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RAPORT
PRIVIND STADIUL
ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR ASUMATE DE
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ PRIN
PLANUL ORIENTATIV DE ACȚIUNI
PENTRU ANUL 2018

Nr.
crt.

OBIECTIVE

ACŢIUNI/MĂSURI/PROGRAME/
PROIECTE

1.Numărul sesizărilor primite prin

Intensificarea patrulării
pedestre în zonele înregistrate
cu grad ridicat de risc.

1.

Scăderea
criminalității
stradale pe
raza de
competență
teritorială a
sectorului 4.

Acțiuni de menținere a ordinii
și liniștii publice în sistem
integrat.
Intensificarea patrulării în zona
adiacentă unităților de
învățământ preuniversitar.

Acțiuni de intervenție rapidă
pentru menținerea ordinii și
liniștii publice.

2.

Fluidizarea
circulației
rutiere pe raza
de competență
teritorială

OBSERVAȚII

Stadiul îndeplinirii (%)

Fluidizarea circulației rutiere
pe raza sectorului 4 în
concordanță cu prevederile
Planului de supraveghere
rutieră al Poliției Locale pentru

Dispecerat = 5264 apeluri
Sesizări rezolvate 100%
2.Numărul sesizărilor scrise
= 736
Sesizări rezolvate 100%
3.Numărul sancțiunilor aplicate
= 3475 Procese verbale
Valoare totală = 994.190
4. Numărul acțiunilor cu celelalte
structuri de OP = 5220
5. Numărul intervențiilor rapide
= 3524
6.Numărul persoanelor legitimate = 2913
7. Numărul sancțiunilor aplicate = 391
Procese verbale
Valoare totală = 126.485 lei
8. Acțiuni rapide cu celelalte structuri din
aparatul de specialitate = 361
9. Infracțiuni în flagrant constatate = 1
1. Numărul sesizări primite prin
Dispecerat = 755 apeluri
Sesizări rezolvate 100%
2. Numărul sancțiunilor aplicate
= 8301 Procese verbale
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asigurarea fluenței traficului
rutier și prevenirea opririlor și
staționărilor neregulamentare
în capitală pe anul 2017.

sectorului 4.

Verificarea autorizațiilor de
construire /demolare.

3.

Respectarea
normelor
legale privind
disciplina în
construcții și
afișajul stradal
pe raza de
competență
teritorială a
sectorului 4.

Acțiuni de relocare/demolare
/ridicare a construcțiilor
provizorii de pe raza sectorului

Verificarea stării de curățenie a
sectorului 4.

4.

5.

Aplicarea procedurii de
ridicare a autovehiculelor
abandonate.

Respectarea
normelor
privind
curățenia și
calitatea
mediului pe
raza de
competență
teritorială a
sectorului 4.

Verificarea colectării selective
a deșeurilor.

Respectarea
normelor
privind
desfășurarea în
condiții
optime a
activităților de
comerț și
prestări
servicii pe
raza de
competență
teritorială a
sectorului 4.

Verificarea avizelor de
funcționare a agenților
economici.
Verificarea ocupării
domeniului public de către
agenții economici.

Verificarea calității produselor
alimentare.

Valoare totală
= 2.079.350 lei
3. Numărul înștiințărilor aplicate = 6582
4. Numărul de infracțiuni constatate = 12
5. Numărul acțiunilor cu celelalte structuri
de OP = 228
1. Numărul sesizărilor primite
= 1053
Rezolvate 100%
2.Numărul sancțiunilor aplicate = 125
Procese verbale
Valoare totală =1.769.400 lei
3.Numărul de note de constatare întocmite
= 2261
4. Numărul somațiilor aplicate
= 313
5. Chioscuri ridicate 45
6. Numărul panourilor ridicate de pe
domeniul public = 116
7. Identificare/verificare panouri
publicitare = 310
8. Identificare/verificare șantiere noi = 62
1. Numărul sesizărilor primite
= 160
Rezolvate 100%
2. Numărul sancțiunilor aplicate
= 778 Procese verbale
3.Numărul autovehiculelor abandonate
depistate = 450
4. Identificare terenuri / clădiri insalubre =
120
5. Numărul controalelor efectuate la
asociațiile de proprietari = 1600
6. Numărul controalelor, al semnalărilor
pentru nerespectarea lucrărilor
stradale/carosabilului, afișajului stradal
colectarea și depozitarea deșeurilor =
2900
7. Acțiuni de consiliere = 1600
8. Acțiuni cu celelalte structuri
= 5200
1. Sesizări primite = 272
Rezolvate 100%
2. Numărul controalelor = 2866
3. Sancțiuni aplicate
= 1628 Procese verbale
4. Valoare totală = 8.061.940 lei
5. Numărul operatorilor economici cu
activitatea comercială sistată = 63
6. Numărul controalelor executate în
târguri și piețe = 996
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6.

Respectarea
actelor
normative
privind
evidența
populației cu
domiciliul pe
raza de
competență
teritorială a
sectorului 4.

1. Numărul comunicărilor = 426
Rezolvate 100%
2. Numărul sancțiunilor aplicate
= 573
3. Numărul proceselor verbale de
constatare încheiate = 1162
4. Numărul proceselor verbale transmise
pentru executare DGITL = 456
5. Numărul persoanelor aduse
= 220
6. Numărul activităților de verificare la
solicitarea altor instituții = 232
7. Numărul persoanelor verificate fără
forme legale = 6

Comunicarea la domiciliul
contravenientului a procesului
verbal de constatare și
sancționare.
Activități privind verificarea
domiciliului, a reședinței și a
actelor de identitate ale
cetățenilor din sectorul 4.
Activități de punere în
executare a mandatelor de
aducere
Activități de verificare
efectuate la solicitarea altor
instituții
Activități privind verificarea
persoanelor care locuiesc fără
forme legale la solicitarea
asociațiilor de proprietari.

7.

Asigurarea
ordinii și
siguranței
publice în
zona adiacentă
unităților de
învățământ
situate pe raza
de competență
teritorială a
sectorului 4.

Asigurarea ordinii și siguranței
publice în zona adiacentă
unităților de învățământ, cu
patrule / școlare de ordine
publică.
Monitorizarea prin sistem
video, conectat la dispeceratul
D.G.P.L.S.4 a unităților de
învățământ.

DIRECTOR EXECUTIV

1. Numărul persoanelor verificate = 2234
de persoane
2. Numărul camerelor de supraveghere
video = 78/62 unități de învățământ

Pt./DIRECTOR EXECUTIV

ÎNTOCMIT
ȘEF BIROU ORDINE PUBLICĂ POLIȚIST LOCAL SUPERIOR P.C. -
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