


ORDINE PUBLICA

2019 2020 2021, 6 luni

PV 3093 Aproximativ 4000

(fără COVID19)

2518

Sume aplicate 720632 lei Aproape 2000000 lei 1020183 lei

Nr. sesizări scrise 109 100

Nr. sesizări telefonice 1264 2160 1114

Serviciile de ordine publică au integrat operativ resursele umane preluate de la celelalte structuri pentru combaterea 
pandemiei: paza centre carantină, centre de vaccinare, depozit de vaccinuri, centru al oamenilor străzii, realizarea filtrelor 

cu MAI, patrule COVID 19, verificare izolați și caractinați la domiciliu.
Noul Plan de Ordine și Siguranță al Municipiului Arad va include două elemente noi:
- Patrule exclusiv pedestre în zona centrală și parcuri;
- Menționarea zonei atribuite DGPL ca forță complementară de ordine și liniște publică;

- Continuarea transferului de echipaje dinspre programul nocturn către inervalul orar 07.00-23.00.



CIRCULATIE SI PARCARI

2019 2020 2021, 6 luni

3616 PV Activitatea s-a desfășurat preponderent pe

coordonate de ordine publică și antiCOVID19 (traficul

a fost mult diminuat iar parcările chiar mai mult)

4665 PV

1380640 lei (sume aplicate) 1757103 lei (sume aplicate)

Existența a numeroase situații de parcări ce exced competența polițiștilor locali (parcări cu advertising, supermarketuri, mall, SCJU Arad 
etc.)

Sunt necesare clarificări ale regimului juridic al parcărilor și al activităților ce pot fi efectuare în acestea 

Inexistența unor camere LPR la intrările în oraș care ar înlocui echipajele pentru traficul greu

12-14 camere video LPR cu o bibliotecă de numere de câteva mii de poziții

Soluționarea administrativă a problemei mașinilor staționate pe terenuri înregistrate ca spații verzi (evaluate la câteva mii)

Un studiu pilot efectuat de DGPL în Aradul Nou indică aproape 500 de intervenții pe spațiile verzi, majoritatea vechi 

Provocări



PROTECTIA MEDIULUI
- creșteri cantitative de 10 ori ale activității în 2 ani

- fundamentarea a unor noi reglementări de protecția mediului și gospodărire 

comunală

PV 2019 Pv 2021, 6

luni

Cuantum

2019

Cuantum

2021, 6 luni

103 586 42 700 lei 584 900 lei

Acțiuni viitoare

1. Contracararea abandonului deșeurilor din construcții prin adoptarea unei HCLM care să permită DGPL monitorizarea/interceptarea/verificarea
în trafic a transportatorilor iliciți. Actualul cadrunormativ este deficitar iar GNM nu alocă echipaje pentru preluarea situațiilor semnalate în afara
programului funcționarilor;
2. Colectarea selectivă:
- Controalale realizate atât la agenții economici , cât și la persoane fizice (verificarea încheierii contractelor de salubrizare, derularea conformă

a acestora)
- Grafic de colectare-verificare prestatorii serviciului de salubrizare
3. Intensificarea controalelor privind identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia și aplicareamăsurilor legale
4. Crearea unei baze de date integrate pe GIS privind problemele de mediu în UAT Arad
5. Contribuirea la realizarea demersurilor necesare adoptării la nivel local a unor prevederi normative privind poluarea fonică și aplicarea acestor
prevederi de către DGPL
6. Susținerea structurilor de ordine publică (alături de SDC) în problema condiționării proprietarilor locațiilor folosite de oamenii străzii și cerșetori
7. Îmbunătățirea calității spațiilor verzi din zonele rezidențiale și condominii (Întreținere, amenajare). Colaborare cu Biroul Evidența Persoanelor.



DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

2019 2020 Ianuarie -Iunie 2021

Sesizări (autosesizări) Sesizări penale Sesizări

autosesizări

Sesizări penale Sesizări

autosesizări

Sesizări

penale

574 39 718 32 403 9

Pvcc 295 Pvcc 286 Pvcc 252
L.50/1991 175 529.000 192 268.500 177 395.500

L.185/2013 72 111.000 36 58.000 39 47.000

L.252/2003 3 3.000 - - - -

HCLM 235/2015;

136/2020

45 109.500 58 94.000 33 35.800

L.153/2011 - - - - 3 15.000

752.500 lei 420.500 lei 493.300 lei
PARTENERI: Inspectoratul de stat in construcții Arad, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliara, Inspectoratul Judetean de Politie Arad, Parchetul de pe langă Judecătoria Arad,

Direcția Arhitect Sef, Direcția Tehnică, Direcția Edilitară, Direcția Patrimoniu, Direcția Venituri,Direcția Comunicare,Directia Construcții și Dezvoltare Urbană, Direcția Dezvoltare și

Intretinere, Serviciul Resurse Umane.

Activități noi desfășurate:

-verificare carantinati/izolați

-politistii locali ai serviciului au fost detașați pe perioada stării de urgență în cadrul Serviciului Ordine Publică, asigurarea climatului de liniște și ordine publică pe durata stării de

urgență(în colaborare cu MAI),

-HCLM 455/2020 privind aparatele de aer condiționat



CONTROL COMERCIAL

Activitate Compartiment Activitate și control Comercial Perioada
01.01.2019-
31.12.2019

Perioada
01.01.2021-
30.06.2021

Număr sesizari primite/soluționate 36 19

Număr procese verbale de constatare și sanționare a contravențiilor 347 350

Acte normative aplicate

a) H.C.L.M. nr. 192/2017 privind Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi al pieţelor în municipiul Arad - verificare

autorizatii de functionare, alimentație publică, orar funcționare, orar terase, accord ocupare domeniu public;

b) Legea 252/2003 privind registrul unic de control;

c) Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (element de noutate);

d) OG 99/1990 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

În anul 2019, 218 amenzi au fost achitate in 15 zile- valoarea încasată fiind de 221.400 lei. Suma totală 

aplicată în 6 luni din 2019 este de 835.200 lei.



EVIDENTA PERSOANELOR 2019, 2020, 2021

144 cărți de imobil verificate

Gestionarea a 1920 de cazuri de 
documente de identitate expirate ori 

de neprezentare

192 de comunicate de presă (marea 
majoritate a celor transmise de DGPL)

7321 documente 
înregistrate,distribuite

Coordonarea și integrarea activităților 
de control anti COVID 19 ale DGPL 

(12.000 de persoane verificate 
sistematic de serviciile de OP)

Notificare și verificare a 1649 persoane 
cu acte de identitate expirate

181 de răspunsuri la sesizări

151 de comunicate (la care se 
adaugă cele ale serviciilor individuale)

Registratura DGPL (7422 documente) 
+ informațiile clasificate 

1032 cărți de imobil verificate

2673 PV în baza OUG 97/2005 

(212.150 lei)

Fundamentarea unei evaluări/HCLM 
privind o populație de minim 3000 de 

persoane din afara UAT fără forme 
legale

Coordonarea și integrarea acțiunilor 
anti COVIV19 ale DGPL (cu ISU, IPJ, 

DSP)

5442 notificări privind asigurarea 
locuințelor

Documentație pentru actele de 
identitate expirate în timpul stării de 

urgență



SUPRAVEGHERE COMUNITARA

Munca în folosul comunității:

- Începând cu anul 2021, sunt
coordonate și persoanele
condamnate, nu doar beneficiarii
venitului minim garantat.

