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RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE PERSONALUL POLIŢIEI
COMUNITAREÎN ANUL 2008
Poliţia Comunitară este o structură nouă,serviciul public local,specializat pentru menţinerea
ordinii şi liniştii publice şi pentru paza obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat.
Pentru realizarea scopului propus,Poliţia Comunitară cooperează cu Poliţia
Româna,Jandarmeria şi alte instituţii ale statului,asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale,precum
şi cu persoane fizice şi juridice în limitele legii.
Activităţile de organizare şi dotare au fost făcute de conducerea Poliţiei Comunitare,cu
sprijinul domnului Primar şi a celorlalţi factori din conducerea primăriei.În paralel cu aceste
activităţi,personalul de execuţie, a efectuat o activitate intensă de pregătire juridică cu personal
calificat în acest domeniu (INA Iaşi),iar după parcurgerea modului de pregătire întreg personalul a
susţinut examen,fiind declarat admis cu diplome în domeniul de activitate.
În ceea ce priveşte sediul şi dotarea agenţilor comunitari,acestea au fost bune,cu dotări
suplimentare în funcţie de necesităţi pe tot parcursul anului,fapt ce a dus la îndeplinirea sarcinilor
propuse.
În acest sens,s-a întocmit Planul de Ordine Publică şi Planul de Acţiune,ambele având
elemente concrete de itinerar,cooperare,dotare,intervenţie şi măsuri legale ce trebuiesc luate.
Asfel,până în prezent s-au încheiat protocoale de colaborare cu următoarele :
 Poliţia Municipiului Roman,
 Serviciul de Ordine Publică din cadrul IPJ Neamţ,
 Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie Neamţ,
 Biroul de Poliţie Transporturi Neamţ,
 S.C.GES S.A.Roman,
 Comisariatul pentru Societatea Civilă.
I. ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE
Activităţile de prevenire au constituit o latură importantă a activităţii Poliţiei Comunitare şi
s-au axat,în principal,pe asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică,a unui comerţ civilizat în
pieţe,obor şi în bazar,a încălcării normelor legale privind protecţia mediului,a normelor de
curăţenie,sprijinirea inspectorilor din domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii, precum şi
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eradicarea pirateriei în rândul taximetriştilor sau a altor persoane care fac taximetrie fără
autorizaţie.Măsuri au fost luate şi împotriva persoanelor care posedă atelaje cu tracţiune animală şi
care circulă sau staţionează în locuri interzise de lege sau prin Hotărâri ale Consiliului Local
Roman.
De asemenea,s-au luat măsuri de sancţionare şi faţă de cei care staţionează cu autovehiculele
pe trotuar sau spaţii verzi,în raza de acţiune a indicatorului ,,Oprirea interzisă'' ,faţă de taximetriştii
care parchează autoturismele în alte locuri decât cele autorizate,faţă de cei care au tulburat ordinea
şi liniştea publică,care practică cerşetoria etc.
Lucrătorii Poliţiei Comunitare au participat la un număr de 410 de acţiuni de fluidizare a
traficului cu ocazia executării unor lucrări de marcaj rutier sau de asfaltare a unor artere pe raza
Municipiului Roman,a unor spectacole,activităţi sportive,însoţiri de coloane oficiale.
Au fost organizate săptămânal acţiuni pentru combaterea pirateriei de către persoane care
practică taximetria fără autorizaţie,a cerşetoriei,a furturilor din buzunare în zonele aglomerate
(pieţe,obor,bazar,magazine).
Lucrătorii Poliţiei Comunitare au participat la un număr de 13.245 acţiuni de asigurare a
ordinii şi liniştii publice, astfel:
- la Seviciul Public de Asistenţă Socială cu ocazia plăţilor efectuate;
 la casieria Primăriei cu ocazia plăţilor efectuate;
 acţiuni cu Poliţia Municipală organizate în vederea înmânării carţilor de alegători;
 la centrele de votare,cu ocazia desfăşurării alegerilor
 distribuirea de ordine de chemare pentru clarificarea situaţiei militare, cu agenţii Poliţiei
Naţionale;
 verificări pe linie de evidenţa a populaţiei impreună cu agenţii de la Poliţia Naţională;
 acţiuni cu Poliţia Municipală organizate în vederea înmânării carţilor de alegători;
 acţiuni de supraveghere în tot municipiul privind transportul ilegal de persoane (piraterie);
 acţiuni de sprijinire a echipei Primăriei Roman în vederea colectării câinilor comunitari;
 la desfăşurarea bâlciului anual ,,Roman 2008”;
 în ştrand cu ocazia Festivalului Rromilor ;
 la desfăşurarea ,,Festivalului Berii Roman 2008”;
 filtre organizate de către agenţii de la Poliţia Naţională pentru depistarea în trafic a
autovehiculelor date în consemn (acţiunea “Năvodul”);
 acţiuni de sprijinire a echipei Primăriei Roman în vederea colectării câinilpr comunitari.
- la Sala Polivalentă cu ocazia meciurilor de handbal ;
- acţiuni cu agenţii de ordine din pieţe pentru stoparea comercializării ilicite;
- filtre organizate pentru depistarea vehiculelor cu tracţiune animală ce nu respectă semnificaţia
indicatorului ACCESUL INTERZIS CĂRUŢELOR.
- asigurarea locului faptei până la venirea echipei de cercetare în diverse cazuri;
 însoţirea echipelor ,,ACVASERV” pentru debranşări;
 acţiuni cu inspectorii primăriei pentru verificarea autorizaţiilor comerciale ce au ocupat spaţiu în
bâlci;
 acţiuni cu directoarea pieţei în bazar cu ocazia repartizării spaţiilor închiriate;
 acţiuni împreună cu lucrătorii de la serviciul lucrări edilitare , pentru degajarea străzilor unde au
căzut copaci în urma furtunilor;
 acţiuni de fluidizare a traficului cu ocazia efectuării unor lucrări sau cu ocazia unor manifestări
culturale;
 acţiuni împreună cu Corpul de Control din cadrul Primăriei.
- în Piaţa Centrală, Piaţa Smirodava,Obor,Bazar;
 supravegherea parcului municipal pentru a preveni accesul monopedelor;
 supravegherea centralelor dezafectate în vederea prevenirii furturilor de fier vechi;
 acţiuni cu Jandarmeria şi Poliţia Roman pentru punerea în aplicare a unor hotărîri judecătoreşti;
 supravegherea spaţiilor verzi din domeniul public în vederea combaterii păşunatului;
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asigurarea pazei lucrărilor de bacalaureat şi însoţirea preşedintelui de comisie;
patrule periodice în vederea combaterii murdăririi sau degraderii de orice fel a statuilor,
pereţilor, etc.
acţiuni de pază a digului pe malul râului Siret, a ajutoarelor pentru sinistraţi de la Şcoala nr.3 şi
Liceul Sportiv;
sprijin acordat reprezantanţilor primăriei în vederea punerii în aplicare a unor somaţii pe linie de
protecţia mediului;
asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia organizării Bâlciului, a Festivalului de folclor şi a
Zilei CERSANIT;
patrulă periodică în zona Satului Olimpic în vederea menţinerii curăţeniei şi a prevenirii unor
fapte antisociale;
sprijin acordat agenţilor de la Poliţia Naţională şi a agenţilor DPIR în vederea efectuării unor
percheziţii;
acţiune permanentă de dirijare a traficului cu utilaje grele în zona “Rampă” (str. Prof. Dumitru
Mărtinaş), trafic îngreunat datorită camioanelor şi tirurilor care circulă frecvent în timpul
campaniei la fabrica de zahăr;
asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia organizării Zilelor Episcopiei Roman;
asigurarea pazei la Doljeşti – acţiunea “România prinde rădăcini”;
asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia organizării Zilelor Toamnei;
asigurarea ordinii şi liniştii publice la cantina socială;
pânde împreună cu angajaţii Compartimentului de hingheri pentru depistarea maşinilor care
descarcă căini vagabonzi pe raza municipiului Roman;
asigurarea pazei puieţilor sădiţi în zona “Groapa de gunoi”;
acţiuni de sprijin pentru echipele de lucru de la “Acvaserv”;
acţiuni de fluidizare a traficului şi de menţinere a ordinii şi liniştii publice cu ocazia
manifestărilor organizate în data de 1 decembrie, 19 decembrie, la deschiderea “Orăşelului
Copiilor” şi în noaptea de Revelion.

