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În perioada anului 2020, Poliţia Locală a Municipiului Focșani s-a axat pe 
îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Municipiului Focșani, aprobat de către Consiliul Local al municipiului Focșani, cu 
avizul Comisiei Locale de Ordine Publică și Inspectoratului de Poliție al Județului 
Vrancea, plan ce are ca obiective fundamentale creşterea siguranţei cetăţenilor, 
prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale, a criminalităţii şi 
a infracţionalităţii stradale şi alte misiuni în conformitate cu prevederile Legii 
nr.155/2010 republicată, a poliției locale, precum și pe îndeplinirea sarcinilor 
atribuite de către autoritatea locală prin hotărâri aprobate de Consiliul Local Focșani 
și dispoziții emise de Primarul Municipiului Focșani.  

Polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale, 
pe sectoarele de ordine publică, (mitinguri, marșuri, acțiuni de pichetare, manifestări 
sportive, cultural - artistice, religioase, desființări construcții, etc) circulație rutieră, 
disciplina în construcții, acțiuni pe linie economică și acțiuni în colaborare cu alte 
structuri de ordine publică ce acționează pe raza municipiului Focșani. 

Incepând cu luna martie, activitățile desfășurate de Poliția Locală a 
Municipiului Focșani s-au axat pe verificarea respectării măsurilor dispuse pentru 
prevenirea și combaterea răspândirii pandemiei de COVID-19, în acest sens 
acționând sub coordonarea polițiștilor din cadrul Poliției Mun. Focșani, conform 
Dispoziție Șefului Inspectoratului nr. 55 din 23.03.2020 privind stabilirea modalității 
de angrenare a poliției locale în cadrul activităților realizate de unitățile de poliție, a 
responsabilităților și a modului de acțiune.  

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE POLIȚIEI LOCALE FOCȘANI 
 

 ➢ Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor, în arealul municipiului 

Focșani, care constituie și obiectivul primordial al activității; 
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➢ Punerea unui accent deosebit și măsuri prioritare pentru siguranța 

cetățenilor pe segmentul stradal;  

➢ Acţionarea permanentă şi fermă pentru respectarea prevederilor legale, a 

Hotărârilor Consiliului Local privind disciplina în construcţii, a afişajului stradal, a 
protecţiei mediului şi a activităţilor comerciale;  

➢ Asigurarea resurselor optime necesare dezvoltării și menținerii capacității 

operaționale a Poliției Locale a municipiului Focșani.  

➢ Îmbunătăţirea permanentă a serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului și 

implicit a imaginii instituției. 
 
ACTIVITĂȚI CONCRETE DESFĂȘURATE ȘI REALIZĂRI PE DOMENIILE  

DE COMPETENȚĂ 
 

I. SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 
 

Polițiștii locali din cadrul acestui serviciu au asigurat dispozitivul de ordine 
publică, după cum urmează: 

-  au participat la acțiuni organizate de Poliția municipiului Focșani pentru 
verificarea modului de respectare a măsurilor pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19: 

-   au verificat persoanele aflate în izolare sau în carantină; 
- au efectuat serviciul de patrulare pe fiecare zonă din oraş, conform Planului 

de ordine şi siguranţă publică; 
- au fost supravegheate terenurile de joacă și parcurile amenajate pe raza 

municipiului Focșani; 
- s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila 

publică, pe raza municipiului Focșani şi de combatere a acestui fenomen; 
- s-a executat serviciul de patrulare şi supraveghere pe raza şcolilor şi a 

unităţilor de învăţământ din municipiul Focşani.  
- au fost însoţiţi funcţionarii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului 

Focşani la Trezoreria Statului pentru activităţi specifice; 
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- s-a asigurat protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primăriei 
municipiului Focşani în timpul efectuării unor controale ori acţiuni specifice: 
inventariere spaţii locative, evacuări ale unor persoane, etc.; 

- s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârșit de săptămână (în zilele de 
sâmbătă şi duminică), la Teatru mun. Focșani, atunci când s-au oficiat căsătorii; 

-   s-a asigurat desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestărilor organizate 
cu ocazia Sărbătorilor Religioase, avâdu-se în vedere păstrarea distanței fizice și 
respectarea numărului maxim de participanți; 

- s-a  asigurat desfășurarea în condiţii de normalitate a Evaluărilor Naționale 
la instituţiile de învăţământ din responsabilitate; 

- s-a acordat sprijin Direcţiei de Dezvoltare Servici Publice, Serviciul 
Ecarisaj, în acţiunile de ridicare a câinilor fără stăpân;  
             -  s-a procedat la punerea în executare a  mandatelor de aducere emise de 
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență a 
Municipiului Focșani 

-  pe toată perioada campaniilor electorale s-a asigurat prin activități specifice 
(patrulare, supraveghere) integritatea locurilor de afisaj electoral, neînregistrâdu-se 
evenimente deosebite în acest sens.  

