
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  CAPITOLUL I 

 ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 
 

 A. Teritoriul 

 

 Municipiul Roman este situat în partea de EST a judeţului Neamţ, la o distanţă de 47 

Km. de municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ, aflându-se la confluenţa râurilor Moldova şi 

Siret şi se mărgineşte la NORD cu com.Tămăşeni, la SUD şi SUD-VEST cu com. Horia şi Trifeşti, 

iar la EST cu com. Sagna. 

 Suprafaţa în intravilan a municipiului este de 925 Km pătraţi, iar reţeaua stradală este 

formată din 98 de străzi care însumează aproximativ105 Km. 

 Având în vedere faptul că municipiul este traversat de drumul european E-85, acesta 

constituie un punct obligatoriu de trecere către judeţele Bacău, Vaslui, Iaşi şi Suceava şi se impun 

temporar, măsuri de fluidizare a traficului prin Poliţia Locală. 

 Ca artere de circulaţie mai importante de comunicare în sectorul municipiului, sunt : 

   str. Ştefan cel Mare, 

   B-dul Republicii, 

   B-dul Roman-Muşat, 

   str. Bogdan Dragoş, 

   str. Smirodava, 

   str. Sucedava, 

   str. Cuza-Vodă, 

artere pe care traficul rutier este mai intens, iar circulaţia auto se fluidizează frecvent cu agenţi de 

poliţie locală.. 

 Arterele de circulaţie care fac legătura între municipiul Roman şi alte localităţi sunt : 

  D.N.2 (E-85)  -  în NORD legătura cu mun.Suceava şi Iaşi, în SUD spre 

Bacău; 

  D.N.15D  -  în VEST legătura cu mun.Piatra-Neamţ iar în EST spe Vaslui. 

 Menţionăm că pe teritoriul municipiului, locurile favorabile săvârşirii de infracţiuni ori 

alte fapte antisociale sunt : 

 

   Parc Municipal, 

   Piaţa Centrală, 

   Piaţa Smirodava, 

   Zona Casei Afacerilor-1 Mai, 

   Cartier str.Nouă, 

   Cartier Nicolae Bălcescu, 

   Bazar, 

   Cartier Danubiana (sat Olimpic), 

   Ştrand, 

   Cartier Muncitoresc. 

 

 În aceste locuri, datorită poziţiilor cât şi a fluenţei de persoane se comit infracţiuni, în 

special de natură judiciară, cum ar fi : furturi, tâlhării, violuri, vătămări corporale, înşelăciuni etc. 

 Deasemenea în aceste locuri se adună elemente parazitare, persoane fără ocupaţie, 

bişniţari, care se dedau la acte de dezordine şi cerşetorie. 

 În zonele Piaţa Centrală, Ştrand Municipal, Pietonal Ştefan cel Mare şi Cartier 

Muncitoresc sunt amplasate unităţi comerciale şi de alimentaţie publică care sunt frecventate de un 

număr important de consumatori, care, după ce consumă băuturi alcoolice comit acte de dezordine, 

tulburând ordinea şi liniştea publică. 

 Pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale se impune prezenţa agenţilor de poliţie 

locală în teren, în special în sezonul cald, când se adună un număr mare de cetăţeni, de regulă 



tineri, care se pretează la comiterea unor fapte antisociale ( furturi, distrugeri de bunuri ). 

 În municipiu se organizează mai multe discoteci, cum ar fi : “Euphoria” - str. Griviţei, 

A.F.”Sava” - cartier Nicolae Bălcescu, “Inter Club” - Casa de Cultură,Mall, care în toată 

perioada anului cunosc o afluenţă mare de persoane, de obicei tineri, existând condiţii favorabile 

comiterii unor infracţiuni de natură juridică şi în special cu violenţă. 

 Pe raza  municipiului Roman îşi au sediul un număr de 5 (cinci) organizaţii locale ale 

partidelor politice, după cum urmează : 

  P.S.D. -  str. Ştefan cel Mare , 

  P.D.L. - Pietonal Ştefan cel Mare,  

  P.N.L. - Pietonal Ştefan cel Mare bl.11, 

  Partidul Ecologist – str. Ştefan cel Mare , 

  P.N.Ţ.C.D. - str. Ştefan cel Mare, 

  Partida Romilor. - Sediul Primăriei Roman. 