Împreună cu Poliţia Municipiului Roman şi Jandarmeria Roman au fost organizate 2.033
acţiuni pentru combaterea cerşetoriei, a furturilor din auto şi buzunare în zonele aglomerate (pieţe,
obor, bazar, magazine).
În perioada analizată, Poliţia Comunitară a întreprins şi alte activităţi preventive, astfel:
 Acţiuni organizate împreună cu Poliţia Municipiului Roman şi Jandarmeria Roman = 2.033,
 Acţiuni organizate în pieţe, obor, bazar = 1.125,
 Stări conflictuale aplanate = 485,
 Persoane legitimate şi atenţionate = 3.322,
 Controale executate = 73 (certificate de producător, societăţi comerciale,pe linie de absenteism
şcolar, vânzarea de produse lactate în pieţe );
 Avertismente scrise aplicate = 2.315,
 Cerşetori prinşi = 140;
 Mandate de aducere pentru Judecătoria Roman = 285,
 Infractori prinşi şi predaţi Poliţiei Municipiului Roman pentru întocmirea de dosare = 39,
 Activităţi de fluidizare a traficului = 410,
 Reclamaţii şi sesizări telefonice rezolvate = 1.427, din care 746 primite prin dispeceratul Poliţiei
Comunitare şi 681 primite prin dispeceratul 112,
 Avertismente verbale = 673,
 Audienţe ţinute = 18.
II.ACTIVITATEA DE CONSTATARE
În activitatea de constatare agenţii comunitari au aplicat legislaţia în vigoare,cât şi Hotărârile
Consiliului Local Roman,astfel încât să prevenină încălcările la ordine şi disciplină şi degenerarea
Page 3 of 9

