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Modernitatea si functionalitatea structurilor administratiei publice profesionalizarea 

activitatilor, exercitiul eficient al autonomiei locale , dialogul permanent si efectiv cu comunitatea 
dar, mai ales participarea acesteia la luarea deciziilor , au drept consecinta principala stimularea 
dezvoltarii durabile si apropierea benefica a raporturilor dintre administratie si comunitate  

Romania  membra a U.E.si-a propus crearea unei astfel de administratii , prin adoptarea legii 
descetralizarii, lege care se defineste prin eficientizarea serviciilor oferite autoritatiilor 
administratiei publice locale, cum ar fi sesizarile si necesitatile cetatenilor, precum  si cele mai bune 
cai pentru rezolvarea acestora.  

  Drept consecinta, pentru a se putea exercita atributiile prevazute in legea administratiei in 
domeniul sigurantei cetateanului au fost infintate structuri de Politie Comunitara.  

Intreaga activitate desfasurata de personalul nostru a avut la baza prevederile legale, strategia 
de dezvoltare a Primariei si Consiliului local, pentru a oferi comunitatii locale cadrul necesar pentru 
o o viata linistita, in conditii sporite de securitate si siguranta civica garantarea si apararea 
drepturilor si libertatilor constitutionale a proprietatii publice si private. 

Activitatea Politiei Comunitare alaturi de celelalte componente ale administratiei publice 
locale, a vizat in primul rand, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea unor servicii publice de 
calitate in interesul cetatenilor si de aplicare a legii in mod corect si ferm la o problematica extrem 
de diversa. 

Anumite probleme cu care ne-am confruntat si ne confruntam inca , sunt generate de 
specificul activitatii noastre in intreg teritoriul municipiului nostru . Sa nu uitam ca Tarnaveniul se 
intinde pe o suprafata de 6087 ha.si inglobeaza aproximativ 26 600 locuitori impreuna cu 
localitatile apartinatoare  Botorca, Custelnic si Bobohalma . 

Pe teritoriul municipiului sunt 135 strazi, cu o lugime de 55 Km din care strazi modernizate 
apriximativ 30 Km. 

Nevoile sociale, educationale, culturale si sportive ale locuitorilor municipiului Tarnaveni 
sunt asigurate de cele 2 piete agroalimentare si industriale, 8 unitati de invatamint gimnazial si 
liceal un spital si doua policlinici , lacase de cult, Casa de cultura “Mihai Eminescu”, 2 baze 
sportive. 

Aceasta simpla numerare la care putem sa adaugam si cartierele de blocuri grupate in diverse 
zone din municipiu ,creaza  o imagine globala a multitudinii si complexitatii problemelor din 
resortul competentelor legale care au stat in atentia Politiei Comunitare. Astfel am incercat  sa 
dezvoltam un concept superior de dezvoltare institutionala, care conduce la restructurarea institutiei 
pe trei poliere principale de combatere a fenomenului contraventional si infractional din domeniul 
comercial al protectiei mediului si al sigurantei publice . 

  
 



2 
 

 
     In domeniul activitatii comerciale am actionat  pentru: 
  -prevenirea si combaterea incalcarii normelor legale privind regulile general.de comert, 
 - constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale, conform legii, pentru 

incalcarea prevederilor legale referitoare la comertul stradal , regulilor generale de comert, igiena si 
sanatate publica , circulatia si depozitarea produselor alimentare ,a orcaror bunuri si produse care in 
conditiile legii constituie activitati de comert stabilite prin lege, hotariri ale Consiliului local sau 
dispozitii ale primarului .  

Referindu-ne la competentele legale de Protectia mediului am desfasurat activitati care 
privesc : 

- prevenirea si combaterea incalcarii normelor legale privind curatenia localitatii 
- controlul modului de depozitare a deseurilor menajere , industriale sau de orce fel si de 

respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa  
- constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale , conform legii, 

pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului inconjurator, 
stabilita prin lege, hotariri ale Consiliului local sau dispozitii ale primarului. 

Nerespectarea prevederilor legate de mediu a dus la intocmirea a 53 P.V in valoare de 
1616lei.  