 Pentru perioada campaniilor electorale, în municipiu sunt stabilite un număr de 6 

locuri de afişaj electoral, respectiv pe str. Oituz (vis-a-vis de magazinul “Fidelio”), str. Rahovei (în 

apropiere de intersecţia cu b-dul Republicii), Piaţa Centrală, Piaţa Republicii, Gară şi b-dul 

Roman-Muşat (în apropiere de intersecţia cu str. Sucedava), Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă şi 

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii. 

 Deasemeni, sunt stabilite 8 (opt) locaţii pentru desfăşurarea adunărilor publice, după 

cum urmează : 

 

 Stadion “Constantin Nehoi”, 

 Stadion Municipal, 

 Piaţa Centrală, 

 Piaţa Roman-Muşat, 

 Parc Municipal, 

 Ştrand Municipal, 

 Sala Polivalentă, 

 Teren de sport Şcoala nr.6. 

 Unităţile şcolare din Roman : 

 Clubul Copiilor – str. Victor Hugo, 

 Colegiul Naţional Roman Vodă – str. M. Eminescu, 

 Colegiul Tehnic Miron Costin – str. Ştefan cel Mare, 

 Colegiul Tehnic Danubiana – str. Energiei, 

 Colegiul tehnic Petru Poni – b-dul Republicii, 

 Liceul cu program sportiv – str. Tineretului, 

 Liceul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Francisc de Assisi” – str. Ştefan cel Mare, 

 Liceul Teologic “Episcop Melchisedec” – str.Alexandru cel Bun, 

 Şcoala gimnazială “Roman Muşat” – str. Victor Hugo, 

 Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” - str. C.A.Rosetti, 

 Şcoala Gimnazială Costache Negri – str. Petru Rareş, 

 Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” - str. Mihai Eminescu, 

 Şcoala Gimnazială “A.I.Cuza” - str. Cuza Vodă, 

 Şcoala Gimnazială Carol I – str. Bogdan Dragoş, 

 Şcoala Gimnazială “Calistrat Hogaş” - str. Mihai Viteazu, 

 Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” – str. Bogdan Dragoş, 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – str. Prof. Dumitru Mărtinaş, 

 Grădiniţa cu program prelungit cu creşa nr.2 – str.D. Gherea, 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.1 – str.Ion Creangă, 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.2 “Ep. Melchisedec Ştefănescu” – str.Alexandru cel 

Bun, 

 Grădiniţa cu program prelungit  nr.3 – str.Cuza Vodă, 



 Grădiniţa cu program prelungit  nr.5 – str.Ecaterina Teodoroiu, 

 Grădiniţa cu program prelungit  nr.6 – str.Florilor, 

 Grăginiţa particulară cu program normal “Raza de Soare” - str. Elena Doamna, 

 Grăginiţa particulară cu program normal “Margareta” - b-dul Republicii. 

 

 Poliţia Locală efectuează misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei elevilor, la intrare 

şi ieşire, din următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar : Colegiul Naţional “Roman Vodă”, 

Liceul cu Program Sportiv şi Colegiul Tehnic Miron Costin. 

 În municipiu sunt :  trei muzee, Episcopia Romanului,  treisprezece biserici ortodoxe şi 

trei biserici catolice, obiective în care sunt deţinute bunuri care fac parte din patrimoniul cultural 

naţional. 

 Există un număr de 13 unităţi bancare : 

 

  Filiala C.E.C. Roman – asigurată cu sistem de supraveghere şi alarmare; 

  Trezoreria Roman – asigurată cu pază înarmată; 

  Poşta -  asigurată cu pază înarmată; 

  B.C.R. Filiala Roman - asigurată cu jandarmi; 

  BANC POST – asigurată cu agenţi ai S.C.”Bidepa Security”S.A. 

