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SINTEZĂ RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ 

 

Perioada  03.01-07.01.2018 

 

Poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Baia Mare au desfăşurat activităţi specifice în 

domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, a construcţiilor, mediului, circulaţiei-parcări şi 

gestionarea câinilor fără stăpân,  conform prevederilor Legii 155/2010 a poliţiei locale.  

 

Misiuni zilnice:  

Asigurăm transportul de valori  

Monitorizăm locurile de joacă, Parcurile Mara, Regina Maria, Piața Millennium, Cetăți i, Păcii, Zona 

Autogară-Gară, zona Cartier Vasile Alecsandri, Pirită, Ferneziu.  

Asigurăm ordinea și liniștea publică în Piața Izvoare, cu 4 polițiști locali  

Asiguram ordinea și liniștea publică la Serviciul Pașapoarte și Înmatriculari de pe str. Școlii, cu  un 

nr. de 2 polițiști locali, în intervalul orar 09.00-10.00, zilnic 

Au fost întocmite 15  fişe de intervenţie la evenimente 

A fost depistată 1 persoană apelând la mila publică.   

Au fost întocmite un număr de 7 procese-verbale de contravenţie în sumă totală de 1.400 lei 

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Ordine Publică au intervenit la evenimente privind asigurarea 

ordinii şi liniştii publice(cerşetorie, scandal, lăsarea unui câine fără supraveghere - a fost identificat 

proprietarul)   

A fost acordat sprijin controlorilor Urbis pentru identificarea unei persoane care circula fără bilet  

În data de 06.01.2018, orele 10.00-13.00, am asigurat ordinea și liniștea publică în proximitatea 

Catedralei Ortodoxe de pe B-ul Unirii, Biserica Ortodoxă de pe str Crișan) 

Patrulele mixte formate din poliţiştii locali şi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Baia Mare au 

intervenit în 5 situaţii privind tulburarea ordinii şi liniştii publice (distrugere, furt din locuinţă, furt de 

lemne, scandal între vecini, scandal în familie) 

Biroul Circulaţie în data de 03.01.2018 între orele 11.00-13.00 a participat la acţiunea comună în 

colaborare cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Române, cu privire la educarea pietonilor în ceea ce 

priveşte reducerea traversărilor în locuri nepermise sau pe culoarea roşie a semaforului electric. 

În data de 05.01.2018 între orele 11.00-13.00 s-a participat la acţiunea cu privire la 

oprirea/stationarea interzisa pe str.Podul Viilor, Piata Libertatii, str.Gheorghe Sincai, str.Vasile 

Alecsandri. 

În perioada 03.01.2018- 07.01.2018 polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație au avut actiuni 

tematice privind oprirea/staționarea neregulamentară, accesul interzis, verificarea masei maxime 

admise, staționarea pe trotuare- zone pietonale, verificarea autovehiculelor posibil abandonate 

aflate în evidențe. 

În perioada 06.01.2018- 07.01.2018 între orele 10.00-13.00 au fost luate măsuri de fluidizare a 

traficului în apropierea lăcașelor de cult. 

Poliţişti locali cu atribuţii  pentru parcările publice au afişat 40 de procese verbale de contravenţie 

la domiciliu şi au  întocmit un numar de 47 procese-verbale de contravenţie în sumă totală de  

3.880 lei. 
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Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii şi Protecţia Mediului au efectuat 

controale în baza Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii, Legii 185/2013, privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi HCL 223/2013 privind  gospodărirea 

municipiului. 

Biroul Protecţia Mediului prin poliţiştii locali au verificat curăţenia la :  

• platformele gospodăreşti  

Poliţişti locali din cadrul Compartimentului Control Comercial au verifica t : 

• modul de respectare a obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea  

preturilor şi a orarului de funcționare; 

• comercializarea produselor şi serviciilor de piață înscrise în autorizația de funcționare;  

• existența documentelor de proveniență a mărfii. 

• vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării  

sau prefecturi 

• existenta notificării de soldare depusă la primărie cu perioada în care se efectuează  

• vânzările de soldare. 

Au fost efectuate 21 de controale la agenţi economici. 

A fost încheiat 1 proces-verbal de contravenţie în sumă de 1.000 lei 

În perioada 03.01-07.01.2018 s-au ridicat de pe domeniul public şi predat la Adăpost un număr de  

11 câini - str. B.Delavrancea, Nucului, Hortensiei, P-ta Millennium, Semiluna, Ferneziu 

A fost ridicat de pe domeniul public 1 cadavru (pisica) str. Gării, a fost predat la adăpost.  

S-a ridicat 1 cadavru câine de pe domeniul public (str.V.Alecsandri) şi s -a predat la Adăpost 
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