   O activitate importanta am desfasurat pentru realizarea atributiilor in domeniul sigurantei 
cetatenilor cum ar fi: 

- asigurarea ordinii si linistii publice , asigurarea pazei obiectivelor si a bunurilor de interes 
public si privat stabilite prin planul de ordine si siguranta al municipiului  

- asigurarea insotirii si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in 
institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice  

- constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale , conform legii, pentru 
incalcarea prevederilor legale referitoare la  tulburarea ordinii si linistii publice  si pentru faptele 
care afecteaza climatul social, stabilite prin lege , hotariri ale Consiliului local sau dispozitii ale 
primarului. 

 
- participarea la asigurarea fluentei traficului rutier , cu ocazia efectuarii unor lucrari de 

modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie . 
 Pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind O.L.P au fost intocmite 80 P.V in valoare 

de11.622lei. 
   Prin tot ceea ce am intreprins pe parcursul anului2008 am urmarit apropierea de cetatean , 

cunoasterea problemelor acestuia si ale comunitatii in general, in scopul indeplinirii dezideratelor 
de satisfactie cerute si crearii unui climat caracterizat prin siguranta si civilizatie. 

 
  Anul 2008 a constituit pentru institutia noastra anul afirmari depline in viata comunitati 

locale, al implinirii si maturitatii in ceea ce o priveste indeplinirea tuturor activitatilor si sarcinilor, 
acestea cunoscand o crestere permanenta in comlexitate si diversitate . 

   Marturisire in acest sens stau cele peste 1227 actiuni specifice organizate soldate cu 200 
amenzi contraventionale  a caror valoare se ridica la 18.344lei. 

   Impreuna cu salariati   compartimentului Control Comercial  din Primarie cat si impreuna 
cu lucratorii comerciali de la Administratia Pietii s-au organizat si desfasurat  activitati sub 
imperativul realizarii unor obiective centrate, in primul rand pe verificarea,  ca urmare  a sesizarilor 
primite  din partea cetatenilor a respectarii legislatiei privind desfasurarea activitatilor  de 
comercializare a produselor si serviciilor pe piata. 

   Dupa o analiza a situatiei operative din zona de competenta, ne-am indreptat atentia spre 
cele 2 piete unde am efectuat 363 controale incheiate cu aplicarea a 15 sanctiuni in valoare de 1076 
lei. 

      Prin campaniile si proiectele initiate de Primarie am desfasurat activitati de educare civica 
a cetatenior  pentu respectarea normelor de protectie a mediului, cit si pentru aplicarea  prevederilor 
legale fata de cei ce nu inteleg sa se coformeze noilor norme din domeniu, aplicabile in spatuil U.E. 
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Nerespectarea legislatiei in domeniul Protectiei mediului a condus la identificarea 

urmatoarelor genii de contraventii: 
 -depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public 
 -depozitarea de deseuri pe domeniul public si spatii verzi 
 -lipsa contractelor de salubritate  
 -neintretinerea  curatenia de catre proprietarii de animale de tractiune 
 -neitretinerea santurilor si rigolelor de scurgere a apei in special in localitatile apartinatoare  

municipiului 
 -spalarea autoturismelor pe domenul public 
 
   Desi am derulat actiuni comune cu Compartimentul de Protectie  a mediului distribuind 

materiale informative cu cerintele legislative in acest delicat domeniu, am  fost nevoiti sa si aplicam 
un nr. de 53 amenzi contraventionale pentru nerespectarea prevederilor legale privind protejarea 
mediului ambiant in valoare de 1616 lei 

   Insemnate efective au fost mobilizate pentru asigurarea unui climat de  ordine si liniste 
publica in parcuri,in zona institutiilor de invatamint in cartierele de blocuri dar si la manifestarile 
culturale, artistice sau sportive desfasurate pe raza municiliului. 

   Gama actiunilor desfasurate pe linie de asigurare a ordinii publice s-a diversificat si a 
crescut in comlexitate de la o etapa la alta ajungadu-se si la actiuni in cooperare cu structuri ale 
Politiei si Jandarmeriei sens in care au fost incheiate  Protocoale de colaborare pe domeniile 
enumerate mai sus. 

   Una din misiunile extreme de important in care am fost solicitati sa colaboram a fost 
asigurarea ordinii publice la sectiile de votare unde in anul 2008 am asigurat dispozitivul solicitat la 
11 sectii de vot din cele 21 de pe raza municipiului Tarnaveni 

    Un capitol important al activitatii noastre, pentru a indeplini atributiile legale, s-a referit si 
la colaborarea celelalte institutii al statului cu raspunderi in aceste domeniu. 

