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RAPORT DE ACTIVITATE  

 AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 

 PENTRU ANUL 2022 
 

       Poliţia Locală Rm. Sărat, a fost înfiinţată în data de 31 ianuarie 2011, în baza Legii Poliţiei 

Locale Nr. 155/2010, H.G. 1.332/2010 - Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al 

Poliţiei Locale, şi a H.C.L. Nr. 6/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Poliţiei Locale Rm. Sărat, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare Rm. Sărat, având 

ca scop exercitarea atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în domeniile 

ordinii şi liniştii publice, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul 

stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite 

prin lege. 

     În exercitarea atributiilor, Politia Locală coopereaza cu structurile Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Buzau, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzau, Poliţia Transporturi Feroviare 

Râmnicu Sărat, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzau, Garda Naţională de Mediu - 

Comisariatul Judeţean Buzau, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Direcţia de Sănătate Publică, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzau, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale, si colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice. 
 

I. Structura organizatorica 
 

     Prin H.C.L. nr.39/28.02.2022, s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale 

Rm. Sărat, fiind prevăzute 49 de posturi, din care 41 de funcţii publice si 8 functii contractuale. 

                  La nivelul instituţiei sunt funcţionale urmatoarele structuri : 

1.   Serviciul de Ordine Publică - condus de un Şef Serviciu, şi care  are în structură 23 

funcţii  publice  specifice de poliţist local, dupa cum urmeaza : 

- Compartiment Ordine Publica -are în structură 16 funcţii publice specifice de poliţist 

local ; 

- Compartimentul de Inspecţie Comercială -are în structură 1 funcţie publica specifica de 

poliţist local ; 

-  Compartimentul de Protecţia Mediului -are în structură 2 funcţii publice specifice de 

poliţist local ; 
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-  Compartimentul de Disciplină în Construcţii şi Afişaj stradal  - are în structură 1 

funcţie publica specifica de poliţist local ; 

-  Compartimentul de Evidenţa  persoanelor - are în structură 1 funcţie publică specifică 

de poliţist local 

2. Serviciul de Disciplină şi Siguranţă Rutieră - condus de un Şef Serviciu şi care are 

în structură 21 de functii, din care 13 funcţii publice specifice de poliţist local, si 8 

functii contractuale , dupa cum urmeaza : 

- Compartimentul Disciplină şi Siguranţă Rutieră - are în structură 8 funcţii publice 

specifice de poliţist local ; 

- Compartimentul Dispecerat, Monitorizare si Interventie - are în structură 4 funcţii 

publice specifice de poliţist local ; 

- Compartimentul ‘’Monitorizare Siguranta Cetateanului’’ - are în structură 3 funcţii 

contractuale; 

- Compartimentul ‘’Monitorizare Strazi Reabilitate’’- are în structură 5 funcţii 

contractuale 

3.  Compartimentul de Contabilitate-  are în structură 1 funcţie publica ;  

4.  Compartimentul Resurse Umane-Relatii cu publicul - are în structură 1 funcţie 

publica ; 

5. Compartimentul Achizitii publice - are în structură 3 funcţie publice. 

 

       In ceea ce priveste mobilitatea personalului la 31 decembrie 2022, în statul de funcții 

era prevăzut un număr de 49 de posturi (4 funcții publice de conducere,  32 de funcții publice 

specifice de polițist local, 5 funcții publice generale și 8 funcții contractuale)  fiind încadrate 

un număr de 45 de posturi, cu un deficit de 3 funcții publice generale și o funcție publică de 

conducere. Media de vârstă a personalului este la finalul anului de 46,02 ani. 

 

II. Atributii legale. Activitati desfasurate. 
 

      Pe tot parcursul anului 2022 Politia Locala Râmnicu Sărat si-a indeplinit atributiile legale in 

ceea ce priveste apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii 

private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în domeniile ordinii şi liniştii publice, 

circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, 

activitatea comercială, evidenţa persoanelor şi alte domenii stabilite prin lege sau prin hotarare a 

Consiliului Local. 

        Prin H.C.L. nr. 33/28.02.2022 in conformitate cu Ordinul MAI Nr. 92/2011, a fost aprobat  

Planul de ordine si siguranta publica a municipiului Râmnicu Sărat, prin care au fost stabilite, cu 

avizul comisiei locale de ordine publica, sectoarele si zonele de siguranta publica care trebuiesc 

acoperite prin patrulare de Politia Locala Râmnicu Sărat. 

       În perioada analizată, Poliţia Locală Râmnicu Sărat s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite 

prin "Planul de Pază şi Ordine Publică al Municipiului Rm.Sarat", şi au avut ca obiectiv 

fundamental creşterea siguranţei cetăţenului, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale 
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şi infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale. Totodată, activitatea instituţiei a 

avut la bază şi "Planul de Organizare în sistem integrat a dispozitivului de ordine şi siguranţă 

publică, la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat". 

      În ceea ce priveşte fenomenul infracţional în anul 2022 au fost sesizate 849 infracţiuni, 

numărul acestora fiind în crestere faţă de anul 2022, când au fost sesizate 817 de infracţiuni. Din 

totalul de infractiuni sesizate, 277 au fost infracţiuni contra persoanei, 366 infracţiuni contra 

patrimoniului, diferenţa fiind infracţiuni economico – financiare si infracţiuni de altă natură; 

    Un pericol deosebit pentru cetăţeni il reprezintă infracţiunile comise în mediul stradal; astfel 

în anul 2022 au fost constatate 179 de infracţiuni stradale,  faţă de  158  în anul 2021. Din totalul 

infracţiunilor stradale, unele au  fost constatate în flagrant de către patrulele de Ordine Publică 

aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În ceea ce priveşte timpul comiterii infracţiunilor 

acestea s-au comis astfel: 59 infracţiuni pe timpul nopţii, 120 infracţiuni pe timpul zilei. In anul 

2022 s-au constatat 6 furturi  de/din auto,  față de 12 in anul 2021, si 0 fapta de furt componente 

exterioare auto, față de 1 fapta in anul 2021. 

     În ceea ce priveşte fenomenul contravenţional, asa cum rezultă din datele proprii şi din cele 

puse la dispoziţie de Poliţia municipiului Râmnicu Sărat, la nivelul municipiului, în anul 2022  s-

au comis  16.201 de fapte de natură contravenţională. Ponderea cea mai mare au avut-o 

contravenţiile constatate şi sancţionate la regimul circulaţiei pe drumurile publice-10.528 de 

contravenţii, diferenţa fiind cotravenţii constatate la Legea Nr. 61/1991, republicată, precum şi la 

alte acte normative.  

