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RAPORT
privind activitatea desfasurata in anul 2017
de catre Serviciul Public de Poliţie Locală Deva
În anul 2017 efectivul de salariaţi ai Serviciului Public de Poliţie Locală Deva,
având la bază prevederile Legii 155/2010, a Legii 188/1999 precum şi a Hotărârilor
Consiliului Local Deva, au actionat în raza de competenţă înregistrând următoarele
rezultate:
TOTALUL SANCŢIUNILOR
aplicate de Serviciul Public de Politie Locala in anul 2017 este de:
Amenzi
3213
Avertismente
3155
Valoarea amenzilor 678.624 lei
1. Serviciul de Ordine si Liniste Publica, Paza Bunurilor :
- Totalul sanctiunilor aplicate : 1311
Amenzi
533
Avertismente 778
Valoarea amenzilor aplicate

82.370 lei

-actiuni desfasurate in vederea aplanarii unor scandaluri aparute in locuri publice
-actiuni desfasurate in vederea sactionarii unor fapte de tulburare a ordinii si linistii publice
- participari sedinte asociatii de proprietari
- masuri de ordine publica – institutii de invatamant
tot timpul pe perioada cursurilor
-adrese privind abandonul scolar solutionate
- participari la manifestari publice
- infractiuni constatate
- infractori prinsi si predati Politiei Romane
- actiuni insotire personal Primarie şi servicii subordonate CL Deva
- masuri de ordine publica cu ocazia manifestarilor cultural – artistice si sportive
- masuri de protectie a personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala
cu ocazia unor anchete sociale
- executarea de mandate de aducere emise de instanţele de judecată
- sprijin personalului Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
- sesizari telefonice solutionate venite din partea cetatenilor
-sesizari solutionate preluate de la operatorii din Centrul de comanda
- sesizari scrise solutionate
-activitate de verificare a persoanelor persoane in vederea intocmirii actelor de identitate
- persoane primite in audienta
-sesizari solutionate preluate prin sistemul unic national pentru apeluri de urgenta 112

145
318
56
43
60
5
10
428
96
39
8
1046
228
93
429
47
69

In temeiul OUG nr. 97/2005 si OG nr. 84/2001, coroborate cu L155/2010 s-a incheiat in luna
Octombrie 2016 Protocolul de colaborare cu Directia Publica Locala de Evidenta Peroanelor si Stare
Civila in vederea deservirii cu operativitate a cetatenilor municipiului Deva pentru obtinerea actelor de
identitate.
De la data incheierii acestui protocol in anul 2017 agentii Politiei Locale din cadrul Serviciului
de Ordine publica au efectuat verificari in teren la un numar de 429 persoane si au transmis informatiile
obtinute catre Serviciul de Evidenta Persoanelor in vederea demersurilor necesare intocmirii si eliberarii
actelor de identitate.

2. Serviciul Circulatie pe Drumurile Publice
- Totalul sanctiunilor aplicate : 4716

Amenzi
Avertismente
Valoarea amenzilor aplicate

2517
2199
514.554 lei

Structura sanctiunilor contraventionale:
Act normativ
HG 1391/2006
Legea 448/2006
HCL 133/2013
Cap. III, pct.6, HCL 27/2011
L nr.61/1991

Descrierea faptei
Incalcarea normelor legale privind
circulatia pe drumurile publice
Incalcarea normelor privind parcarile
rezervate pentru persoanele cu
handicap
Circulatia/stationarea vehiculelor
Ocuparea abuziva a locurilor de
parcare inchiriate/rezervate
Refuz de legitimare

Nr. sanctiuni
amenzi/avertismente
1251/1352
113/191
1085/566
43/80
7/1

- sesizari telefonice solutionate venite din partea cetatenilor
-sesizari solutionate preluate de la operatorii de trafic din Centrul de comanda
- sesizari scrise solutionate
- persoane primite in audienta
- masuri cu ocazia manifestarilor cultural – artistice
-constituirea de dispozitive in sistem integrat cu MAI
- masuri pentru masinile fara stapan
- fluid izarea si monitorizarea traficului rutier in zonele institutiilor de invatamant – zilnic
- masuri cu ocazia lucrarilor de asfaltare si marcare drumuri publice
-masuri de dirijare si insotire a utilajelor de marcare a drumului public
- masuri cu ocazia lucrarilor de toaletare arbori
- activitati de monitorizare si dirijare cu ocazia caderilor abundente de precipitatii