lor în acte grave de tulburare a ordinii şi liniştii publice.
În decursul perioadei analizate au fost depuse 20 contestaţii la procesele-verbale de
constatare a contravenţiilor întocmite, din care doar la un număr de 10 s-au primit soluţiile date de
instanţă : la patru din ele s-a înlocuit amenda cu avertisment iar la celelalte şase instanţa a respins
plângerea ca fiind neîntemeiată.
Un număr de 46 de procese-verbale au fost anulate pentru vicii de procedură, iar 66 de
procese-verbale au fost neidentificate, unele neavând domiciliul fiscal la adresa din buletin, altele
refuzate , iar la celelalte contravenienţii nu mai locuiau la adresa din buletin.Toate aceste proceseverbale sunt de la comunele arondate şi unde nu s-a putut face afişarea iar altele sunt din alte judeţe.
Peste 320 de procese-verbale au fost achitate în termen de 48 de ore sau în termenul
prevăyut de lege.
Au fost constatate următoarele:
Total sancţiuni contravenţionale aplicate = 2.147 , în valoare de 273.170 lei, din care:
 HCL nr. 40/2001 = 1.703 în valoare de 118.220 lei;
 HCL nr. 12/2008 =
42 în valoare de 27.800 lei;
 HCL nr. 119/2006 =
37 în valoare de 46.900 lei;
 Legea nr.61/1991 = 361 în valoare de
76.150 lei;
 Legea nr.12/1990 =
4 în valoare de
2.500 lei;
La HCL nr. 40/2001 s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:



