     În ceea ce priveşte locurile în care se comit fapte de natură infracţională sau contravenţională, 

se constată că acestea au preponderenţă în zonele aglomerate din municipiu (Piaţă - Zona 

Centrală) şi în cartierele periferice, unde majoritară este populaţia de etnie rromă. La baza 

comiterii faptelor antisociale stau: conflicte intrafamiliale şi conflicte generate ca urmare a 

consumului de băuturi alcoolice. La nivelul municipiului Râmnicu Sărat nu există conflicte de 

natură interetnică, interconfesionale sau interfamiliale.      
     In perioada de referinta (01.01.2022 - 31.12.2022) Politia Locala Râmnicu Sărat a executat 

misiuni si activitati specifice constatând si aplicand un numar de 2.447 sanctiuni 

contraventionale in valoare totala de 650.230 lei,  dintre care 1.416 sanctiuni cu amenda si  

1.031 de sanctiuni cu avertisment scris, (față de de anul 2021 cand au fost constatate 3.644 

sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1.153.746  lei) , dupa cum urmeza :                                                                                                        

a) Legea Nr. 61/1991 -  443 sanctiuni in valoare de 124.250 lei, din care:                           

-     323  sanctiuni cu amenda 

-     120  sanctiuni cu avertisment 

                                           (2021 = 392 sanctiuni in valoare de 127.300 lei) 

 

    b) H.C.L. Nr. 59/2015 -  492 sanctiuni in valoare 194.425 lei, din care 

 -  325   sanctiuni cu amenda    

           -   167   sanctiuni cu avertisment 

                                        (2021 = 927 sanctiuni in valoare 233.225 lei) 
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c) Legea Nr. 50/1991, actualizata – 55 sanctiuni in valoare de  59.000 lei;                          

                                        (2021 = 41 sanctiuni in valoare de  43.000 lei) 

 

d) O.U.G. Nr. 195/2002 – 1.359 sanctiuni in valoare de 202.855 lei, din care:                   

- 647 sanctiuni cu  amenda 

- 712  sanctiuni cu avertisment 

- zilnic au fost implementate in Baza de date a M.A.I puncte de penalizare la permisul de 

conducere, pentru contraventiile avute in competenta  

                                        (2021 = 1.173 sanctiuni in valoare de 167.331 lei) 

 

     e)   H.C.L. Nr. 36/2009; H.C.L. Nr. 218/2013 - 15 sanctiuni in valoare de 1.200 lei     

                                        (2021 = 19 sanctiuni in valoare de 1.700 lei   ) 

 

f) Alte acte normative (O.G. Nr. 97/2005, O.G. Nr. 99/2000, Legea nr.448/2006, Legea Nr. 

145/2014,  Legea nr.15/2016) -  14  sanctiuni in valoare de 9.000 lei                           

                                   (2021 = 25 sanctiuni in valoare de 4.440 lei ) 

 

    g) In contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pe  perioada starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei, (care a incetat in luna martie 

2022) in aplicarea actelor normative incidente, pentru nerespectarea prevederilor Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, efectivele Politiei Locale Rm.Sarat au constatat un numar de 69 de fapte de natura 

contraventionala in valoare de 59.500 lei, din care 12 avertismente si 57 amenzi.  

 Tot in aceasta perioada (01.01.2022- 08.03.2022), pana la incetarea starii de alerta pe teritoriul 

Romaniei  au fost verificate 1.776  persoane in 1.299 locatii de pe raza municipiului Rm.Sarat, 

persoane care au avut instituita masura carantinarii/izolarii la domiciliu. 

     In aceasta perioada au fost trimise spre executare un numar de 1.361 procese verbale de 

contraventie, din care 605 procese verbale de contraventie la Primaria municipiului Râmnicu 

Sărat , 57 procese verbale de contraventie la Administratia Finantelor Publice,  si un numar de 

699 procese verbale la alte primarii din tara.  

   In ceea ce priveste amenzile aplicate de institutia noastra  si platite in anul 2022 la nivelul 

Primariei municipiului Rm.Sarat, a fost incasata suma de 114.236 lei , ceea ce reprezinta un 

procent de aproximativ 17.57 %. 

   

   In ceea ce priveste procesele verbale de contraventie care au fost contestate la instanta de 

judecata, acestea au fost in numar de 8, dintre care 2 actiuni au fost admise in parte in sensul ca 

a fost inlocuita masura amenzii contraventionale cu avertisment, iar in 4 cazuri s-a mentinut 

amenda aplicata in procesul verbal de contraventie. Precizam faptul ca pe rolul instantelor de 

judecata sunt in curs de solutionare inca 2 cauze avand ca obiect contestatie la procese verbale 

incheiate de Politia Locala Rm.Sarat in anul 2022.  

Activitati specifice :  



6 

 

 

        a) Sesizari telefonice  = 1.443  (18 apeluri SNUAU 112) 

        b) Sesizari si reclamatii scrise  = 104 

        c) Interventii la solicitarea altor institutii=  356 (Primarie-63, D.A.S-9, A.D.P-57, R.E.R.-

11, Compania de Apa-7, Spitalul Municipal-6, Acvaterm-18, Forse- 9, Pol.municipiului-76, 

I.S.U-8, D.S.V- 8, D.S.P- 5, etc.si anume, insotirea reprezentantilor acestor institutii la diferite 

actiuni/controale, executari silite, sechestre, anchete sociale,etc.)   

       d) Infractiuni constatate = 19 (ex.: furt, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice 

de catre o persoana fara permis de conducere, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice 

de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice etc.); 

       Precizam faptul ca aceste infractiuni au fost constatate atat in patrule mixte cu lucratori din 

cadrul Politiei municipiului Rm.Sarat, cat si de patrule independente de politisti locali, unele fiind 

infractiuni flagrante.  

e) Persoane verificate in baza locala si nationala de date = 611 

f) Persoane legitimate = 13.577 

g) Persoane controlate corporal = 55 

h) Persoane asupra carora s-a efectuat controlul bagajelor = 27 

i) Persoane conduse la sediul politiei = 55 

j) Minori indrumati la domicliu/parinti sanctionati = 29                                                      

k) Cersetori depistati/sanctionati = 14 

l) Persoane urmărite/dispărute depistate =  

m) Planuri de actiune desfasurate = 243 

n) Persoane verificate la domiciliu = 1.776 

o) Locatii verificate = 1.299 

p) Forte folosite  = s-a actionat zilnic cu o medie 13 politisti locali ( 8 ordine publica si 5 

rutier) care au actionat in patrule auto (fiind folosite 4 autospeciale) sau pedestru. 