    Astfel in baza excelentelor relati de cooperare si intajutorare existente intre Politie, 
Detasamentul de jandarmi ce-si desfasoara activitatea pe raza municipiului nostrum si ISU  am 
participat impreuna la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia desfasurarii unor actiuni de 
mare anvergura cum au fost festivalul prilejuit de sarbatorirea a 725 ani de atestare documentara a 
urbei noastre sau Festivalul Toamnei la Tarnaveni.  

    De asemenea, am executat actiuni punctuale in zonele unde se desfasoara saptaminal 
targuri, manifestari culturale sau sportive. 

    Actiunile organizate si desfasurate, au demonstrat cu prisosinta faptul ca daca exista 
intelegere si dorinta reala de sprijin si cooperare pot fi depasite anumite restrictii, si se poate 
colabora eficient, principalul beneficiar fiind cetateanul municipiului . 

    Cu formatiunea Politiei Rutiere a municipiului au fost organizate si s-au desfasurat zilnic 
activitati la care participa cei doi colegi ai nostrii ce actioneaza in acest domeniu. 

 Actiunile organizate au vizat: 
  -dirijarea circulatiei rutiere in localitatiile unde s-au efectuat lucrari de sistematizare a cailor 

de rulare  
   -interzicerea stationarii si parcarii neregulamentare a autovehiculelor 
   -interzicerea circulatiei pe drumurile publice a mijloacelor de transport cu tractiune animala 

fara sac colector  
Pentru nerespectarea legislatiei in acest domeniu au fost intocmite un nr. de 52 P.V.in valoare 

de 4030lei. 
Daca ar fi sa sintetizam principalele activitati in care am fost implicati in anul 2008 tabloul de 

bord ar cuprinde: 
  -Persoane legitimate -689 
  -Total sanctiuni contraventionale aplicate -240 
  -Raspunsuri la sesizari adresate in scris -38       
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  -Stari conflictuale aplanate-23 
  -Minori scapati de sub supraveghere si incredintati parintilor sau institutiilor de ocotire -2 
  -Total infractiuni constatate -16  
  -Personae conduse la sectiile de politie pentru savarsirea infractiunilor constatate -24 

  -Verificari comercianti -363 
  -Cersetori indepartati din zona de competenta -169 
  -Intalniri cu reprezentantii institutiilor de invatamant, asociatii de proprietari sau alte 

institutii -14 
  -Numar de actiuni privind supravegherea unor zone in care au fost efectuate lucrari de 

modernizare carosabil /trotuare -15 
  -Numar de actiuni –fluidizarea circulatiei cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare 

carosabil -22 
  -Numar de actiuni privind asigurarea ordinii publice cu prilejul desfasurarii unor spectacole 

artistice, manifestari sportive s.a. -52 
  -Numar de actiuni privind fluidizarea circulatiei cu ocazia produceri unor accidente de 

circulatie -13 
  -Numar de actiuni privind efectuarea unor actiuni specifice in colaborare cu Politia 

Nationala -319 
  -Numar de actiuni privind efectuarea unor misiuni  in colaborare cu institutii ale 

Administratiei   Publice Locale si alte institutii -299 
  -S-au verificat si impartit  taloane guvernamentale pentru analize gratuite -2679 
  -S-au  impartit  formulare  pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei – 4370 
  -S-au distribuit instiintari pentru asistenti maternali -44 
  -Solicitari serviciul de urgenta “112” -14 
  -Actiune cu inspectorii  O.P.C. Tg.Mures -4 
  -Comunicari privind parcarea paralela cu trotuarul -409 
  -Avertismente : oprirea si stationarea vehiculelor care nu sunt autorizate in locurile 

amenajate pentru “TAXI” -108 
  -Personae avertizate verbal la L.61/1991 si HCL 22/2002 -102 
  -S-a asigurat  O.P. la plata ajutorului social si bani de lemne 8 actiuni: Februarie, Aprilie, 

Mai, August ,Decembrie 2008 
  -S-au instiintat persoanele cu drept de ajutor (faina+zahar)in Bobohalma, Botorca,Custelnic, 

