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            RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2018 
 
 
 

              
 

Prezentare poliția locală: 
 
Efectivele de care dispune si cu care actioneaza Politia Locala Targu Secuiesc sunt urmatoarele: 
 Numar total de personal: 14 din care: 
   - 1 director executiv; 
                                - 5  politisți în compartimentul ordine publică din care:                                    
     -  1 coordonator compartiment ordine publică; 
    -  4  politisti in compartimentul ordine publică si pază obiective; 
   -  3 politisți în cadrul biroului de circulație rutierî; 
   -  1  politist local în cadrul secției de mediu/evidenta populației; 
   -  1 politist local secția comercial; 
   -  1 politist local din cadrul secției  disciplina  în construcții; 

- 2 agenți de pază, în cadrul UAT; 
                                -  7 post vacant. 
 Suportul logistic aflat in dotarea Poliției Locale Târgu Secuiesc cuprinde: 
   -  un autoturism de patrulare Dacia Logan; 
   -  pulverizatoare cu substanțe  iritant-lacrimogene; 
   -  bastoane de cauciuc (tomfe); 
   -  cătușe; 
   -  electroșoc; 
   -  stații RER; 
   - aparate de monitorizare parcometre stradale; 
   -  telefoane. 

Autoturismul este inscriptionat  conform H. G. 1332/2010, cu însemnul distinctiv 
"POLIȚIA LOCALĂ", urmat de denumirea unităţii din care face parte. Literele care compun 
inscripţia sunt de culoare neagră, pe fond alb şi au aceleaşi dimensiuni. Însemnele sunt 
amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotă, pentru a fi vizibile din 
orice poziţie. 
          Autovehicolul de patrulare  este echipat cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de 
semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră cu mijloace speciale de avertizare 
sonoră şi cameră de supraveghere video amplasat în interiorul mașinii. 
 Pentru o mai buna asigurare a serviciului de mentinere a ordinii si linistii publice, a fost 
implementat un sistem de supraveghere video, monitorizat. Acest sistem cuprinde un numar de 
12 de camere, care  sunt functionale, fiind dispuse dupa cum urmează: 
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 Pe starda Bem Jozsef, monitorizat fiind trecerea de pietoni și sensul giratoriu din 
intersecția cu strada Fabricii 

 Pe strada Păcii în apropierea intersecției cu strada Brazilor, monitorizat fiind terenul de 
joacă din Parcul Molnar Jozsias 

 Pe clădirea Primăriei, monitorizat fiind Parcul Gabor Aron și parcarea din fața Primăriei 
 Pe clădirea Sălii Polivalente, monitorizat fiind terenul de joacă aflat spre Stadionul 

Sinkovits 
 Pe strada Petofi Sandor, vizavi de intrarea în curtea bibliotecii, monitorizat fiind intrarea 
 Pe strada Petofi Sandor în apropierea intersecției cu strada Kossuth Lajos, monitorizat 

fiind trecerea de pietoni și sensul giratoriu 
 Pe strada Independenței în apropierea intersecției cu strada Gării,  monitorizat fiind 

parcările cu plată și monumentul 
 Pe clădirea Primăriei, monitorizat fiind Casa de Cultură și parcările adiacente 
 În incinta Stadionului  Sinkovits, monitorizat fiind băncile suporterilor oaspeți 
 În incinta Stadionului  Sinkovits, monitorizat fiind băncile suporterilor gazde 
 În incinta Stadionului Sinkovits, monitorizat fiind intrarea spre hotelul Stadionului 

Sinkovits 
 Lângă clădirea Sălii Polivalente, momitorizat fiind  parcarea și parcul din fața Sălii 

Sporturilor 
 
 
În cursul anului 2018, au fost executate următoarele activităţi: 
            

- au fost împărţite atenţionări cu privire la obligaţia de a curăţa trotuarele de zăpada depusă 
pe acestea, pentru instituţii publice cât şi pentru persoane fizice 

- zilnic a fost asigurată  însoţirea / transportul valorilor monetare şi documente de la sediul 
primăriei la Trezoreria mun. Tg. Secuiesc şi de câte ori a fost nevoie de la Trezorerie la 
Primărie, 