Dispozitivul a fost completat in functie de situatia operativa si cu politisti locali din cadrul 

altor compartimente (protectia mediului, comercial, evidenta persoanelor, disciplina in 

constructii).  

  

A) Serviciul ‘’Ordine Publică’’ 
 

     Este condus de un Şef Serviciu  şi are în structură 23 funcţii  publice  specifice de poliţist local.  

    In ceea ce priveste activitatea Compartimentului de ‘’Ordine Publica’’(16 politsiti locali) se 

desfasoara in permanență in ture de 8 ore, pe toata raza municipiului Rm.Sarat, avand ca principal 

scop creşterea siguranţei cetăţenului, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi 

infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale, precum si respectarea normelor legale 

privind protectia mediului.  

  S-a actionat zilnic cu o medie de 8 politisti locali/zi (2 politisti locali la schimbul I, 4 politisti 

locali la schimbul II si 2 politisti locali la schimbul III ) fiind constituite atat patrule auto (1.065 
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patrule)  cat si patrule pedestre (290 patrule). In activitatea de patrulare auto au fost folosite 2 

autospeciale de patrulare si interventie. 

   Pe parcursul anului 2022 politistii locali din cadrul acestui serviciu au constatat un numar de 

1.073  fapte de natura contraventionala aplicand sanctiuni contraventionale in valoare de 446.175 

lei, si 4 infractiuni flagrante (furt).  Ponderea cea mai mare o au contraventiile constatate pentru 

nerespectarea prevderilor Legii nr.61/1991 (tulburarea ordinii si linistii publice, provocarea si 

participarea la scandal, consumul de bauturi alcoolice pe domeniul public, proferarea de injurii, 

cersetorie, etc.) dar si contraventii constatate pentru incalcarea legislatiei referitoare la protectia 

mediului (depozitarea necontrolata a deseurilor si rezidurilor menajere, imprastierea gunoiului 

menajer la pubelele de gunoi amenajate in condominii, nedetinerea unui contract valabil cu 

operatorul de salubritate, etc.)  

   In aceasta perioada au fost executate si alte misiuni si activitati in conformitate cu prevederile 

legale date in competenta, dupa cum urmeaza: 

      -  au fost executate 1.426 de interventii la evenimente, dupa cum urmeaza : sesizari primte de 

la Dipsecerat- 747 , sesizari din oficiu - 679 ; 

      - in urma stabilirii calendarului de activitati/actiuni saptamanale,  au fost desfasurate 149 de 

planuri de actiune (Piata municipala, Obor,Zona centrala, unitati de invatamant, Stadionul 

municipal, sala municipala de sport), dar si pentru pentru impunerea normelor legale incidente in 

perioada starii de alerta pe teritoriul Romaniei (care a incetat in luna martie 2022) ; astfel in acest 

context au fost constatate si aplicate un numar 69 de contraventii pentru incalcarea prevederilor 

Legii nr.55/2020 ; au fost verificate un numar de 1776 de persoane in 1229 locatii, persoane care 

au avut instituita masura izolarii/carantinarii la domiciliu ; 

- supravegherea continua, atat prin activitati de patrulare, cat si prin monitorizare video, a 

zonelor periferice si a albiei raului Ramnic, in vederea stoparii depozitarii necontrolate a 

deseurilor menajere sau a rezidurilor de orice fel; 

- patrularea permanenta, atat auto cat si pedestra pe toata raza municipiului Râmnicu Sărat, 

pentru pastrarea unui climat de ordine si siguranta publica; 

- supravegherea zonelor si locurilor publice aglomerate, a unitatilor de invatamant si a 

perimetrului adiacent acestora, a mobilierului urban, a mijloacelor de semnalizare rutiera, a 

aranjamentelor florale si spatiilor verzi, pentru a preveni/descoperi orice fapta antisociala, in 

vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica  si pentru a preveni/descoperi orice 

degradare/distrugere a bunurilor ce apartin domeniului public sau privat ; 

-     mentinerea unei legaturi permanente cu asociatiile de proprietari; 

-  supravegherea tuturor unitatilor de invatamant de pe raza municipiului avand ca principal 

obiectiv cresterea gradului de siguranta a elevilor si cadrelor didactice in toate institutiile de 

invatamant din municipiu si pentru prevenirea delicventei juvenile si victimizarii elevilor ; 

- depistarea persoanelor fara adapost, a cersetorilor, a minorilor lasati fara supraveghere si 

indrumarea lor catre reprezentantii legali; 

- monitorizarea, supravegherea și verificarea sistemelor de siguranță bancară, deținătoare de 

valori (case de amanet, case de schimb valutar, agenții de pariuri sportive, magazine de bijuterii) 
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- actiuni de identificare a persoanelor fara adapost si conducerea/indrumarea acestora la 

adapostul pus la dispozitie de Primaria Rm.Sarat pentru perioada anotimpului rece; 

- activitati comune cu reprezentanti ai operatorului de salubritate, avand ca scop incheierea 

de contracte de salubritate; 

- actiuni punctuale potrivit competentei, pentru respectarea legislatiei privind regimul de 

detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara 

stapan si a celei privind protectia animalelor, fiind sesizate serviciile specializate pentru 

gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini, am acordat sprijin personalului 

specializat din cadrul ADP Râmnicu Sărat, in capturarea si transportul acestora la adapost; 

- activitati comune cu ADP Râmnicu Sărat in vederea salubrizarii unor zone periferice de pe 

raza municipiului unde se depuneau in mod necontrolat deseuri/reziduri menajere; 

- depistarea grupurilor de tineri care deranjeaza ordinea si linistea publica pe perioada verii, 

in special in zona cartierelor de blocuri si in zona centrelor comerciale; 

- activitati de patrulare in zonele aglomerate, in special Piata Centrala pentru prevenirea 

faptelor de furt ; 

        - patrularea si supravegherea cartierului Bariera Focsani pentru prevenirea si stoparea 

infractiunilor de furt de la locuintele aflate in constructie in acea zona; 

- s-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Serviciul Evidenţa Populaţiei, Directia 

de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social; 

- s-a mentinut o legatura permanenta cu Directia de Asistenţă Socială in vederea rezolvarii 

cazurilor sociale constatate de catre lucratorii politiei locale in activitatea lor zilnica; 