-  dispeceratul Poliţiei Locale a municipiului Focşani a asigurat în regim de 
permanenţă punerea în aplicare a planului operativ de acţiune în situaţii de urgenţă a 
municipiului Focşani, cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zonele de 
responsabilitate, a transmis dispoziţiile conducerii în vederea executării misiunilor 
permanente şi temporare și au efectuat un număr de 6.257 de verificări în baza de 
date M.A.I., la solicitarea polițiștilor locali din teren; 

- de asemenea, prin intermediul dispeceratului au fost preluate un număr de 
3464 sesizari ale cetațenilor și transmise spre verificare echipajelor din teren. 

Pe parcursul anului 2020, poliţiştii locali din cadrul Serviciului ordine publică 
au aplicat un număr total de 1244  sancţiuni contravenţionale, dintre care un număr de 
685 avertismente şi un număr de 559 sancțiuni contravenţionale cu amendă, în 
valoare de 339.350 lei. 

 
II. SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE  
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  În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, 
polițiștii locali din cadrul Serviciului circulaţia pe drumurile publice au fost angrenați 
în mai multe acţiuni privind oprirea, staţionarea, accesul interzis și parcările ilegale în 
zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului 
Focșani, după cum urmează:  

- au participat la acțiuni organizate de Poliția municipiului Focșani pentru 
verificarea modului de respectare a măsurilor pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

- au acționat în zona stațiilor destinate mijloacelor de transport în comun 
pentru a identifica persoanele care nu poartă mască de protecție sau care o folosesc 
necorespunzător; 

- s-au desfășurat acțiuni de prevenire și sancționare a conducătorilor auto care 
au încălcat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în 
limita competențelor atribuite prin Legea nr. 155/2010 - Legea poliției locale; 

- s-au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și sancționarea pietonilor care au 
traversat strada prin loc nepermis, căruţaşilor care nu respectau prevederile legale 
referitoare la circulaţia acestor tipuri de vehicule; 

- s-a  asigurat supravegherea şi fluidizarea traficului rutier cu ocazia refacerii 
covorului astfaltic pe unele artere de circulaţie din municipiul Focşani sau cu ocazia 
efectuării unor lucrări de toaletare a arborilor de către angajaţii Direcţiei de 
Dezvoltare Servicii Publice, iar împreună cu agenţii din cadrul Poliţiei municipiului 
Focşani au urmărit fluidizarea circulaţiei rutiere în principalele intersecţii din zona 
centrală a municipiului Focşani; 

- au fost efectuate verificări cu privire la integritatea mijloacelor de 
semnalizare rutieră, starea indicatoarelor, semafoarelor şi a marcajelor rutiere şi au 
fost asigurate măsuri de siguranţă în zonele unde au fost aplicate marcaje rutiere de 
către angajaţii Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

- s-a acţionat pentru prevenirea ocupării locurilor de parcare pentru persoanele 
cu dizabilităţi (handicap), conform Legii nr.448/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru ocuparea abuzivă a domeniului public; 

 -  au fost aplicate sancţiuni contravenţionale conducătorilor auto care au parcat 
neregulamentar pe trotuare, conform prevederilor legale în vigoare: Hotărârea 
Consiliului Local nr. 25/2017 și HCL 160/2017. 
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- au fost desfășurate activităţi de responsabilizare a conducatorilor de 
autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, a conducătorilor care 
parchează/staționează neregulamentar fiind totodată aplicate sancțiuni 
contravenționale. 

-  în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost identificate 47 
vehiculele abandonate, fiind aplicate somaţii de ridicare a acestora, dintre care  40 de  
vehicule au fost  ridicate în termen de către proprietari, 3 vehicule nu mai fac obiectul 
legii și 4 vehicule sunt  în lucru; 
           Pe parcursul anului 2020, poliţiştii locali din cadrul Serviciului privind 
circulaţia pe drumurile publice au aplicat un număr total de 3253 sancţiuni 
contravenţionale, dintre care un număr de 1879 avertismente şi un număr de 1374 
sancțiuni cu amendă în valoare de 1.096.375 lei. 
           Pe lângă sancțiunile contravenționale aplicate, în anul 2020, polițiștii locali din 
cadrul Serviciului circulația pe drumurile publice au dispus ridicarea unui număr de 
678 de autovehicule staționate/parcate neregulamentar. 
 

