privind parcarile de 

pe raza orasului Huedin, fapt ce a dus la ample discutii cu mai multe birouri si compartimente 

din cadrul Primariei Orasului Huedin pentru ca in cuprinsul regulamentului  sa existe punctual 

unele reguli de interes public, regulamentul fiind astfel adoptat prin H.C.L urmand ca pe parcurs 

daca situatia impune sa sufere anumite modificari, conform procedurilor si legilor in vigoare; 

 → s-au inventariat toate parcarile de resedinta cat si cele de pe domeniul public si au fost 

marcate corespunzator, la inceputul  anului 2018 in primele luni au fost desfasurate ample 

activitati punctuale care au dus la incheierea contractelor pentru parcarile de resedinta, reusindu-

se a se intocmi in jur de 650 contracte, triplandu-se fata de anii anteriori; 

 → lucratorii din cadrul serviciului in primul trimestru al anului 2018 au desfasurat 

activitati de instiintare ,fiind inmanate atat persoanelor fizice cat si celor  juridice somatii avand 

ca obiect neindeplinirea achitarii taxelor ce sunt datorate Primariei orasului Huedin,incercandu-

se sa se faca o cat mai buna colectare a banului public ; 
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 → lucratorii serviciului au actionat si s-au deplasat la peste 1800 de gospodarii pentru a 

le aduce la cunostinta faptul ca , conform legislatiei in vigoare sunt obligati sa incheie contracte  

de salubritate cu unicul operator care este legitim sa desfasoare aceasta activitate pe raza 

Orasului Huedin; 

 → periodic conform graficului, saptamanal s-au verificat locurile de depozitare a 

deșeurilor menajere și dacă acestea sunt ridicate la timp tinandu-se permanent o buna 

comunicare cu operatorul de salubrizare; 

 → toti lucratorii au fost instruiti aducanduli-se la cunostinta in permanenta sa aiba o 

deschidere si o transparenta conform caruia activitatile pe care le desfasoara in exercitarea 

functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor ; 

 → agentii economici care au detinut (detin) terase in fata unitatilor comerciale au fost 

instiintati si pusi la plata, conform contractelor in vigoare; 

 → lucratorii au desfasurat si alte activitati cu diferite institutii ale Statului ( Politia 

Romana, D.S.V., Protectia Consumatorilor , Garda de Mediu) . 

 

 Capitolul II.  Domeniul ordinii si sigurantei publice si al circulatiei rutiere  : 

 

 Obiectivul specific consta in  menținerea ordinii și liniştii publice, în limitele competenței 

teritoriale, fluidizarea tarficului ruteir cat si canstatarea si sanctionarea participantilor la trafic 

care nu respecta regulile de circulatie . 

 → in cadrul structurii respective isi desfasoara activitatea un numar de sase agenti ; 

 → acestia au desfasurat activitati zilnice de patrulare pe doua schimburi ,pe intreaga raza 

de competenta a orasului Huedin . Patrularile au fost efectuate si cu lucratori din cadrul 

domeniului rutier , acestea fiind facute si la finele saptamanii , respectiv sambata si duminica cat 

si in sarbatorile legale sau in ziele declarate liber ,lucratorii din cadrul serviciului avand o 

continuitate zilnica ; 

 →patrulele au actionat pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea faptelor antisociale 

, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica precum si o mai buna gospodarire a 

comunitatii prin promovarea unei relatii civilizate in viata cotidiana , dar si in scopul prevenirii 

cersetoriei , dar si identificarea persoanelor care apeleaza la mila publicului , identificarea 

copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor  sau a reprezentantilor legali , a 

persoanelor fara adapost pentru incredintarea acestora Serviciului Public de Asistenta Sociala in 

vederea rezolvarii legale a problemei acestora.;  

 →s-a actionat de catre agentii de ordine publica si rutiera cu preponderenta in zona 

scolilor atat la inceperea cat si la terminarea orelor scolare ,precum si in zonele lacasurilor de 

cult a cimitirelor ,pietei agroalimentare ,oborul de animale , zonele limitrofe ale orasului Huedin 