- poliţiştii locali au participat la asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării 

manifestărilor cultural - artistice - sportive şi precum şi cu ocazia manifestărilor şi sărbătorilor 

religioase care au avut loc pe raza de competenta; 

- poliţiştii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă Buzau, au organizat 

acţiuni în vederea depistării şi identificării consumatorilor casnici branşaţi ilegal la reţeaua 

publică de apă, rău-platnici sau necontorizaţi, fiind efectuate controale si aplicate măsuri pentru 

intrarea în legalitate; 

- s-a asigurat prin patrulari succesive integritatea cladirilor aflate in administrarea Primariei 

Râmnicu Sărat precum si integritatea obiectelor de mobilier urban amplasate pe raza 

municipiului; 

- colaborarea permanenta cu angajatii firmei de paza "FORSE" care i-si desfasoara activitatea 

de paza la unitatile de invatamant din municipiul Râmnicu Sărat, pentru cresterea gradului de 

siguranta al elevilor si cadrelor didactice. 

-  identificarea și sancționarea faptelor de natură a încălca normativele legale în domeniul 

publicității stradale;  

  - pe parcursul anului 2022 s-a asigurat supravegherea permanenta a perimetrului fostei rafinarii 

OilReg si fostei rampe de deseuri municipale, unde au fost efectuate lucrari de ecologizare si 

salubrizare a zonei, in zonele respective fiind montate si camere de supraveghere video. 

 

B) Serviciul ‘’Disciplină și Siguranță Rutieră’’ 
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      Este condus de un Şef Serviciu şi  are în structură 13 funcţii publice specifice de poliţist local, 

fiind structurat în doua compartimente funcţionale, şi anume Compartimentul Disciplină şi 

Siguranţă Rutieră, cu 9 funcţionari publici,  şi Compartimentul Dispecerat cu 4 funcţionari 

publici, poliţişti locali. Activitatea se desfasoara in permanenta in ture de 8 ore, pe toata raza 

municipiului Rm.Sarat, avand ca principal scop respectarea legislatiei rutiere conform 

competentei Politiei Locale precum si cresterea gradului de siguranta pentru toti participantii la 

trafic .  

    S-a actionat zilnic cu o medie de 5 politisti locali/zi (2 politisti locali la schimbul I, 2 politisti 

locali la schimbul II si 1 politist local la schimbul III , care actioneaza in patrula mixta cu un 

lucrator din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Rm.Sarat), fiind constituite patrule 

auto (1.095 patrule). In activitatea de patrulare auto au fost folosite 2 autospeciale de patrulare si 

interventie. 

    Pe parcursul anului 2022 politistii locali din cadrul acestui serviciu au constatat un numar de 

15 infractiuni la regimul circulatiei (conducerea unui vehicul de catre o persoana care nu poseda 

permis de conducere, conducerea unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor 

alcoolice/substante interzise) si un numar de 1.374 de fapte de natura contraventionala aplicand 

sanctiuni contraventionale in valoare de 204.055 lei. Ponderea cea mai mare o au contraventiile 

constatate  privind oprirea/stationarea interzisa, acces interzis, incalcarea normelor rutiere de 

catre pietoni, biciclisti si carutasi, dar au fost constatate si contraventii privind nerespectarea 

regulamentului de organizare si functionare al parcarilor cu plata si de resedinta amenajate in 

municipiul Rm.Sarat.  

   In aceasta perioada au fost executate si alte misiuni si activitati in conformitate cu prevederile 

legale date in competenta, dupa cum urmeaza : 

- au fost executate 1.176 de interventii la evenimente, dupa cum urmeaza : sesizari primte de la 

Dipsecerat- 596 , sesizari din oficiu -580 ; 

      - in urma stabilirii calendarului de activitati/actiuni saptamanale au fost desfasurate 94 de 

planuri de actiune, in special pentru impunerea normelor legale privind oprirea/stationarea 

interzisa, acces interzis, incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti si carutasi ;  

- actiuni de dirijare si fluidizare a traficului auto in zona centrala a municipiului, sau cu ocazia 

diferitelor lucrari la carosabil, precum si in zona unitatilor de invatamant unde se constata valori 

ridicate de trafic ; 

- actiuni de blocare, dirijare si fluidizare a traficului auto cu ocazia manifestarilor culturale, 

artistice sau religioase ; 

- patrularea permanenta pe toata raza municipiului Râmnicu Sărat, pentru pastrarea unui 

climat de ordine si siguranta publica; 

- supravegherea zonelor si locurilor publice aglomerate, a unitatilor de invatamant si a 

perimetrului adiacent acestora, a mobilierului urban, a mijloacelor de semnalizare rutiera, a 

aranjamentelor florale si spatiilor verzi, pentru a preveni/descoperi orice fapta antisociala, in 

vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica  si pentru a preveni/descoperi orice 

degradare/distrugere a bunurilor ce apartin domeniului public sau privat ; 
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- actiuni impreuna cu administratorul drumului public pentru curatarea si indepartarea 

zapezii si a ghetii depuse pe carosabil; 

- actiuni de instiintare/sanctionare a persoanelor fizice/juridice pentru necuratarea trotuarelor  

de zapada, gheata sau materiale de constructie din dreptul imobilelor pe care le detin; 

- actiuni de identificare a posesorilor/detinatorilor de vehicule cu tractiune animala, indrumarea 

acestora de a intra in legalitate in ceea ce priveste inregistrarea vehiculului in evidenta Primariei 

municipiului Râmnicu Sărat.  

- a acordat sprijin operatorilor de parcari angajati la S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat, in 

vederea desfaurarii in bune conditii a activitatii in zona parcarilor cu plata si parcarilor de 

resedinta din municipiul Rm.Sarat; 

- au fost desfasurate activităţi de responsabilizare a conducatorilor de autovehicule cu sarcina 

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, a conducătorilor care parchează/stationează 

necorespunzator, depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au ca obiect de activitate 

transportul de călatori în regim de taxi şi transport intra/interjudeţean de persoane care nu respectă 

staţiile autorizate in conformitate cu prevederile H.C.L. Nr. 218/2013; 

- s-au insotit reprezentantii TUC S.A. si ATRAS la actiunile de control asupra operatorilor de 

transport public de persoane, in vederea  respectarii legalitatii activitatilor pe care acestia le 

desfasoara pe raza municipiului Râmnicu Sărat; 

  

        Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Dispecerat asigură în permanenţă legătura cu 

efectivele aflate în misiune, asigurând şi urmărind secvenţial activităţile specifice de ordine 

publică și circulație pe drumurile publice din zona de competenţă a poliţiei locale, conform 

Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Rm.Sarat. De asemenea, dispecerii au 

primit informaţiile transmise de către poliţiştii locali aflaţi în serviciu de patrulare, cu privire la 

constatările/evenimentele produse şi au accesat bazele de date pentru identificarea persoanelor 

oprite pentru legitimare ori a autovehiculelor, în vederea stabilirii identității și luării măsurilor ce 

se impun conform prevederilor legale. 