1064
5943
84
89
66
38
72
19
15
23
6

3. Serviciul Disciplina in constructii, Protectia mediului si Activitate Comerciala
- Totalul sanctiunilor aplicate :301

Amenzi
Avertismente
Valoarea amenzilor aplicate

163
138
81.700 lei

3.1 Compartimentul Disciplina in Constructii :
- Total sanctiuni aplicate :

14

Amenzi
Avertismente
Valoarea amenzilor aplicate

- reclamatii scrise solutionate
- reclamatii telefonice solutionate
- verificare societati panouri publicitare
- autorizatii construire terase verificate
- participari actiuni de demolare
- verificari autorizatii construire

12
2
62.900 lei

94
64
245
0
0
273

3.2 Compartimentul Protectia Mediului :
- Total sanctiuni aplicate : 111

Amenzi
Avertismente
Valoarea amenzilor aplicate

- verificari transport si depozitare deseuri
- verificarea albiilor raului Mures
- verificari contracte salubritate
- sesizari telefonice solutionate
-sesizari de operatori din centrul de comanda
- sesizari scrise solutionate

3.3

48
63
10.100 lei
275
270
227
36
14
73

Compartimentul Activitate Comerciala :

- Total sanctiuni aplicate : 105

Amenzi
Avertismente
Valoarea amenzilor aplicate

- verificari activitati comerciale stradale
- verificari persoane fizice autorizate
- verificari valabilitate autorizatii de functionare
- verificari respectare autorizatie ( program functionare, produse comercializate)
- verificari comercianti cu ocazia manifestarilor cultural – artistice
- sesizari telefonice solutionate
-sesizari de operatori din centrul de comanda
- sesizari scrise solutionate

45
60
8.700 lei
1027
1476
1679
1669
852
24
9
61

4. Serviciul Monitorizare Video si Trafic
4.1 Compartimentul Operator Supraveghere Video si Trafic
Numar total de sesizari
- sesizari pe linie de ordine publica din partea operatorului
- sesizari pe linie de circulatie rutiera din partea operatorului
- sesizari pe linie de comert din partea operatorului
- sesizari pe linie de protectia mediului din partea operatorului
- activitati de monitorizare a manifestarilor cultural artistice
- activitati de monitorizare a mitingurilor
- cautare persoane disparute
-infractiuni flagrante surprinse
- fluidizare trafic prin modificare mod de functionare a semafoarelor
- conservarea locului in urma unor evenimente rutiere
- solicitari eliberare inregistrari video

4.2 Compartimentul Dispecer – Supervizori
Numarul total de sesizari telefonice preluate
- preluare sesizari telefonice pe linie de ordine publica
- preluare sesizari telefonice pe linie de circulatie rutiera
- preluare sesizari telefonice pe linie de disciplina in constructii
- preluare sesizari telefonice pe linie de comert
- preluare sesizari telefonice pe linie de protectia mediului
- preluare sesizari telefonice pentru dezapezire
-preluare sesizari telefonice venite prin apelul unic de urgenta 112
- identificari persoane si auto in baza nationala de date

6131
227
5892
3
7
41
7
5
2
9
3
89

2043
900
1068
29
1
34
22
68
2015

5. Activitatea juridica
Totalul cauzelor instrumentate in anul 2017 a fost in numar de : 49
-cauze castigate : 28
-cauze pierdute : 1
-cauze în care amenda a fost transformată în avertisment:: 0
-cauze pe rol (in curs de solutionare) : 20
5.1 Cauze avand ca obiect actiuni de anulare a procesului-verbal de contravenţie
aplicate de Serviciul Ordine şi Linişte Publică, Paza Bunurilor
Numar total de cauze : 13
-cauze câştigate: 9
-cauze în care amenda a fost transformată în avertisment: 0
-cauze pierdute: 0
-cauze pe rol:
4

5.2 Cauze avand ca obiect actiuni de anulare a proceselor verbale de contraventie,
aplicate de Serviciul Circulatie pe Drumurile Publice
Numar total de cauze : 33
-cauze castigate : 17
-cauze pe rol : 16
-cauze pierdute: 0
5.3 Cauze avand ca obiect actiuni de anulare a proceselor verbale de contraventie,
aplicate de Serviciul Disciplina in constructii, Protectia mediului si Activitate
Comerciala
5.3.1 Compartimentul Disciplina in Constructii :
Numar total de cauze : 1
-cauze castigate : 1
-cauze în care amenda a fost transformată în avertisment: 0
-cauze pierdute : 0
-cauze pe rol :
0
5.3.2. Compartimentul Protecţia mediului
Numar total de cauze: 2
-cauze câştigate: 1
-cauze în care amenda a fost transformată în avertisment: 0
-cauze pierdute:
1
-cauze pe rol:
0
5.3.3. Compartimentul Activitate Comercială
Numar total de cauze: 0
-cauze câştigate: 0
-cauze în care amenda a fost transformată în avertisment: 1
-cauze pierdute:
0
-cauze pe rol:
0