III.  Compartimentul disciplina în construcţii şi afişaj stradal  
 
În domeniul disciplinei în construcții, raportat la competențele statuate prin 

legea specială, au fost verificate construcţii executate fără forme legale (chioșcuri, 
garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), iar pentru abaterile constatate s-au dispus 
măsurile prevăzute de prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, modificată și 
completată, privind disciplina în construcții. 

Au verificat un număr de 32 de imobile și terenuri din Municipiul Focșani, 
aflate în stare de degradare, precum și a terenurilor insalubre, conform Dispoziției nr. 
463/25.06.2020, privind constituirea comisiei pentru efectuarea controalelor și 
verificărilor în vederea identificării imobilelor (terenuri și clădiri) neîngrijite aflate pe 
raza Municipiului Focșani. 

S-au efectuat verificări privind modul de aducere la starea inițială a zonelor 
afectate de lucrări pentru un nr. de 215 de branșamente gaze naturale, energie 
electrică, apă și racord canalizare și un nr. de 97 avarii la rețelele de utilități publice 
de pe raza Municipiului Focșani.             
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  Pe parcursul anului 2020, poliţiştii locali din cadrul Compartimentul 
disciplina în construcţii şi afişaj stradal au aplicat un număr de 56 sancțiuni 
contravenționale, dintre care un număr de 9 avertismente şi un număr de 47 sancțiuni  
contravenţionale cu amendă, în valoare de 91.000lei 

 
        IV.  Compartimentul activitate comercială: 
 
        Polițiștii locali din cadrul compartimentului comercial au verificat și controlat 
agenții economici ce își desfășoară activitatea în piețele agroalimentare atât cu forțe 
proprii, cât și în colaborare cu celelalte structuri de ordine publică, precum și 
verificarea agenților economici cu privire la respectarea normelor prevăzute de 
H.C.L. nr. 27/2016 privind autorizarea comercializării produselor şi serviciilor de 
piaţă în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza Municipiului Focşani, 
H.C.L. nr. 141/2010 privind funcţionarea teraselor sezoniere/permanente amplasate 
pe domeniul public/privat al Municipiului Focşani şi pe proprietăţi particulare și O.G. 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.  
       Au efectuat un număr de 876 acţiuni de verificare şi control în teren la punctele 
de lucru ale agenţilor economici. 
        S-a procedat de asemenea, la  verificate în teren a societăților comerciale, 
avându-se în vedere modul în care acestea respectă măsurile de combatere a 
răspândirii epidemiei de Covid 19; 

S-a acţionat în vederea combaterii comerţului stradal neautorizat care se 
desfăşoară în alte locuri decât cele special amenajate, respectiv a condiţiilor şi a 
locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi au fost sancţionate 
persoanele care se sustrăgeau de la plata taxelor locale. 

Au fost soluționate un număr de 34 petiţii şi sesizări; au fost primite si 
verificate un numar de 78 notificări evenimente private, au fost efectuate un număr de 
276 verificări în baza de date ONRC. 

 Pe parcursul anului 2020, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului 
comercial au aplicat un număr total de 27 sancţiuni contravenţionale, dintre care un 
număr de 21 avertismente şi un număr de 6 sancțiuni cu amendă în valoare de 12.500 
lei.  
 

V.  Compartimentului privind protecţia mediului 
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Polițiștii locali din cadrul compartimentului mediu au verificat imobilele și 

terenurile afectate de deșeuri sau cu vegetație înaltă crescută. fiind întocmite 71 
notificări (somaţii) scrise cetăţenilor conform prevederilor H.C.L. nr. 25/2017, 
privind gospodărirea municipiului Focşani, pentru efectuarea salubrizării terenurilor 
aflate în proprietate. 

S-au verificat contractele de salubrizare menajeră pentru persoane fizice și 
juridice din municipiul Focșani, fiind trimise 83 somații scrise/înștiințări persoanelor 
care nu dețineau contract de salubrizare menajeră cu S.C. CUP Salubritate S.A. 
Focșani în vederea încheierii contractelor de salubrizare, conform prevederilor H.C.L. 
nr. 16/2008. 