  BANCA AGRICOLĂ - asigurată cu pază înarmată; 

  B.R.D. - asigurată cu pază înarmată; 

  BANCA TRANSILVANIA - asigurată cu pază înarmată; 

  Banca “RAIFFEISEN BANK” - asigurată cu pază înarmată; 

  Banca “CARPATICA” - asigurată cu pază înarmată; 

  “Piraeus Bank”- asigurată cu pază înarmată; 

  „Unicredit Ţiriac Bank”- asigurată cu pază înarmată; 

  „Alpha Bank”- asigurată cu pază înarmată. 

 

 În municipiului Roman funcţionează staţii de alimentare cu combustibil lichid (de 

exemplu S.C. ROMPETROL, PETROM, OMV, MOLL,  LUKOIL).   

 Paza obiectivelor mai sus menţionate se face prin personalul propriu sau cu agenţi de 

pază de la societăţi specializate de pază, pe trei schimburi,conform L.333 

 În municipiul Roman îşi desfăşoară activitatea 12 societăţi private de pază, după cum 

urmează : 

 

1. S.C.”GROUP EST SECURITY” SRL  BICAZ 

2. S.C.”INTERGUARD ” SRL  BUCUREŞTI   

3. S.C.”F.G.M.” IAŞI  

4. S.C.”BIDEPA ALARM” S.R.L. BUCUREŞTI 

5. S.C.”INTERNAŢIONAL PRIVATE SECURITY” S.R.L. PIATRA-NEAMŢ 

6. S.C.”SECURITAS SERVICES ROMÂNIA” S.R.L. BUCUREŞTI 

7. S.C.”COBRA SECURITY” SRL  BUCUREŞTI 

8. S..C. „COMGUARD „ SRL  IAŞI 

9. S.C.”ARES” SRL  BUCUREŞTI 

10. S.C.”SIL GUARD” SRL  PIATRA-NEAMŢ 

11. S.C.”ALL STAR SECURITY” SRL  BUCUREŞTI 

12. S.C. „PRETORIAN” SRL  PIATRA-NEAMŢ. 

 

 Un număr de 152 obiective sunt asigurate cu sisteme de alarmare monitorizate la 

dispeceratele societăţilor de pază. 

 La dispeceratul Poliţiei Locale Roman sunt racordate un număr de 8 (opt) sisteme de 

alarmă şi intervenţie, după cum urmează : 

 Şcoala nr. 2, 



 Şcoala nr. 6, 

 Şcoala nr. 7, 

 Şcoala nr. 8, 

 Şcoala nr. 9, 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.1, 

 Dispensarul Comunitar – str. Păcii, 

 sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială – str. Alexandru cel Bun. 

 Poliţia Locală acţionează rapid, prin patrule auto, la fiecare semnal de efracţie în 

obiective. 

 Pe raza muncipiului sunt amplasate un număr de 38 (treizecişiopt) camere de 

supraveghere video ( cu vizualizare directă la sediul Poliţiei Locale), în următoarele locaţii : 

 