consum de seminţe în locuri publice (art.5 lit.h) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de
330 lei;
aruncarea sau depozitarea pe străzi, parcuri, terenuri virane, malurile râurilor şi alte locuri
publice, în containerele stradale şi în coşurile amplasate de Primărie, a gunoaielor menajere sau
a altor reziduuri rezultate din gospodăriile cetăţenilor, ca: resturi de materiale, alimente, hârtii,
fructe, gunoi de grajd, moloz, obiecte uzate, etc. (art.6 lit.a) = 13 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 7.750 lei;
staţionarea sau oprirea autovehiculelor pe spaţii verzi sau pe trotuare (art. 6 lit.e) = 915
sancţiuni contravenţionale în valoare 45.560 lei;
circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în zone interzise de lege (art.6 lit.i) = 700 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 32.710 lei ;
cerşetorie (art.6 lit.m) = 10 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.620 lei;
comercializarea, în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Roman, altor produse decât
cele agroalimentare necesare aprovizionării curente a populaţiei sau agenţilor economici de
profil (art.8 lit.a) = 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.400 lei;
interzicerea vânzării oricăror produse pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonilor sau
vehiculelor, precum şi blocarea celorlalte căi de acces în mod nejustificat (art.8 lit.b) = 24
sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.250 lei.
accesul mijloacelor de transport în incinta pieţelor se va face numai în vederea depozitării sau
ridicării produselor, după care acestea vor trebui evacuate. La intrarea în piaţă, acestea vor
trebui să fie curate şi în condiţii tehnice corespunzătoare, să nu permită scurgeri poluante (art.8
lit.c) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 200 lei;
comercializarea neautorizată şi consumul băuturilor alcoolice în incinta pieţelor, precum şi
vânzarea ambulantă de preparate alimentare, calde sau reci, pe platourile destinate comerţului
curent (art.8 lit.e) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 800 lei;
în pieţe este interzisă cerşetoria, practicarea jocurilor de noroc, vagabondajul, precum şi orice
alte practici de acest fel (art.8 lit.g) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 200 lei;
cetăţenii sunt obligaţi să respecte programul de funcţionare a pieţelor, precum şi regulile
speciale stabilite de administraţia acestora în vederea asigurării unui climat civilizat de comerţ
(art.8 lit.i) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.300 lei;
tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi ori lăstari cu sau fără ridicarea
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acestora (art.10 lit.a) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 500 lei;
distrugerea prin orice mijloc sau degradarea arborilor puieţilor, lăstarilor, precum şi degradarea
mobilierului urbanistic aferent (art.10 lit.c) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 500
lei.
păşunatul în parcuri,zone verzi,pe malurile râurilor şi pe străzile municipiului (art.10 lit.f) = 2
sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.000 lei;
cosirea fără autorizaţie a ierbii din parcurile şi grădinile publice (art.10 lit.g) = 1 sancţiune
contravenţională în valoare de 500 lei;
distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon (art.10 lit.h) = 6 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 3.000 lei;
distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri sau arbori (art.10 lit.j) = 1 sancţiune
contravenţională în valoare de 500 lei;
degradarea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere (art.10 lit.l) = 1 sancţiune
contravenţională în valoare de 500 lei;
păşunatul în parcuri,zone verzi,pe malurile râurilor şi pe străzile municipiului (art.10 lit.f) = 1
sancţiune contravenţională în valoare de 500 lei.
diminuarea lăţimii trotuarelor prin crearea de acces în subsoluri şi demisoluri sau prin comerţ
stradal neautorizat, precum şi modificarea cotei şi amplasamentului, fără aprobarea prealabilă a
serviciilor publice ale Primăriei Municipiului Roman (art.17 lit.e)
=
9 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 4.500 lei;
La HCL nr. 12/2008 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:




staţionarea autovehiculelor taxi în alte locuri decât cele de aşteptare clienţi repartizate (art.14
lit.u) = 19 în valoare de 2.800 lei;
depistarea repetată în trafic a unui conducător auto ce desfăşoară activităţi de taximetrie fără
autorizaţie eliberată de Primăria Municipiului Roman (art.27 alin.2) = 23 în valoare de 25.000
lei.
La Legea nr. 12/1990 R s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


omisiunea afişării preţurilor de către agenţii economici (art.1 lit.h) = 4 în valoare de 2.500
lei;
La Legea nr. 61/1991R s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:









proferare de injurii, acte obscene în public, ameninţări (art.2 pct.1) = 107 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 32.650 lei;
constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni
ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de
încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la
dezordine socială (art.2 pct.2) = 3 sancţiune contravenţională în valoare de 1.500 lei;
cerşetorie (art.2 pct.3) = 136 sancţiuni contravenţionale în valoare de 20.300 lei;
alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor
de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea
intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat ( art.2 pct.13 ) = 3 sancţiuni contravenţionale
în valoare de 500 lei;
pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi
locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent
de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni
politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor
altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără
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drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în
perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine (art.2 pct.15) = 12
în valoare de 6.000;
- scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă
comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea
sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume
destinate (art.2 pct.16) = 1 în valoare de 200;
 lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane
sau bunuri (art.2 pct.19) = 4 în valoare de 300 lei;
 refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după
ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului (art.2 pct.20) = 1 în
valoare de 100;
 desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în
curţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al
minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase
aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe
trotuarele sau aleile de acces ale acestora (art.2 pct.23) = 2 în valoare de 400 lei;