   La nivelul acestui compartiment s-au realizat zilnic, sinteze si raportari cu privire la activitatile 

desfasurate, si s-a tinut in permanenta legatura cu Dispeceratul politiei municipale pentru o buna 

colaborare si coordonare a patrulelelor aflate in serviciu. 
 

C) Compartiment ‘’Protecția Mediului’’ 
 

         Are în structură 2 funcţii publice specifice de poliţist local, activitatea desfășurându-se in 

ture de 8 ore,  schimbul I sau schimbul II, in functie de planificarea lunara/zilnică a activitații. 

     In cursul anului 2022 Compartimentul de Mediu a efectuat actiuni privind: 

    -salubrizarea spatiilor verzi; salubrizarea punctelor gospodaresti; salubrizarea stradala; 

verificarea depozitarilor necontrolate de deseuri; autovehiculele abandonate pe domeniul public 

al municipiului; modul de crestere a animalelor in gospodariile proprii ale cetatenilor; 

solutionarea sesizarilor primite de la cetateni, verificarea rampei de gunoi precum si alte depozite 

de deseuri; verificarea persoanelor fizice si juridice privind existenta contractelor de salubrizare; 
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colaborarea cu alte institutii ( Directia Sanitar Veterinara Buzau, Directia De Sanatate Publica 

Buzau,Garda de Mediu Buzau, Administratia Domeniului Public si S.C. RER SUD SA, si  SC 

Acvaterm SA, Compania de Apa) in vederea solutionarii sesizarilor primite de la cetateni. 

 1. Verificarea si solutionarea sesizarilor primite de la cetateni (scrise, verbale,telefonice, 

transmise pe pagina de facebook) 

 -29 sesizari scrise 

 -102 sesizari telefonice 

 -12 sesizari primite in mediul on line 

 Toate sesizarile au fost solutionate in termen, o parte dintre acestea fiind dirijate catre alte 

institutii abilitate pentru solutionare, in conformitate cu articolul 6 din O.G 27/2002, privind 

reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Ca atare am efectuat control comun cu 

reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Buzau si Directia Sanitar Veterinara in vederea 

cercetarii reclamatiilor primite de la cetateni. 

2. Respectarea si monitorizarea normelor de protectia mediului de catre persoanele,  fizice 

si juridice. S-a amintit cetatenilor ca au obligatia  de a intretine in stare corespunzatoare cladirile 

detinute cu orice titlu, a terenurilor, a spatiilor verzi si a partii carosabile. S-au inmanat somatii 

(un nr. de 36) persoanelor ce nu au intretinut in stare corespunzatoare anexele gospodaresti. 

 3. Actiuni de verificare a rampelor clandestine de deseuri din Municipiu. Actiuni de 

patrulare in vederea depistarii persoanelor care efectueaza depozitari de deseuri in zonele 

neautorizate, precum si ocuparea domeniului public prin depozitarea de nisip si alte obiecte sau 

materiale ce impiedica buna  

desfasurare a traficului, in urma carora  s-au intocmit  procese-verbale de sanctionare a 

contraventiei cu amenda conform HCL 59/2015.  

 4.Actiuni de verificare a persoanelor fizice si juridice privind incheierea contractelor de 

salubrizare conform dispozitiilor art. 3, lit. F, din HCL 59/2015, in urma carora  s-au intocmit 

procese-verbale de sanctionare a contraventiei. 

 Actiuni de verificare a operatorilor economici de pe raza Mun. Rimnicu Sarat in privinta 

detinerii contractelor de salubrizare si in privinta avizarii Acordului de Functionare. Au fost 

verificati in numar de 34 operatori economici din care un numar de 3 nu detineau contract de 

salubrizare cu nici un operator autorizat.Ca atare acestora li s-a pus in vedere  sa incheie contractul 

de salubrizare cu operatorul autorizat pe raza Mun. Rimnicu Sarat si sa obtina Acordul de 

Functionare. 

5.Au fost afisate un nr. de 28 somatii pe parbrizul autovehiculelor ce prezentau semne 

vizibile de abandonare pe domeniul public, in vederea ridicarii lor. 

 6.Au fost efectuate actiuni de verificare a gospodariilor neracordate la sistemul public de 

apa si canalizare, in urma carora au fost verificate un numar de 700 de imobile si au fost intocmite 

un numar de 400  acorduri de bransare. 

 In urma actiunilor enumerate mai sus , ca urmare a incalcarii legislatiei privind protectia 

mediului au fost intocmite in total un nr. de 80 de procese-verbale de constatare a contraventiei, 

aplicandu-se amenzi in cuantum de 28.250 lei. 
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D) Compartiment  ‘’Disciplina în Construcții si Afisaj Stradal’’ 
 

       Are în structură 1 funcţi publica specifica de poliţist local activitatea desfășurându-se in ture 

de 8 ore,  schimbul I sau schimbul II, in functie de planificarea lunară/zilnică a activitații 

In cadrul compartimentului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal, in perioada 

01.01.2022 - 31.12.2022 au fost intocmite un numar de 55 Procese-Verbale de Constatare si 

Sanctionare a Contraventiilor pe Legea 50/1991, 54 sanctionate cu 1.000 lei - valoare totala 

54.000 lei, 1 Proces-Verbal pe Legea 50/1991 pentru obstructionarea controlului - valoare totala 

5.000 lei, 85 Procese-Verbale pe HCL 59/2015 valoare totala 71.900 lei si 8 Procese-Verbale pe 

Legea 61/1991, valoare totala 4.900 lei. 

- Impreuna cu reprezentantii primariei am participat la identificarea in teren a stadiului actual 

al lucrarilor la diferite adrese ce fac obiectul intrarii in legalitate prin obtinerea autorizatiei 

de construire. S-au realizat planse foto si s-au intocmit procese-verbale de constatare la fata 

locului pentru un numar de 144 de astfel de imobile, inaintate Compartimentului Juridic 

din cadrul primariei. 

- Au fost inregistrate un numar de 9 tabele cu acordul vecinilor pentru placarea imobilelor. 