S-au efectuat 23 de verificări în teren împreună cu reprezentanții D.D.S.P. 
Focșani, S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani și Primăriei mun. Focșani pentru 
rezolvarea unor sesizări.  Au fost efectuate un număr de 6 verificări împreună cu 
reprezentanții D.S.P. Vrancea și D.S.V.S.A. Vrancea în zonele unde cetățenii cresc 
animale domestice și produc disconfort vecinilor, de asemenea, împreună cu 
reprezentanții  Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Vrancea au fost 
efectuate două controale privind gestionarea deșeurilor la unii agenți economici de pe 
raza mun. Focșani.  
         Poliţiştii locali din cadrul Compartimentul disciplina în construcţii şi afişaj 
stradal au aplicat un număr de 78 sancţiuni contravenţionale, dintre care un număr de 
15 avertismente şi un număr de 63 amenzi contravenţionale, în valoare de 21850 lei. 

 
VI. Compartimentul evidenţa persoanei 
 
În cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor s-au desfășurat activități 

privind punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor 
cu vârsta peste 14 ani care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate. În acest sens 
au fost verificate un număr de 1.128 persoane  dintre care: 187 persoane au fost 
înştiinţate, 135 persoane au un alt domiciliu, 494 persoane sunt plecate din ţară, 232  
persoane aveau cartea de identitate eliberată, 2 persoane au decedat, iar pentru 78 
persoane nu s-au găsit relații. 

 
VII. Compartimentul Juridic 
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În perioada de referință în cadrul Compartimentului Juridic s-a avut în vedere 

urmărirea întocmirii documentaţiei necesare pentru promovarea acţiunilor în instanţă, 
au fost formulate căile de atac în conformitate cu comunicările sentinţelor, pentru 
apărarea drepturilor şi obligaţiilor stabilite de lege; 

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale s-a urmărit respectarea 
măsurilor şi a termenelor stabilite, atât cele stabilite de normele în vigoare precum și 
cele ale instanței, dar și prin procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, precum 
şi punerea în aplicare a sentinţelor definitive şi irevocabile în toate cazurile, conform 
legislaţiei în vigoare; 

În concret, s-au desfășurat activități ce țin de asistența juridică într-un număr de 
375 de dosare reprezentând plângeri contravenționale precum și alte obiecte. Pe lângă 
acestea, au mai fost soluționate și un număr de 76 de petiții repartizate 
compartimentului juridic. 

Din numărul total de dosare existente (375 dosare), au fost soluționate de 
instanțe un număr de 72 de dosare, având următoarele soluții: 

- un număr de 42 de dosare au fost admise în parte, fiind înlocuită sancțiunea 
amenzii cu sancțiunea avertismentului, în funcție de gradul de pericol social 
al contravenției săvârșite, restul de dosare au fost respinse din diferite 
motive de nulitate sau netemeinice, anulându-se procesele verbale de 
contravenție.  

Au rămas în lucru un număr de 303 de dosare pe rolul instanțelor în care nu     
s-a pronunțat încă o soluție definitivă. 

 
VIII. Compartimentul financiar-contabil, administrativ, resurse umane 
 
Resursele financiare ale Poliţiei Locale a municipiului Focşani sunt asigurate 

prin finanţare de la Bugetul local. 
Pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, subvenţia acordată a fost de 

8.295.810 lei. 
Creditele bugetare aprobate pentru perioada ianuarie - decembrie 2020 sunt în 

valoare de 8.295.810 lei, angajamentele bugetare la 31.12.2019 sunt de 8.211.917 lei, 
angajamentele legale sunt de 8.211.917 lei, plăţile efectuate sunt de 8.211.917 lei, 
nerămânând angajamente legale de plătit la finele perioadei de raportare. 
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Conform prevederilor H.C.L. nr.396/2016, Poliţia Locală a municipiului 
Focşani a încasat 107.091,29 lei pentru avizele de acces transport greu emise în anul 
2020. 

Pe parcursul anului 2020 în cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani nu   
s-au desfăşurat misiuni de audit public intern sau extern.  
La începutul anului 2020, statul de funcții cuprindea un total de 97 de posturi, 

dintre care 86 de posturi ocupate și 11 de posturi vacante. 
 În perioada supusă analizei, Poliţia Locală a municipiului Focşani a funcţionat 

cu un număr de 81 funcţionari publici şi 1(una) persoană personal contractual, care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Compartimentului administrativ. 