- de 2 ori pe săptămână, am asigurat transportul în siguranţă a documentelor secrete de la 
primărie la evidenţa populaţiei şi de la evidenţa populaţiei la Primărie, 

- zilnic, am patrulat în zona pieţii, pentru a preveni şi interzice vânzarea de produse pe 
trotuare şi în afara pieţii, 

- am efectuat patrulări prin parcurile municipiului, în zona locurilor de joacă pentru copii şi 
în zona sălii polivalente pentru a preveni distrugerile sau alte fapte ilegale, 

- am efectuat verificări în satul Săsăuşi, la cetăţenii de etnie romă, privind curăţenia stradală 
şi alte sesizări ale cetăţenilor,            

- am efectuat mai multe verificări pe str. Morii nr. 33 şi Abatorului 22, privind curăţenia pe 
malul pârâului împreună cu repr. romilor dl. Kalányos Csaba (cartierul cetăţenilor de etnie 
romă),  

- ne-am deplasat la Sf.Gheorghe pentru avizare la Jandarmerie de fiecare dată când joacă 
acasă echipa de fotbal și bschet al mun. Târgu Secuiesc  
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- am executat acţiuni pentru prevenirea distrugerii arbuştilor proaspăt plantaţi pe marginea 
străzilor, 

- am efectuat patrule pe câmp la sesizarea sau solicitarea proprietarilor de terenuri agricole, 
pentru  prevenirea sustragerilor produselor agricole, 

- am avertizat mai multe persoane în legătură cu modul în care trebuie plimbaţi câinii şi că 
trebuie facută curăţenie dupa ce aceştia îşi fac nevoile pe domeniul public, 

- am asigurat transportul persoanelor din cadrul primăriei în mai multe ocazii, pentru afişaj 
în locurile permise. 

- am înmânat şi afişat procese-verbale de constatare a contravenţiilor, la sediul/domiciliul 
contravenienţilor 

- am participat la diferite acţiuni împreună cu personalul primăriei în legătură cu diverse  
sesizări, 

- am efectuat patrulări în zona supermarket-urilor pentru a preîntâmpina fenomenul 
cerşetoriei (apelarea la mila publicului),  

- am executat măsuri de verificare a câinilor comunitari capturaţi şi ţinerea                       
evidenţei acestora 

- am rezolvat şi am răspuns diverselor petiţii ce intră în competenţa noastră spre rezolvare, 
- am efectuat verificări la locuinţele sociale de la fostul IFET, ori de câte ori a fost nevoie, 
- pe raza municipiului Tg. Secuiesc sunt închiriate 1100 de locuri în parcările de reşedinţă 
- am înmânat contractele de închiriere  a locurilor de parcare din parcările rezidenţiale de pe 

raza municipiului 
-  în urma sesizărilor telefonice  de la cetăţenii care au închiriat parcare în zonele 

rezidenţiale şi au fost ocupate de alte autovehicule ne-am deplasat la faţa locului de 69 de ori 
şi a fost întocmit un nr.de 64 de procese P.V. de Contravenţie. 

- pe raza municipiului Tg.Secuiesc au fost întocmite 18 P.V. de Constatare şi somaţii pentru 
autovehicule abandonate, din care scris 1 P.V. de constatare și 27 de proprietari atenționați 
verbal să ridice mașinile abandonate de pe domeniul public 

- am participat la elaborarea parcărilor cu ocazia modernizării acestora 
- totodată am prticipat la un nr. de 17 adunări publice ce au fost supuse avizării, ocazie cu 

care Politia Locală a efctuat pază și menținerea ordinii publice, dirijarea, devierea sau 
închiderea circulaței conform Anexei 1. 