- 112 adrese de la primarie si alte institutii au fost inregistrate, verificate reclamatiile si 

transmis raspuns petentilor. 

- In urma controlului din teren au fost verificate 217 autorizatii de construire/ desfiintare. 

- Reclamatiile, 125 scrise si telefonice de la cetateni, privind constructiile, au fost verificate 

si s-a transmis raspuns. 

- Au fost invitati la sediul politiei proprietarii imobilelor in vederea verificarii autorizatiilor, 

pentru 96 imobile aflate in curs de executare lucrari de construire. 

- La sediul Politiei Locale s-au prezentat un numar de 147 persoane  pentru relatii in ceea ce 

priveste lucrari de construire/desfiintare, reparatii. 

- 131 persoane au fost instiintate verbal si  in scris cu privire la eliberarea trotuarului unde 

erau depozitate diferite materiale de constructii. 

 

  
 

 

 

 

E) Compartiment ‘’ Inspecție Comercială’’ 
 

     Are în structură 1 funcţie publica specifice de poliţist local activitatea desfășurându-se in ture 

de 8 ore,  schimbul I sau schimbul II, in functie de planificarea lunara/zilnică a activitații 

               In cursul anului 2022 ,politistul locai din cadrul Compartimentului Inspectie Comerciala 

a verificat activitatea agentilor economici care au puncte de lucru pe raza municipiului Ramnicu 

Sarat. 
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       Pe parcursul perioadei analizate, s-au desfasurat activitati specifice,urmarindu-se principalele 

obiective:constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru incalcarea regulilor generale 

de comert stabilite prin legi,ordonante de guvern,hotarari ale consiliului local,verificarea 

respectarii normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale in 

piete ,targuri si oboare,verificarea modului de respectare a obligatiilor ce revin agentilor 

economici cu privire la afisarea preturilor. 

       In cazul unitatilor comerciale de alimentatie publica s-au verificat daca acestea detin 

autorizatia de functionare eliberata de catre Primarie si daca respecta programul de functionare 

stabilit in autorizatii.  S-au mai verificat documentele de constituire a societatii, autorizatiile 

legale de functionare, documentele de provenienta a produselor aflate la vanzare, conditiile 

igienico-sanitare de comercializare si depozitare a produselor, termenele de valabilitate a 

produselor aflate la vanzare, modul de afisare a preturilor. 

     Au fost efectuate 36 controale la comerciantii care desfasoara activitati comerciale in spatii 

fixe (societati comerciale si persoane fizice autorizate), la  operatorii comerciali ce desfasoara 

activitati comerciale in puncte de lucru stradale (comert de intampinare), rulote si terase sezoniere 

iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 12 sanctiuni contraventionale in valoare totala 

de 5.000 lei (in 3 cazuri s-a aplicat sanctiunea contraventionala cu avertisment). 

        S-au efecuat actiuni de patrulare si panda impreuna cu celelalte compartimente ale Politiei 

Locale Ramnicu Sarat in problemele legate de mediu, depunerea necontrolata de deseuri pe raza 

municipiului, ordine publica, siguranta rutiera si constructii. 

Verificarea si solutionarea sesizarilor venite de la cetateni sau alte institutii publice: 

-13 sesizari scrise 

-12 sesizari telefonice 
    

 

F) Compartiment ‘’ Evidența Persoanelor’’ 

   Are în structură 1 funcţie publică specifică de poliţist local, activitatea desfășurându-se in ture 

de 8 ore,  schimbul I sau schimbul II, in functie de planificarea lunara/zilnică a activitații 

      

• Evidenţa Persoanelor 

Pe parcursul anului 2022, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- Au fost efectuate un număr de 194 verificări la domiciliu pentru înmânarea de invitații în 

vederea prezentării la Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru 

eliberarea unui nou documente de identitate; 

- Pentru declararea morții pe cale judecătorească, la solicitarea Primăriei Municipiului 

Râmnicu Sărat au fost efectuate verificări și afișări ale sentințelor civile la ultimul domiciliu cunoscut 

a unui număr de două persoane; 
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- La solicitarea Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat au fost efectuate verificări pe raza de 

competență pentru identificarea a două persoane în vederea inmânării acestora a documentelor 

expediate și returnate de către serviciul de curierat; 

- La solicitarea Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat au fost efectuate verificări la ultimul 

domiciliu cunoscut a unui număr de 12 persoane ce figurează cu creanțe la bugetul local; 

- La solicitarea Judecătoriei Sectorului 4 București, au fost efectuate verificări pentru a stabili 

dacă persoana vizată locuiește efectiv la adresa indicată; 

- Au fost efectuate verificări și deplasări în teren pentru a asigura îndeplinirea Dispoziţiei 

Primarului Nr. 13/2015 pentru cazuri de restanțe în efectuarea orelor de muncă în folosul 

comunității; 

- La solicitarea Direcției de Sănătate Publică Buzău s-au efectuat deplasări pe raza 

municipiului în vederea comunicării unui număr de 84 procese-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor; 

- S-au efecuat actiuni de patrulare si panda impreuna cu celelalte compartimente ale 

Politiei Locale Ramnicu Sarat in problemele legate de mediu, depunerea necontrolata de deseuri 

pe raza municipiului, ordine publica. 

În urma activităţii desfăşurate în teren, împreună cu colegii de patrulă, au fost legitimate 

un număr de 411 persoane și s-au efectuat un număr de 124 verificări în baza de date. 

 

• Arhivă 

În perioada 01.01.2022 - 31.10.2022, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- preluarea documentelor create pe parcursul anului 2021 de către compartimentele 

instituției; 

- organizarea documentelor în cadrul arhivei; 

- predarea documentelor aflate în arhiva instituției către directorul executiv prin procesul-

verbal de predare-primire Nr. 583/28.10.2022. 

 

G)     Compartiment ‘’ Monitorizare’’ 
 

        Are în structură 8 funcţii contractuale  activitatea desfășurându-se în permanență, in ture de 

12 ore, avînd ca principal obiectiv monitorizarea video a domeniului public al municipiului 

Rm.Sărat pentru cesterea gradului de siguranta publică. 