5 
 

unde frecvent se arunca si se  depoziteaza pe domeniul public deșeuri menajere , materiale  

rezultate din demolarea constructiilor ,totodata s-a actionat in zona pasunilor ce apartin orasului 

Huedin , de unde se sustrage material lemnos ; 

 → au fost asigurate masuri de ordine cu ocazia unor manifestari publice , gen Zilele 

orasului Huedin , activitati sportive , ceremonii oficiale cu ocazia anului Centenar ; 

 → au fost solutionate un numar de 395 sesizari telefonice; 

 → au fost solutionate un numar de 38 sesizari scrise; 

 → au fost inmanate un numar de 139 plicuri cu corespondenta , PVCC intocmite de alte 

unitati de politie; 

 → au fost desfasurate activitati in baza unui numar  de 52 planuri de actiune pe linie de 

ordine publica si rutiera, pe intreaga raza de competenta ; 

 → activitatile de prevenire , sanctionare a faptelor si a actelor conducatorilor auto s-a 

desfasurat cu ajutorul autospecialei aflate  in dotarea Serviciului Politie Locala Huedin , care a 

sprijinit activitatile in mai bune conditii a atributiunilor lucratorilor din cadrul serviciului.                                                                                                                                                     

 → s-a acordat sprijin lucratorilor de la Politia Nationala pentru fluidizarea circulatiei 

rutiere , in special in schimbul de dimineata ; 

 →s-a actionat punctual in vederea depistarii  conducatorilor auto care incalca normele 

legale privind circulatia pe drumurile publice, conform atributiilor din Legea 

155/2010,respectiv,oprirea,stationarea,parcarea,accesul interzis,pietoni ,conducatori mopede 

,tractiune animala , masa maxima admisa ; 

 → lucratorii din cadrul compartimentului ordine si siguranta publica, circulatie rutiera, in 

cursul anului 2018 au aplicat un numar de 676 sanctiuni contraventionale la diferite acte 

normative unde acestia au drept de competenta; 

 → lucratorii din cadrul compartimentelor au participat la un numar de 33 actiuni comune 

cu Politia Nationala ce au avut drept scop fluidizarea traficului rutier de pe raza Orasului Huedin. 

 

  Capitolul IV.In domeniul disciplinei in constructii :  
 

 → isi desfasoara activitatea un agent ,activitatea acestuia constand in asigurarea 

disciplinei in constructii si verificarea aplicatii in mod corespunzator a legislatiei in vigoare ;  

 → a actionat conform Legii nr.50/1991 privind depistarea constuctiilor efectuate fara 

autorizare de construire ; 

 → pe parcursul anului 2018 au fost identificate un numar de 6 imobile care au fost 

contruite fara autorizare de construire, motiv pentru care au fost intocmite procese verbale de 

constatare si sanctionare contraventionala in valorare totala de 15.500 lei; 
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 → in urma aplicarii sanctiunilor si a nerespectarii sanctiunilor de oprire a lucrarilor de 

constructii si intrarea in legalitate conform Legii nr.50/1991 au fost intocmite doua dosare de 

urmarire penala; 

 → in ceea ce priveste afisajul stradal au fost emise 30 de instiintari si somatii diferitelor 

societatilor comerciale, cu preponderenta cele mai multe aspecte negative s-au aflat la chiriasii 

care detin cabinete meicale in Policlinica, fapt ce a dus la demontarea de pe fatada  cladirii a 

banerelor publicitare, s-a realizat  si construit un panou in cursul lunii septembrie 2018; 

 → au fost emise 15 somatii pentru cetatenii care detin imobile degradate;  

 → au fost solutionate si s-a intocmit raspuns petentilor la un numar de 21 sesizari ale 

cetatenilor; 

 → lucratorul a solutionat 13 dosare ale unor cetateni care au avut de executat un anumit 

numar de zile in folosul comunitatii ; 

 → la solicitarea Politiei Oras Huedin cat si a Judecatoriei Huedin au fost puse la 

dispozitii imagini inregistrate de camerele de supraveghere din oras pentru un numar de 26 

dosare de urmarire penala; 

 → s-a avizat locatiile pentru transportul elevilor la scolile din oras precum si statia pentru 

transportul in comun interurban. 