 

Paza, asigurarea linistii si ordinii publice 
 

- am asigurat ordinea şi liniştea publică la patinoarul municipiului,  
- am participat la măsurile de ordine cu ocazia Turului ciclist 2018,  
- am asigurat ordinea si liniştea publică cu ocazia  manifestaţiei zilei de 15 Martie 2018, 
- am asigurat paza şi măsuri de ordine în parcul Molnar Jozsias din mun. cu ocazia 

expozitiei florale, între 2018, 
- am executat măsuri de pază, asigurarea ordinii şi liniştii publice, interzicerea accesului 

auto în centrul municipiului, cu ocazia desfăşurării zilelor municipiului,  
- am asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării meciurilor de futsal din cadrul 

Campionatului Naţional de Futsal Liga 1 
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- am executat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării meciurilor de fotbal organizate pe 
teren propriu de către echipa KSE Tg. Secuiesc , 

- am asigurat măsuri de ordine în centrul mun. cu ocazia Târgurilor Produselor Tradiţionale 
Secuieşti şi paza corturilor pe timp de noapte 

- am participat la măsurile de ordine, cu ocazia depunerilor de coroane, la statuia din faţa 
fostei Cazarme,  

- am asigurat paza şi măsuri de ordine în centrul mun. cu ocazia dezvoltării turismului în 
jud. Covasna   

- am asigurat paza corturilor după încheierea zilelor municipiului, 
- am asigurat paza, ordinea şi liniştea publică în data de 1 Decembrie, inclusiv în zilele de 

sarbători naţionale, 
 

Dirijarea, devierea și închiderea traficului cu diferite ocazii 

- am participat la dirijarea traficului cu ocazia manifestării publice 
- am participat la dirijarea traficului cu ocazia asfaltării drumurilor pe străzile Mun. Tg. 

Secuiesc, pe DN11 în zona str. Gării cu str. Fabricii, 
- am executat dirijarea circulaţiei cu ocazia asfaltării şi vopsirii locurilor de parcare a diferitelor 

străzi de pe raza municipiului, 
- am participat la dirijarea traficului cu ocazia manifestării publice în  23.10.2018 cu ocazia       

„ Comemorării Revoluţiei din anul 1956 ”, 
- am participat la dirijarea traficului cu ocazia manifestării publice în  30.11.2018 și 01.12.2018 

cu ocazia „ Zilei Naționale a României ”  
- până la data de  31.12.2018 am aplicat un nr. de  439 sancţiuni contravenţionale în valoare de 

: 64.500,00  RON din care  un  număr de 62  avertismente scrise la diferite acte normative,  
pentru care avem competenţe. 

 

 
Verificari pe linie de urbanism, taxe si impozite, biroul agricol si  compartimentul 

resurse umane și comercial 
 
- în perioada  ianuarie  –  decembrie 2018 am efectuat verificări  la  48 de adrese pe linie de 

urbanism pe raza mun. şi a satelor aparţinătoare cu privire la existenţa autorizaţiilor de 
construcţii din care au fost întocmite 16 buc. Rapoarte de constatare și 32 buc. Fișe de 
încadrare a clădirilor neîngrijite, 

- am verificat autorizaţiile de funcţionare a firmelor şi persoanelor fizice autorizate de pe raza 
municipiului, un nr. de 190 de unități 

- am însoţit personalul Biroului Taxe şi Impozite la efectuarea de verificări pe teren, 
- am efectuat 2 verificări pe teren în zona păşunilor împreună cu personalul  Biroului Agricol 

pentru prevenirea păşunatului ilegal fiind întocmite 2 sancţiuni contravenţionale,  
- am atenţionat unităţile de alimentaţie publică privind interzicerea desfacerii băuturilor 

alcoolice cu prilejul diverselor manifestaţii, 
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- am executat măsuri de protecţie a reprezentanţilor primăriei pentru recuperarea datoriilor 
diverşilor contribuabili. 

 

Din 04.12.2017 asigurăm funcţionarea parcomatelor, cea ce constă din 
- schimbarea hârtiei pentru biletele de parcare 
- scoaterea banilor împreună cu reprezentanţi ai caseriei de la biroul taxe și impozite 
- verificarea conducătorilor auto cu privire la achitarea taxei de parcare şi sancționarea 
celor care încalcă regula 
În total au  au fost aplicate 3390  înștiințări din care 3021 au fost platite, 195  anulate şi 

174  întocmit procese verbale.  
Totodată în cursul anului 2018 am avut un total de clienți de 7566 plătitori SMS din care 

7097 sms/1 h și 469 sms/24 h. 
Alăturat vă înaintez încasările cu parcometrele stradale conform Anexei 2. 

 
 
 

 Director executiv, 
Croitoru Constantin 

                                                                