1. Evenimente semnalate: 244 

 

Nr. Crt. Evenimente 
1. Ordine Publică 62 

2. Siguranţă Rutieră 17 

3. Construcţii şi Afişaj Stradal 18 
4. Protecţia Mediului 147 
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5. Control Comercial 0 

 Total 244 
 

2. Evenimente primite spre verificare: 1059 

Nr. Crt. Domeniu de activitate Dispecerat Patrulă 
PLRS 

Poliţie Total 

1. Ordine Publică 100 87 182 369 

2. Siguranţă Rutieră 29 149 427 605 

3. Construcţii şi Afişaj 
Stradal 

0 1 0 1 

4. Protecţia Mediului 19 64 0 83 
5. Control Comercial 1 0 0 1 

 Total 149 301 609 1059 
3. Întocmire răspunsuri adrese: 127 

Poliţie - Biroul Ordine Publică                                            5 răspunsuri 

Poliţie - Biroul Rutier                                        34 răspunsuri 

Poliţie - Biroul Investigaţii Criminale                                              75 răspunsuri 

IPJ Vrancea - Secția 1 de Poliție Rurală Golești                                1 răspunsuri 

Judecătoria Rm. Sărat                                                                       3 răspunsuri 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău                                            1 răspunsuri 

Direcția de Asistență Socială Rm. Sărat                    1 răspunsuri 

A. D. P. Rm. Sărat                                          2 răspunsuri 

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București           1 răspunsuri 

IPJ Ialomița - Serviciul Investigații Criminale                            1 răspunsuri 

I P J Bacău - Serviciul de Investigaţii Criminale         1 răspunsuri 

Secția de Poliție Rurală nr. 9 Ziduri                                       1 răspunsuri 

Persoane fizice                              1 răspunsuri 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

Total:             127 răspunsuri 
 

  În cursul anului 2022 au fost montate 27 camere de supraveghere video stradală dintre care 19 

camere mobile și 8 camere fixe. Acestea au fost instalate în următoarele locații: Zona Jandarmeria 

Râmnicu Sărat 1 cameră, intersecția str. Matei Basarab cu str. Șoseaua Puiești 2 camere, str. 

Crângul Meiului 1 cameră, intersecția str. Mihai Eminescu cu str. Constantin Brâncoveanu 2 

camere, str. Șoseaua Industriilor 2 camere, str. Parcului 2 camere, str. Stadionului 3 camere, str. 

Plantației 2 camere, str. Armoniei 2 camere, str. Fraternității 1 cameră, str. Topliceni 1 cameră și 

Gara CFR din Râmnicu Sărat 8 camere. La acest moment sistemul de supraveghere video stradal 

cuprinde un număr de 185 de camera dintre care 102 camere fixe și 83 camere mobile.  
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 Activitatea compartimentului se desfăşoară sub coordonarea și supravegherea Directorului 

Executiv al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat  şi a Șefului Serviciu .  

 În ceea ce priveşte sarcinile de serviciu şi realizarea acestora, menţionăm că au fost  realizate 

corect şi la termen în funcţie de specificul fiecărei activităţi în parte, cu implicarea tuturor 

factorilor responsabili şi consultarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Colaborarea pe linie ierarhică atât cu superiorii cât şi cu celelalte compartimente din cadrul 

instituției s-a desfăşurat în limitele deontologiei profesionale, dovedindu-se a fi  constructivă şi 

eficientă. În cursul anului 2022 s-au înregistrat un număr de 127 solicitări de furnizare de 

informaţii stocate, soluţionarea acestora efectuându-se cu respectarea strictă a prevederilor Legii 

190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) şi a Legii 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, fiind furnizate un număr de 96  dvd-uri,  136 cd-uri și 1 suport 

memorie externă. Acestea au fost furnizate către Poliția Municipală Râmnicu Sărat, Judecătoria 

Rm. Sărat, IPJ Vrancea - Secția 1 de Poliție Rurală Golești ,  Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Buzău, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, IPJ Ialomița - Serviciul 

Investigații Criminale, I P J Bacău - Serviciul de Investigaţii Criminale și Secția de Poliție Rurală 

nr. 9 Ziduri  

 Pe parcursul anului, operatorii au semnalat 244 de evenimente care au fost transmise pentru 

soluționare patrulelor mobile de intervenție și pedestre din cadrul instituției. Deasemenea 

operatorii au primit spre verificare un număr de 1059 de evenimente semnalate de către 

dispeceratul instituției, patrulele mobile de intervenție și pedestre din cadrul instituției și  

lucrătorii Poliției Municipale Râmnicu Sărat.   

          Pe linia asigurării unui climat de ordine şi siguranţă a cetăţenilor s-a acţionat prin 

monitorizarea zonelor şi locurilor publice aglomerate, monitorizarea și semnalarea persoanelor 

care practică cerşetoria, monitorizarea de persoane, oameni ai străzii, monitorizarea zonelor 

predispuse la săvârşirea de fapte antisociale, monitorizarea integrităţii mobilierului urban, a 

amenajărilor floricole, a spaţiilor verzi. 

         Pe linia asigurării pazei şi supravegherii  obiectivelor de interes public şi privat precum și  

a supravegherii perimetrelor din imediata apropiere a unităților de învăţământ, operatorii 

compartimentului au desfășurat activități de monitorizare a obiectivelor de interes public şi privat 

și a perimetrelor din imediata apropiere a unităților de învăţământ aflate în raza de acțiune a 

camerelor video. 

               În domeniul circulației pe drumurile publice operatorii compartimentului au desfășurat 

activității de monitorizare a modului cum se desfășoară traficul rutier și au semnalat cazurile în 

care participanții la trafic au încălcat normele legale cu privire la oprirea, staționarea și parcarea 

vehiculelor în locurile interzise, accesul interzis, circulația vehiculelor cu masa maximă/gabaritul 

depășit, circulația vehiculelor cu tracțiune animală, a mașinilor și utilajelor, a mopedelor, 

bicicletelor și pietonilor pe raza municipiului Râmnicu Sărat.  
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Deasemenea, cu ajutorul camerelor video din dotare s-a verificat integritatea mijloacelor 

de semnalizare rutieră (funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere). 

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, operatorii compartimentului 

au monitorizat zonele în care sunt amplasate camerele video în vederea: 

- identificarii lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau 

desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 

- identificarii persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii 

ale părţii carosabile şi pietonale;  

- modului cum sunt respectate normele legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral 

şi orice altă formă de afişaj/reclamă. 

În domeniul protecţiei mediului s-au monitorizat activitățile privind condiţiile de ridicare, 

transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, s-a  monitorizat asigurarea salubrizării 

străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, s-a monitorizat ridicarea deşeurilor menajere de 

operatorii de servicii de salubrizare.  