Tarnaveni 635 persoane 
  -S-a asigurat O.P.cand s-a impartit ajutorul (faina+zahar) 30 zile  
  -S-au impartit invitatii de la SPCLEP.965 din care 433 solutionate 532 returnate cu adnotari 
  -S-a asigurat paza sectiilor de votare  10 sectii-Iunie, 11 sectii-Noiembrie 2008 
  -Mandate de aducere la PARCHETUL de pe linga Judecatoria  Tarnaveni puse in aplicare -

10 
O preocupare constanta in activitatea noastra a fost legata de asigurarea cadrului organizatoric 

optim necesar pentru buna functionare a tuturor structurilor noastre. 
Organigrama directiei noastre cuprinde un birou  de ordine si liniste publica , un 

compartiment paza obiective si un compartiment instruire . 
Daca in anul 2005-anul infiintarii Politiei Comunitare la Primaria Municipiului aveam un 

efectiv de 24 persoane, la 31 decembrie 2008 efectivul nostru a ajuns la 43 printr-un efort sustinut al 
serviciului de resurse umane al institutiei noastre care a coordonat activitatea de recrutare si selectie 
a candidatiilor. 

Pregatirea personalului a constituit o constanta a activitatii noastre in anul 2008. 
Pe linga activitatile lunare cuprinse in programele de pregatire profesionala la locul de munca, 

finalizate cu evaluari semestriale scrise, au participat la cursuri de perfectionare organizate de 
societatea FAXMEDIA CONSULTING 4 persoane iar 2 au urmat cursurile de obtinere a 
permisului european  de conducere a calculatorului. 

Stiu ca este putin fata de efectivul nostru dar resursele sunt limitate la acest capitol . 
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Avem totusi satisfactia ca personalul nostru este preocupat de cariera profesionala continindu-
si studiile la diverse institutii de invatamint superior. Avem astfel  9  studenti in anul I, 2 studenti in 
anul II si 2 studenti in anul III.  Acest lucru ne da garantia ca avem in devenire adevarati 
profesionisti , responsabili de rolul si locul lor in institutie .  

Din pacate exista si probleme legate de calitatea personalului ce-l avem la dispozitiv dar si 
probleme ce tin de capacitatea noastra de a identifica operativ problemele ce apar in colectiv pentru 
a putea fi solutionate in timp optim. Avem inca persoane mult prea ocupate de aspecte secundare 
ale muncii  noastre care inca nu si-au facut din munca un ..HOBBY. 

La mentinerea unui climat de munca armonios trebuie sa-si aduca contributia toti membrii 
colectivului pentru a putea sa performam in acest delicat domeniu de activitate . 

 Doresc in incheiere , sa va multumesc pentru amabilitatea de a raspunde invitatiei noastre 
onorindu-ne cu prezenta d-voastra la aceasta activitate  deosebita pentru institutia noastra .  

Am reusit sa evaluam , zicem noi cu obiectivitate situatia Politiei Comunitare la sfirsitul 
anului 2008.   Aceasta ne permite sa ne trasam clar directiile de actiune pentru anul deabia inceput.  

Avem un cadru legislativ, chiar daca este perfectibil ,avem resurse umane si materiale, avem 
satisfactii in munca, avem sprijinul neconditionat a majoritatii locuitorilor municipiului nostru si nu 
in ultimul rand  sprijinul domnului primar  ing. Matei  Alexandru Adrian.  

Acestea sunt elemente importante care ne permit sa credem ca munca noastra nu trece 
neobservata, ca Politia Comunitara, chiar daca este un serviciu public destul de recent creat, a reusit 
sa-si faca simtita prezenta in viata comunitatii, sa se identifice ca un posibil partener de dialog si 
sprijin pentru cetateni in rezolvarea problemelor cotidiene . 

Sunt deziderate ale muncii noastre , dar si sperante ca intr-un viitor nu prea indepartat Politia 
Comunitara va deveni ceea ce s-a dorit a fi inca de la inceput o institutie importanta a administratiei 
publice locale la indemina cetatenilor, care o privesc nu numai cu incredere  dar chiar si cu 
simpatie. 

In acest fel, vom avea cu siguranta, deplina satisfactie a ceea ce facem cu incredere si pasiune 
. 

 
               Va multumesc pentru atentie. 
 
 
                                                                              DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                Ec.Gurghean Crisan 
   
 
 

                                                    
 