  

   Capitolul VI.Pe linia controlului comercial : 

 

 → in cadrul structurii isi desfasoara activitatea un agent care a actionat conform ordinilor 

si dispozitiilor aflate in vigoare; 

 → actionat pe linia combaterii comercilizarii produselor alimentare neconforme ,dar si a 

fenomenului de a face comert ilegal in detrimentul producatorilor agricoli ;  

 → agentul a efectuat un numar de 65 controale, la agentii economici care isi desfasoara 

activitatea in spatii comerciale;  

        → lucratorul a desfasurat  controale in piata agroalimentara si oborul de animale fiind 

verificati peste 320 agenti economici; 

 →  lucratorul a aplicat un numar de 8 contraventii la diferite acte normative; 

 → a desfasurat un control tematic in colaborare cu A.N.S.V.S.A. si O.P.C. Cluj; 

 → a desfasurat activitati de instiintare atat a agentilor economici cat si a persoanelor 

fizice ce a avut drept scop buna desfasurare a activitatilor din cadrul Primariei Orasului Huedin;  

 → a desfasurat activitati de inventariere a tuturor teraselor amplasate pe domeniul public. 
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   Capitolul VII.In domeniul protectiei mediului : 

 

 → activitatea in acest domeniu  este desfasurata de catre un agent ; 

 → lucratorul a efectuat controale tematice la agenti economici cu privire la dezinfectie si 

deratizare a spatiilor in care isi desfasoara activitatea, numarul acestora fiind de 30; 

 → a efectuat verificari la operatorul economic S.C. SYLEVY S.R.L. cu privire la 

respectarea graficelor de ridicare a gunoiului menajer; 

 → intocmeste lunar declaratiile conform procedurilor in vigoare care se transmit la 

Agentia Fondului de Mediu; 

 → a efectuat raportari la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului; 

 → a solutionat un numar de 9 sesizari; 

 → lucratorul a constatat si sanctionat un numar de 3 contraventii; 

 → au fost efectuate controale pentru buna gospodarire a orasului avand drept scop 

depistarea persoanelor fizice/juridice care arunca deseuri menajere pe domeniul public ; 

 → s-a verificat existenta contractelor de salubritate ale persoanelor fizice/juridice  din 

orasul Huedin ;  

 Incepand cu luna februarie a aului 2018 s-a accesat baza de date a MAI si s-au intocmit 

protocoalele de colaborare intre Primaria Oras Huedin si IPJ Cluj, fapt primordial in vederea 

desfasurarii activitatilor tuturor lucratorilor din cadrul serviciului. 

         In cursul anului 2018, respectiv in luna februarie doi lucratori din cadrul 

compartimentului ordine si siguranta publica au promovat examenele la cursurile pe care le-au 

absolvit, in cadrul Centrului de Perfectionare al MAI din Municipiul Sibiu. 

 Pe parcursul  anului 2018 un lucrator din cadrul serviciului a fost cercetat disciplinar, 

respectiv Kozma Peti Blanka, pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu, fiind sanctionata 

de catre Comisia de disciplina cu mustrare scrisa. 

 In cadrul unor activitati intreprinse de serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei, 

in care a fost implicat si agentul Farcane Octavian s-a divulgat anumite aspecte privind unele 

activitati care urmeau sa se desfasoare, fapt ce a dus la intreruperea misiunii ce urma sa aiba loc 

de politistii  din cadrul IPJ Cluj, lucru ce a fost dezbatut atat in presa locala cat si in mass-media 

centrala, lucratorul actualmente fiind cercetat penal pentru comiterea infractiunii de favorizarea 

infarctorului, fiind prevazuta de art.269 NCP. 
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     Deficiente constatate  
 

1. Majoritatea lucratorilor din cadrul serviciului pe intreg parcursul anului 2018  au dat 

dovada de o pregatire profesionala continua foarte slaba, respectiv nu au fost interesati 

pentru a cunoaste anumite modificari legislative. 