Ca urmare a campaniei de informare a cetățenilor desfășurate de către lucrătorii Poliției 

Locale,  autoritățile locale și operatorul de salubritate s-a reușit într-o bună măsură 

responsabilizarea cetățenilor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea 

acestora în spațiile special amenajate. În acest sens în anul 2022 lucrătorii compartimentului 

monitorizare au semnalat 147 situații de depuneri necontralate a deșeurilor, față de 277 cazuri 

semnalate în anul 2021. Deasemenea lucrătorii compartimentului monitorizare au primit spre 

verificare în anul 2022, 83 situații de depuneri necontralate a deșeurilor, față de 96 cazuri 

verificate în anul 2021. 

               În domeniul activităţii comerciale s-a monitorizat respectarea normelor legale privind 

desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor 

stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. 

 

 

 

 

 
 

   III.   Pregatirea profesionala si disciplina in cadrul Politiei Locale Râmnicu 

Sărat 
 

          În anul 2022, unul din obiectivele principale ale Poliției Locale Rm.Sarat l-a reprezentat si 

pregătirea de specialitate a personalului, la un nivel superior anilor precedenți, pe baza 

principiilor stabilite prin Statutul Funcționarilor Publici, Legea Poliției Locale și Codul de Etică 

Profesională. Acest obiectiv s-a concretizat prin activitatea zilnica de instruire, prezentare și 
cunoaștere a legislației în vigoare, îndrumare și sprijin în completarea și întocmirea unor acte și 
documente procedurale în conformitate cu normele legale, crearea  unei imagini noi a polițistului 

local și a instituției, aplicarea principiului bazat pe criteriul competentei profesionale și calitatii 
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muncii. Activitatea de pregătire s-a desfășurat conform Planului de pregătire întocmit la începutul 

fiecărui an calendaristic, fiind repartizată în sesiuni de instruire și pregătire lunare si  zilnice.  

      Politia Locala Rm.Sarat deţine analiza factorilor de risc şi evaluarea nivelului de risc de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională la principalele locuri de muncă. Ansamblul activităţilor 

de instruire şi acţiunile preventive desfăşurate de toţi factorii de răspundere au condus la 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor şi prevenirea accidentelor de muncă respectiv 

a îmbolnăvirilor profesionale. Toate acestea s-au concretizat prin neînregistrarea în anul 2022 a 

niciunui eveniment de securitate şi sănătate în muncă.  

     In ceea ce priveste activitatea la nivelul Comisiei de Disciplina pe parcursul anului 2022 a 

fost inregistrate 6 sesizari privind nerespectarea regimului de interdictii si indatoriri de catre 3 

functionari publici de executie (politisti locali), fiind incalcate prevederile Regulamentului de 

Ordine Interioară, ale Codului de Etica si Deontologie Profesionala cât şi cele ale Statutului 

funcţionarilor publici. Până la finalul anului 2022 cercetarea disciplinara  a fost finalizata in 6 

cauze, intr-o cauza fiind aplicata sanctiunea disciplinara cu ‘’Suspendarea dreptului de 

promovare pe o perioadă de 3 ani’’,   4 cauze au fost clasate, iar intr-o cauza  sesizarea a fost 

redirectionata catre alta institutie publica. 

     In ceea ce  priveste activitatea profesionala si evaluarea performantelor profesionale pe 

anul 2022 au fost obtinute calificative de satisfactor,  bine si foarte bine. 

 

IV. Executie bugetara 
 

                   Prin H.C.L. nr.38/28.02.2022 modificata prin H.C.L nr.172/28.07.2022 a fost aprobat 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale  pentru anul 2022, în valoare totală de 4.216.000 

lei. 
- La capitolul cheltuieli de personal a fost aprobata suma de 3.666.000 lei, din care pana 

la data de 31.12.2022 a fost utilizata suma de 3.418.860 lei ; 

- La capitolul cheltuieli materiale a fost aprobata suma de 450.000 lei, din care pana la 

data de 31.12.2022 a fost utilizata suma de 349.652 lei ; 

- La capitolul cheltuieli de capital a fost aprobata suma de 100.000 lei, din care pana la 

data de 31.12.2022 a fost utilizata suma de 44.000 lei ; 

V. Concluzii si obiective 
 

       În vederea îmbunătăţirii performanţelor institutiei, în anul 2023 cu efecte în creşterea 

gradului de siguranta publică în municipiu sub toate aspectele ne propunem sa realizam 

următoarele principale obiective:  

1. Controlul respectării normelor legale în ceea ce priveşte domeniile: 

             - ordine si liniste publica; 

             - circulaţie rutieră ; 

-  protectia mediului ; 

-  disciplina în construcţii; 

-  legalitatea activităţilor comerciale; 
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- evidenta persoanelor. 

2. Creşterea vitezei de reacţie la sesizările cetăţenilor și satisfacerea cerinţelor acestora;  

3. Creșterea vizibilității Poliției Locale în comunitate; 

4.  Scăderea timpilor de răspuns la solicitări/sesizări; 

6. Dezvoltarea de proiecte/campanii/parteneriate/voluntariat prin încurajarea participării active a 

cetățenilor și tinerilor la viaţa comunităţii, soluţionarea problemelor cu care se confruntă, iniţierea 

unor acţiuni cu implicarea acestora;  

6. Dezvoltarea capacității de relaționare instituțională, prin consolidarea colaborării cu instituții 

partenere de aplicare a legii 

       Raportat la mențiunile din prezentul ”BILANȚ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI 

RAMNICU SARAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELE 

OBŢINUTE ÎN ANUL 2022”, coroborat cu numărul redus de polițiști locali, cu multitudinea 

domeniilor de activitate și complexitatea atribuțiilor pe care le au polițiștii locali, concluzionăm 

că Poliția Locală a Municipiului Ramnicu Sarat a contribuit la menținerea unui climat de ordine 

socială, a participat activ la toate evenimentele organizate pe raza municipiului Rm.Sarat, a 

gestionat – de cele mai multe ori cu forte proprii – evenimente sociale, culturale, sportive, a 

cooperat și colaborat foarte bine cu celelalte entități ale statului ce fac parte din Planul Unic de 

Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Ramnicu Sarat, cu autoritatea locală (inclusiv cu 

societățile aflate în subordinea autorității locale), instanțele judecătorești și parchetul local, 

precum și cu persoane juridice, fizice sau organizații neguvernamentale, și-a îndeplinit întocmai 

atribuțiile conferite de actele normative în vigoare, răspunzând prompt (raportat la competențele 

legale)atât la sesizările cetățenilor, cât și la solicitările instituțiilor publice. 
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