consum de băuturi alcoolice în locuri publice (art.2 pct.25)= 29 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 2.650 lei;
 provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice (art.2 pct.26) = 4
sancţiuni contravenţionale în valoare de 600 lei;
 tulburarea , fără drept, a liniştii locuitorilor prin producere de zgomot cu orice aparat sau obiect,
prin strigăte sau larmă (art.2 pct.28) = 24 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.500 lei;
 refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale (art.2 pct.33) = 30
sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.850 lei;

neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare
un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a
măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau
prostituţie(art.2 pct.36)= 5 sancţiune contravenţională în valoare de 600 lei;
III.ACTIVITATEA AGENŢILOR COMUNITARI DIN CADRUL
DISPECERATULUI
În decursul anului 2008,la dispeceratul Poliţiei Comunitare au lucrat 4 agenţi
comunitari,care au preluat plângerile scrise şi sesizările telefonice ale cetăţenilor.
S-au primit în total un număr de 746 de sesizări, din care 36 scrise, 60 verbale şi 650
telefonice, în cadrul cărora cetăţenii au reclamat următoarele aspecte:
 conflicte între vecini;
 tulburarea liniştii locatarilor de către copii;
 tulburarea ordinii şi liniştii publice de către persoane aflate în stare de ebrietate;
 tentative de furt a cablurilor de pe stâlpuri;
 depozitarea de gunoi menajer şi moloz în locuri neamenajate special pentru aşa ceva;
 tulburarea , fără drept, a liniştii locuitorilor prin producere de zgomot cu orice aparat sau obiect;
 proferare de injurii şi ameninţări;
 circularea şi blocarea traficului cu vehicule cu tracţiune animală în centrul municipiului;
 cerşetorie;
 deslipirea, în mod neautorizat, a afişelor electorale;
 depozitarea leşurilor unor animale în loc public;
 conflicte în pieţe între comercianţi şi între clienţi şi comercianţi;
 tulburarea ordinii şi liniştii publice de către rommi prin proferare de cuvinte jignitoare şi
aruncarea cu pietre în trecători;

piraterie;
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taxiuri parcate în alte zone decât cele autorizate;
defecte la semafoare ;
păşunatul în parcuri,zone verzi,pe malurile râurilor şi pe străzile municipiului;
furturi;
nerespectarea ordinii şi curăţeniei în spaţiile publice ;
circulaţia cu vehicule cu tracţiune animală ăn zone interzise ;
asociaţia de proprietari reclamă prezenţa boschetarilor care fac mizerie ;
descărcarea mărfurilor din camioane în locuri interzise ;
nerespectarea regulilor stabilite de administraţia pieţelor;
conflicte în piaţă între societăţile comerciale;
vandalizarea geamurilor unor magazine ;
tulburarea liniştii publice de către tineri care practică skate- boarding;
contestaţii la procesele – verbale întocmite;
circulaţia autovehiculelor de tonaj mare ;
conflicte între taximetrişti;
nerespectarea regulilor stabilite de administraţia pieţelor;
vânzarea de bunuri fără autorizaţie şi fără a avea preţul afişat;
conflicte între soţi;
efectuare de foc deschis pe domeniul public;
executare de săpături în zona digului de pe malul râului Moldova;
conflicte între angajaţii serviciului de salubritate;
proferare de injurii şi expresii jignitoare;
blocarea accesului în curte;
branşamente de apă ilegale;
accidente de circulaţie;
blocarea traficului datorită unor denivelări în teren;
lăsarea în libertate,fără supraveghere a câinilor agresivi;
sesizare că în zona B-dul Republicii se adună foarte mulţi câini fără stăpân ce pun în pericol
viaţa copiilor ce trec prin zonă;
scandaluri provocate de grupuri de tineri;
conflicte între angajaţi şi patronat;
sesizare că în zona TIC-TAC se adună mulţi hoţi din buzunare;
tulburarea ordinii şi liniştii publice de către bolnavi psihici;
scandaluri în localuri publice;
sprijinirea angajaţilor S.C. ACVA SERV S.R.L. Roman pentru debranşarea unor cetăţenide la
reţeaua publică de apă;
acte de vandalism - copii care au spart geamuri la Şcoala generală nr. 3;
parcări pe spaţii verzi sau pe trotuare a autovehiculelor particulare;
persoane căzute pe stradă;
expunerea spre vânzarea maşinilor în parcări şi locuri publice;
împrejmuiri ilegale în jurul blocurilor.
 conflicte la sediile Asociaţiilor de Proprietari,între administratori şi locatari.
copii abandonaţi;
provocare şi participare la scandal în locuri şi localuri publice de către persoane aflate în stare
de ebrietate.
IV. STAREA ŞI PRACTICA DISCIPLINARĂ