1. Bd. Roman-Muşat (Banca Transilvania), 

2. Intersecţia bd. Roman-Muşat cu bd. Republicii ( zona „2 Măgari”), 

3. Primăria ( bariera), 

4. Şcoala nr. 9, 

5. Giratoriu Favorit, 

6. Piaţa Centrală – zona producători ( str. Bradului), 

7. Intersecţia str. Ştefan cel Mare cu str. C.D.Gherea („Norvic”), 

8. Biblioteca Municipală (vis-a-vis de parcarea „Hotel Central”), 

9. Intersecţia bd. Republicii cu str. C.Negri (Şcoala nr. 3), 

1o. Intrare Stadion Moldova, 

11. Serviciul de Protecţie şi Asistenţă Socială, 

12. Seminar „Sf. Gheorghe”, 

13. str. Cuza-Vodă (Poşta), 

14. Hala Centrală, 

15. str. Ştefan cel Mare (BancPost), 

16. Piaţa Centrală – Potcoavă, 

17. Bd. Roman-Muşat (Biserica „Precista Mare”), 

18. Intersecţia bd. Republicii cu str. Ştefan cel Mare („Pompieri”), 

20. Grădiniţa nr.5 ( str. Ecaterina Teodoroiu ), 

21.Cartier Muncitoresc (Aleea Revoluţiei), 

22. Str. Gloriei („Umbreluţa”), 

23. Bd. Republicii („Ayalaltă”), 

24. Intersecţia str. Anton  Pann cu  bd. Republicii, 

25. Intersecţia bd. Republicii cu str. Tudor Vladimirescu, 

26. Intersecţia str. Smirodava cu  str. C.A.Rosetti („Marom”), 

27. Intersecţia str. Tineretului cu  str. M.Eminescu (scări „Roman Vodă”), 

28. Intersecţia str. Anton  Pann cu  str. Mihai Viteazu (Şcoala nr.8), 

29. Str. Bogdan Dragoş – Şcoala de artă, 

30. Intersecţia str. Bogdan Dragoş cu bd. Republicii (zona „Abator”), 

31. Intersecţia str. Bogdan Dragoş cu bd. Roman Muşat(zona mag.”Central” ), 

32. Str. Bogdan Dragoş – Şcoala nr. 6, 

33. Str. Ecaterina Teodoroiu – Piaţa Smirodava, 

34. Str. Islazului (zona mag. „Cârlig”), 

35. Giratoriu Padova, 

36. Intersecţia str. Ştefan cel Mare cu str. Mihai Viteazu (zona OMV), 



37. Intersecţia bd. Republicii  cu str. Păcii, 

38. Str. Nicolae Bălcescu (Rampă). 

 

 Imaginile înregistrate sunt necesare pentru soluţionarea cauzelor contravenţionale şi 

penale, preîntâmpinarea încălcărilor legislative, iar la cerere scrisă sunt înaintate instituţiilor 

abilitate (Poliţie, Jandarmerie, Justiţie etc.). 

 În municipiul Roman sunt 48  unităţi deţinătoare de parc auto care însumează  

împreună un număr de aproximativ 180 autovehicule.Din evidenţa Administraţiei Financiare 

Roman rezultă că locuitorii municipiului şi persoanele juridice deţin un număr de 16.702 

autovehicule, din care : 

 11.450 autoturisme; 

 326 autobuze, microbuze; 

 1412 motociclete, motorete, scutere; 

 327 tractoare; 

 756 autocamioane; 

 2.439 alte autovehicule. 

 La acest număr se adaugă autovehiculele aflate în tranzit (circa 380/oră pe timpul 

verii) şi cele din comunele din zona adiacentă (circa 150/oră). 

 Circulaţia mijloacelor de transport în comun se desfăşoară pe str. Ştefan cel Mare, 

Sucedava, Roman-Muşat, Cuza-Vodă, Republicii, Bogdan Dragoş, Martir Cloşca, Anton Pann, 1 

Decembrie 1918, Mihai Viteazu şi Primăverii. La acestea se adaugă traseele făcute de 

S.C.”SOLELGA”S.R.L. Pe direcţiile Sagna, Gâdinţi, Ion Creangă, Săbăoani, Pildeşti şi Secuieni, 

având plecarea din strada Mihai Viteazu, din zona Cimitirului”Eternitatea” şi traseele făcute de 

S.C.”SER%VINTRANS”S.R.L. care au plecarea din Autogara Roman către Piatra-Neamţ, Iaşi şi 

Bozieni.La aceste două societăţi care au tradiţie în domeniu, se adaugă : S.C.”PIACOR”S.A., 

S.C.”COLCRIS”S.A., S.C.”BUVAL”S.R.L., S.C.”PETENCHI”S.R.L., S.C.”AMBER”S.R.L., 

S.C.”SILSAB”S.R.L., P.F.”AGU”, P.F.”MIRCEA” care desfăşoară activităţi de transport 

persoane,, folosind autobuze şi microbuze. 

 Sunt autorizate  un număr de 254 taxiuri.  

 - verificarea activităţii de taximetrie în teren se execută de agenţii de poliţie locală, birou 

transporturi din cadrul primăriei urmărindu-se în permanenţă ca această activitate să se 

desfăşoare în deplină legalitate. 

 

 

 

 B. Populaţia 

 

 Conform Bazei de Date a Ministerului Afacerilor Interne, municipiul Roman are o 

populaţie totală stabilă de 86.900 locuitori, din care : 

 42.851 bărbaţi, 

 44.049 femei. 