Avem in dotare un număr de 12 autoturisme Dacia Logan, dintre care opt sunt 
inscripționate și o Dacia MCV folosită  pentru transport valori. 
            
  

PROPUNERI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERATIVE ŞI 
INSTITUŢIONALE 

 
Pentru realizarea prerogativelor şi atribuţiilor conferite de lege, cât şi 

performanţa pretinsă Poliţiei Locale a Municipiului Focșani este necesară aplicarea la 
nivelul instituţiei, a unor noi măsuri în plan conceptual, organizatoric şi acţional, care 
să asigure întărirea capacităţii instituţionale, folosirea mai eficientă a resurselor, 
îmbunătaţirea calităţii prestaţiei profesionale a funcţionarilor din cadrul instituţiei. 

Pentru anul 2021, conducerea instituţiei a stabilit următoarele priorităţi în acest 
domeniu: 

1. Creșterea nivelului de încredere în Poliţia Locală a Municipiului Focșani; 
a. adaptarea serviciilor oferite de Poliţia Locală a Municipiului Focșani la 

nevoile şi aşteptările cetăţenilor, prin capacitate rapidă de răspuns la solicitări, funcţie 
de competenţă; 

b. realizarea unui parteneriat interactiv între poliţiştii locali şi cetăţeni, necesar 
obţinerii sprijinului acestora în efortul comun de prevenire şi contracare a 
fenomenului contravenţional şi infracţional; 

c. organizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii pe cartiere, menţinerea unor 
legături permanente cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari, conducere unități de 
învățământ, etc.; 
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d. îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției printr-o prezență 
activă și o abordare profesionistă în rezolvarea tuturor problemelor apărute în 
activitatea de zi cu zi; 

e. creşterea performanţei dispozitivelor de ordine publică şi siguranţă rutieră în 
sistem propriu; 

 
2. Creşterea capacităţii operative şi instituţionale; 
a. asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi 

informaţionale necesare dezvoltării capacităţii operaţionale a Poliţiei Locale Focșani; 
b. îmbunătăţirea calităţii prestaţiei profesionale a funcţionarilor, pentru a 

răspunde cât mai adecvat aşteptărilor comunităţii şi a spori eficacitatea şi eficienţa 
serviciilor oferite comunităţii de către Poliția Locală, potrivit competenţelor legale ce 
îi revin; 

c. îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi specializare a poliţiştilor locali; 
d. realizarea unor noi parteneriate cu societatea civilă şi îmbunătăţirea celor 

existente între Poliţia Locală a Municipiului Focșani şi celelalte instituţii, inclusiv cu 
structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
 

3. Promovarea imaginii Poliţiei Locale a Municipiului Focșani; 
a.  informarea corectă, oportună şi în timp real a mass-media;  
b. informarea permanentă a cetăţenilor prin activităţi de prevenţie, cât şi 

referitor la rezultatele obţinute; 
c. prezentarea activităţii şi rezultatele Poliţiei Locale Focșani în presa scrisă 

audio-vizuală, internet; 
d. adoptarea unei atitudini transparente, active în relaţia cu cetăţenii, mass 

media. 
 
Concluzionând, la nivelul Poliției Locale a municipiului Focșani, în anul 2020, 

au fost constatate un număr de 4658 abateri contravenționale, fiind aplicate 2609 
sancțiuni cu avertisment si 2049 sancțiuni cu amenda în valoare de 1.561.075 lei. 

Se poate observa o ușoară scădere a numărului de sancțiuni contravenționale 
față de anul 2019, când au fost aplicate un număr  total de 5133 sancțiuni, din care 
2046 sancțiuni cu avertisment și 3087 sancțiuni cu amendă, în valoare totală de 
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1.836.256 lei, acest fapt datorându-se activităților specifice desfășurate pe linia 
combaterii răspândirii pandemiei de Covid -19 și a apariției unor noi acte normative. 

 Analizând elemetele expuse în prezentul raport anual, putem afirma că 2020 a 
fost un an cu provocări noi și pentru Poliția Locală a municipiului Focșani, în 
contextul izbucnirii și evoluției pandemie de Covid -19, dar sarcinile și atribuțiile de 
serviciu au fost îndeplinite cu rezultate foarte bune, datorită eforturilor depuse de 
către toți polițiștii locali și de echipa managerială.   
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