Pe parcursul perioadei analizate,putem spune că nu au fost probleme deosebite pe linie
disciplinară,un mic procent din totalul de efectiv a încălcat normele Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare.
Astfel, în cursul anului 2008 un număr de patru agenţi au comis abateri disciplinare pentru
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care au fost sancţionaţi :
 ag.com. Dascălu Dan a fost sancţionat disciplinar deoarece a încălcat normele metodologice
elementare de tactică poliţienească dând dovadă de neglijenţă în serviciu (a pierdut un top
de procese-verbale şi a fost sancţionat cu 20% diminuare salar pe timp de o lună),
 ag.com. Malainic Corneliu, ag.com. Dinu Nicolae-Cătălin şi ag.com. Petraru Dan, au fost
trimişi în faţa Comisiei de Disciplină pentru nerespectarea, în mod repetat a atribuţiilor de
serviciu,
iar un număr de 5 agenţi şi-au dat demisia: Bălteanu Mihai-Adrian, Anti Paul-Marius, Bortă
Ovidiu-Ioan, Mera Constantin-Manuel şi Murariu Dragomir-Vasile.
Tot în cursul anului 2008 au fost angajate în cadrul Poliţei Comunitare un număr de 68
agenţi.
VI. SARCINI ŞI MĂSURI DE EXECUTAT PENTRU PERIOADA ANULUI 2009
1) Organizarea de acţiuni săptămânale şi lunare în cooperare cu Poliţia Roman şi Jandarmeria
Roman .
Termen: Săptămânal şi lunar
Execută: Dir.executiv Cozma Grigore
2) Organizarea de acţiuni săptămânale pentru diminuarea cerşetoriei şi a pirateriei de pe raza
municipiului Roman,precum şi măsuri pentru disciplinarea căruţaşilor din Piaţa Centrală,cât şi a
celor care circulă în zone interzise
Termen: Săptămânal
Execută: Conducerea Poliţiei Comunitare
3) Executarea de acţiuni săptămânale pentru verificarea taximetriştilor care fac taximetrie fără
autorizaţie, a celor care nu respectă locurile de aşteptare clienţi aprobate de Primăria
Municipiului Roman şi a conducătorilor auto care nu respectă legea
Termen: Săptămânal
Execută: Dir.executiv adj.Cazacu Daniel
6) Studierea legislaţiei cu care se operează în teren,precum şi a actelor normative nou apărute
Termen: Permanent
Execută: Dir.executiv Cozma Grigore
7) Dotarea personalului cu echipament şi tehnică conform legislaţiei în vigoare
Termen: Trimestrial
Execută: Dir.executiv adj.Cazacu Daniel
8) Efectuarea de trageri lunare şi trimestriale cu armamentul din dotare
Termen: Lunar şi trimestrial
Execută: Dir.executiv adj.Cazacu Daniel
9) Încheierea de noi protocoale de colaborare cu societăţi de pază ori cu structuri ale societăţii
civile
Termen: Permanent
Execută: Dir.executiv Cozma Grigore
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10) Executarea de controale la cele 12 posturi de pază înfiinţate şi luarea de măsuri conform
Legii 333/2003 faţă de toate neregulile constatate
Termen: Permanent
Execută: Şef Serviciu Instruire şi Pază + locţiitor
11) Zilnic, la intrarea în serviciu sau la începerea acţiunii, şeful direct/nemijlocit va executa
instruirea efectivelor cu privire la modul de acţiune, prezentând situaţia operativă existentă în
ultimele 24 de ore din zona de responsabilitate
Termen: Zilnic
Execută: Şefii de Serviciu + locţiitor

ÎNTOCMIT,
Dir. executiv adj. Daniel CAZACU

Prezentat la punctul 27 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Roman din data de 29.01.2009.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Cons il ier,
Secretar,
Ec. Cristi Nicolaie AVRAM
Jr. Ghe or ghe C AR NA RIU
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