 Datorită stării economiei şi restructurării unităţilor economice de pe raza de 

competenţă, foarte mulţi lucrători au fost disponibilizaţi.La sfârşitul anului 2012 în evidenţele 

Agenţiei Locală de Ocupare a Forţelor de Muncă Roman se aflau 1.012 şomeri, anume 459 femei şi 

553 bărbaţi. 

  

 

 

 C. Evenimente social-economice, politice, religioase, sportive 

 

 Pe raza municipiului Roman se practică unele obiceiuri tradiţionale care determină 



periodic o mare concentrare de cetăţeni din toate zonele municipiului şi comunele arondate. 

 Cu prilejul “Anului Nou”, a “Sfintelor Paşte”, “Sărbătoarea Crăciunului” şi a altor 

sărbători religioase din cursul anului, se organizează la nivelul municipiului, în Piaţa Roman-

Vodă, cât şi în alte zone de agrement, diferite manifestări cultural-artistice şi sportive unde 

participă cetăţeni ai municipiului  şi din alte localităţi învecinate. 

 Totodată este organizată “Ziua Metalurgistului” şi “Festivalul Rromilor” la Ştrand,  

“Festivalul Berii”,“Zilele Toamnei”, “Zilele Municipiului”etc.  organizate  în parcul municipal 

sau în centrul municipiului. 

 La toate aceste activităţi organizate ,  Poliţia Locală acţionează împreună cu Poliţia 

Naţională şi cu Jandarmeria, pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică. 

 Manifestarea de cea mai mare amploare de pe raza municipiului Roman este “Bâlciul 

anual”, care are loc în perioada 25.07 – 06.08 a anului. 

 ,,Bîlciul anual “ impune comasarea de forţe de ordine, în civil şi militar , din cadrul 

Poliţiei Locale, Poliţiei Municipiului Roman, posturilor de poliţie din comunele apropiate 

municipiului Roman şi Jandarmerie. 

 Campionatul de handbal ( feminin ) divizia A, 

 Campionatul de fotbal Divizia C, 

 alte manifestări şi competiţii sportive. 

 Pentru desfăşurarea legală, conform legislaţiei sportive, Poliţia Locală ,  ca forţă 

integrată a organizatorului, respectiv Primăria Municipiului Roman , întocmeşte , când este 

necesar, planurile de acţiune care sunt aprobate de Primarul Municipiului Roman şi de Şeful 

Jandarmeriei judeţului Neamţ.;în cazul asigurării ordinii şi liniştii publice cu firme de pază 

specializate, Planul de acţiune al competiţiei esteîntocmit de furnizorul de servicii (firma de pază). 

 Planurile de acţiune cuprind : 

 data, ora , locul desfăşurării competiţiei 

 forţe de ordine participante 

 dispunerea forţelor 

 modul de cooperare 

 măsuri legale de acţiune 

 şeful dispozitivului 

 dispunerea galeriilor pentru preîntâmpinarea săvârşirii de acte cu violenţă. 

 

 

D. Starea infracţională şi contravenţională (Acte furnizate de Poliţia Mun. Roman – secret 

de serviciu) 

  

 

 

 

  CAPITOLUL II 

 DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

 MĂSURILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE 
 

 (Acte cu caracter secret de serviciu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CAPITOLUL III 

 FORŢE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC 
 

 

 a) – efective : 

 1  funcţie de conducere şi 53 funcţii de execuţie, după cum urmează : 

Serviciul ordine şi linişte publică şi paza bunurilor – 22 pe linie de ordine publică  şi 12 

agenţi de pază, 

Compartiment circulaţie drumuri publice – 5 , 

Compartiment protecţia mediului – 1 , 

Compartiment activitate comercială – 1 , 

Compartiment cu atribuţii pe linie de evidenţa persoanelor – 2, 

Compartiment disciplina în construcţii şi afişaj stradal – 2, 

Compartiment dispecerat-monitorizare – 8. 

 b) – dotare : 

 1 autoturism marca DACIA, tip LOGAN şi un autoturism marca DACIA tip DUSTER dotate 

cu rampe, staţii de emisie-recepţie; 