2. Nu toti lucratorii care au actionat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, au 

adoptat o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor  

cetatenilor; 

3. Respectarea programului de lucru fiind un lucru obligatoriu conform fisei postului, 

activitatea lucratorilor este printre cetateni, respectiv in strada, acestia petreceau foarte mult 

timp in birouri, in cele mai multe cazuri neputand sa justifice activitatile; 

4. Gestionarea defectuoasa a situatiilor tensionate si necomunicarea cu alte autoritati locale; 

5. Nu toti lucratorii se impun in luarea unor masuri in cadrul atributiunilor de serviciu; 

6. Tinuta care trebuie sa fie ingrijita  si purtata in functie de sezon ; 

7. O mai buna colaborare cu celelalte structuri din cadrul Primariei ; 

8. Folosirea mijloacelor din dotare sa fie facuta cat mai eficient; 

9. O colaborare mai buna intre diferitele structuri din cadrul serviciului si desfasurarea 

activitatilor in echipa ; 

10.  Respectarea programului de lucru in deosebi in zilele de sambata si duminica precum si in 

zilele de sarbatori legale; 

11. O mai buna interactiune intre lucratori si cetateni; 

12. Patrularile care se efectueaza pe raza orasului sa-si atinga scopul, iar  in momentul primirii 

unei sesizari deplasarile sa fie cat mai rapide pentru a raspunde cu promptitudine cerintelor 

cetatenilor. 
    Obiective pe termen mediu si lung  
 

1.Pregatirea continua a fiecarui lucrator din cadrul serviciului pentru o mai buna cunoastere a 

atributiunilor de serviciu in vederea luarii de masuri care se impun si intervin pe timpul 

desfasurarii programului de lucru ; 

2.Raportarea evenimentelor ce se ivesc in timpul serviciului mai ales cand lucrurile degenereaza 

si pun intr-o postura compromitatoare institutia precum si lucratorul respectiv ; 

3.Asigurarea unui climat de siguranta a cetatenilor, lucru ce poate fi facut printr-o prezenta mai 

activa in randul cetatenilor; 

4.Transparenta intregii activitati pe care lucratorii o desfasoara atat in raporturile colegiale cat si 

in raporturile cu cetatenii; 
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5.Promovarea imaginii Politiei Locale prin imbunatatirea rolului politistului local in comunitate ; 

6.Informarea mass-media cu privire la activitatile importante, mai ales atunci cand actiunile care 

s-au desfasurat au avut un rol pozitiv in randul comunitatii ;                                                                                     

7.Reconsiderarea atitudinii tuturor politistilor locali privind munca si responsabilitatea fata de 

comunitatea pe care o servesc si a institutiei din care fac parte ; 

8.Eradicarea in totalite a faptelor de coruptie din randul tuturor functionarilor  ; 

9.Organizarea de intalniri  cu cetatenii orasului in vederea aflarii problematicii cotidiene cat si 

organizarea de activitati in cadrul unitatilor de invatamant ; 

10.Ducerea la indeplinire a tuturor dispozitiilor date de catre Primarul orasului Huedin si 

raportarea acestora ; 

11.Asigurarea logistica de catre conducerea Primariei Orasului Huedin pentru ca lucratori din 

cadrul serviciului sa fie trimisi la anumite cursuri de perfectionare ce au loc la  nivel judetean sau 

central in vederea imbunatatirii cunostintelor profesionale. 

 12.Punerea in aplicare si intocmirea unui proiect de sistematizare pe termen mediu si lung pe 

raza orasului Huedin. 

      

 

     Sef Serviciu Politie Locala  

                      Constantin Gheorghe CALATAN  
 

 

 

 

 

 

 

      

 