Afișarea PV întocmite de DGPL 
sau alte poliții locale din țară:

Creșterea este de peste 100% față 
de 2019

Din 2021, se execută patrularea 
exclusiv pedestră cu personal 
SOPSC în centrul municipiului și 

parcuri

Asigură identificarea, intervievarea, 
trimiterea către SCJUA, DGASPC, DAS, IPJ a 
contravenienților și oamenilor străzii de la 

sediul din str. Radnei (197 de persoane 
identificate)

Preia coordonarea personalului 
contractual de pază, salubrizarea manuală 

a locațiilor indicate de Direcția Edilitară, 
gestionează contravențiile la regimul 

animalelor



DISPECERAT ȘI MONITORIZARE

Activite 2019 2020 2021

Apeluri 

primite

15547 23024 13104

Sesizări 

telefonice

2826 3948 2502

Identificări 12826 3935 7240

Monitorizare 20 55 25

În prezent:
Structura integrează toate sesizările telefonice și datele video obținute 

de DGPL.
SDM controlează și dirijează deplasare echipajelor în teren pentru 

misiuni survenite în timpul programului (neplanificate)

După reorganizare (în plus):
Serviciul va integra toate sesizările (scrise, telefonice, prn mail, pe 
platforme multi-media)
SDM preia activitatea de IT (2 angajați)

Probleme:
- Control insuficient al activtății desfășurate de echipajele de ordine publică și circulație;

- Destul de multe apeluri, la orele de vârf, trebuie să aștepte răspunsul dispecerului;
- Preluarea unor sesizări care nu sunt de competența poliției locale;
- Cunoașterea lacunară a legislației aplicabile poliției locale de către dispeceri;

- Profilul inadecvat al unor dispeceri pentru această activitate.



PROIECTE NOI, IMPLEMENTATE

Cartarea populației fără adăpost și a cerșetorilor din municipiul Arad. Finalitatea dezirabilă este preluarea acestora
de către parteneri: IPJ, DGASPC, DAS, SCJUA etc. Rezultatul minim vizat este ținerea acestora departe de domeniul
public populat ziua și eliminarea succesivă a spațiilor de campare oaptea (cu participarea structurilor de protecția
mediului și disciplina în construcții).

Exercitarea atribuțiilor de ordine publică și circulație de către toți polițiștii locali absolvenți ai cursurilor de inițiere ale
MAI, prin uniformizarea atribuților din fișele de post, dotarea similară și patrule mixte.

Susținerea sistematică în teren a activităților altor direcții din PMA și entități subordonate CLM (Diecția Edilitară, 
Direcția de Asistență Socială, Diecția Arhitect Șef, Centrul Municipal de Cultură, SPCLEP, Direcția Tehnică etc.)

O nouă strategie de prevenire și sancționare a contravențiilor de mediu: decelarea
problemelor de sistem (ce sunt abordate prin noi reglementări mai precise ori prin facilități) de
contravențiile punctuale, rezultate din opțiunile ilicite individuale (sancționabile sever).



DIRECTII DE DEZVOLTARE IN VIITOR

Polițiștii locali se află în teren

Automatizare
a unor
activități, în 
vederea 
reducerii 
timpului de 
lucru și creării 
a încă 1-2 
echipaje 
pentru teren 
cu acelați 
personal.

”Camere video în loc de ochi”

Amplificarea 
importanței 
dispeceratului 
și a utilizării 
camerelor 
video 
(depinde de 
investiții)

Forță complementară de ordine publică 

DGPL nu are 
capacitatea 
operațională de a 
gestiona toate 
contravențiile de ordine 
publică și circulație, dar 
poate contribui în zonele 
cele mai importante 
pentru administrație

Structură principală pe mediu, urbanism, locativ

”Filtrarea” personaluluiCrearea cadrului normativ și 
pregătirea personalului în 
domeniile ce nu se 
suprapun cu MAI de o 
manieră care să contribuie 
decisiv la soluționarea 

problemelor identificate

- Auditarea activităților;

- Control ierarhic;
- Cursuri de pregătire;
- diferențiere după rezultate

(noi indicatori;
- selecție de noi angajați.)