 37 pistoale de autoapărare,  marca WALTHER, cal.10x22T, cu bilă de cauciuc; 

 tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, cătuşe, sisteme electroşoc, lanterne, staţii emisie-

recepţie mobile, telefoane mobile; 

dispecerat de coordonare 

 întreg efectivul Poliţiei Locale acţionează conform L.155/2010 , a fişei postului şi a  

documentelor de instruire şi aplicare a măsurilor legale; 

 c) – misiuni specifice : 

 ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, 

 circulaţia pe drumurile publice, 

 disciplina în construcţii şi afişajul stradal, 

 protecţia mediului, 

 activităţi comerciale, 

 evidenţa persoanelor. 

 d) – Poliţia Locală are : 

 dispecerat O.S.U. Asigurat de 4 (patru) poliţişti locali 24 ore din 24 ore, 

 dispecerat monitorizare video asigurat de 4 (patru) poliţişti locali 24 ore din 24 ore; 

sistemul video cuprinde 38 (treizecişiopt) camere fixe rotative, în locaţiile menţionate la 

Cap.I pct.A. 

 

 

 

 

 

  CAPITOLUL IV 

 INSTRUIREA EFECTIVELOR POLIŢIEI LOCALE PENTRU 

 EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL ACESTORA 
 

 

 A. Instruirea 

 

  a)  instruirea pentru executarea misiunilor permanente  se realizează cu întreg efectivul sau pe 

grupe de acţiune, prin şedinţe în care sunt cuprinse următoarele : 

 durata misiunii; 

 scopul misiunii; 

 protecţia muncii, folosirea armamentului şi a mijloacelor din dotare; 



 trasee şi zone acoperite; 

 modalităţi şi competenţe de acţiune; 

 modalităţi de colaborare; 

 forţe complementare participante ; 

 Instruirea se realizează de Conducerea Poliţiei Locale, iar şefii de grupă vor instrui 

personal fiecare subordonat coordonând activitatea din teren; 

   

  b)  instruirea pentru executarea misiunilor temporare : 

 conform dispoziţiilor primite, instruirea personalului se execută  de Conducerea Poliţiei 

Locale,  de personal specializat, desemnat;în cazul executării misiunilor cu Poliţia 

Municipiului Roman sau Jandarmeria Română, instructajul, instruirea şi coordonarea se va 

realiza de ofiţeri din structurile menţionate. 

 

  c)  instruirea pentru executarea misiunilor speciale : 

Misiunile cu caracter special impun măsuri sporite de 

 - disciplină, 

 - vigilenţă, 

 - intervenţie promtă şi eficienţă, 

 - cooperare cu structurile statului. 

 Instruirea cuprinde aceleaşi puncte care sunt la instruirile anterioare şi poate fi  

executată, după caz, de : 

   - primar, 

   - şefi ai structurilor locale de ordine publică (Poliţie,  

    Jandarmerie, S.R.I.,S.P.P., D.N.A. Etc.), 

   - conducerea Poliţiei Locale, 

   -personal desemnat de primar. 

  Întreg personalul Poliţiei Locale acţionează conform L155/2010 şi a fişei postului. 

 Tragerile cu armamentul din dotare se execută sub comanda directă a şefului Poliţiei 

Locale, care răspunde de organizare şi de măsurile de securitate, inclusiv întocmirea documentelor 

specifice. 

B. Controlul 

 

Controlul în teren se execută de regulă de : 

   - Primar,înlocuitor legal, 

   - Conducerea Poliţiei Locale, 

   - personal desemnat de primar. 

 În munca zilnică de teren, controlul se poate face de personal calificat,cu studii şi 

experienţă în domeniul specific, iar în anumite situaţii, controlul se poate efectua cu celelalte 

instituţii abilitate ale statului (O.P.C., I.T.M., Garda Financiară, Poliţia Naţională, Jandarmeria 

S.R.I. etc.). 

 

 

 

 

 

  CAPITOLUL V 

 ORGANIZAREA COOPERĂRII ÎNTRE STRUCTURILE 

PARTICIPANTE 

 
  a)  Modul de cooperare 

 Cooperarea cu structuri ale statului, firme de pază, O.N.G. etc., se realizează prin 

următoarele forme : 



 


