ROMÂNIA-JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU-CRISp
Chişineu - Criş str.Infrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tei.0257-350098; Fax 0257-350059
e-mail: pnmanachcris@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 20
Din 22 februarie 2017
privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Chişineu-Criş
pe anul 2017 şi a Protocolului de cooperare între Politia Oraşului Chişineu-Criş şi
Primăria Oraşului Chişineu-Criş - Serviciul Poliţiei Locale pentru îndeplinirea în
comun a misiunilor de menţinere a ordinii publice în zona de competenţă
Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş , întrunit în şedinţă ordinară, în data de
22.02.2017
Având în vedere :
- Iniţiativa Primarului Oraşului Chişineu Criş, dl. Burdan Gheorghe, manifestată prin
expunerea de motive înregistrată sub nr. 1857/14.02.2017;
- Referatul nr. 50416 din 11.01.2017 al d-lui Miron Petru, Şef serviciu Poliţia Locală
Chişineu-Criş
- Prevederile art. 6 din Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art.29 lit.c şi art.30 lit.g din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare
şi funcţionare a poliţiei locale;
- Prevederile Ordinului Ministrului Administratei şi Internelor nr. 92/2011 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al
poliţiei locale;
- Prevederile H.C.L. nr. 42 din 20.04.2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare în
structură de Poliţie Locală Chişineu-Criş, ca serviciu în cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Chişineu-Criş;
- Prevederile art. 36 alin.6 lit."a" pct.7 şi alin.9 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe lângă Consiliul
Local al Oraşului Chişineu-Criş;
- 11 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali
prezenţi la şedinţă
In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 a
Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Chişineu-Criş pe
anul 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Protocolul de cooperare între Politia Oraşului Chişineu-Criş şi
Primăria Oraşului Chişineu-Criş - Serviciul Poliţiei Locale pentru îndeplinirea în comun a
misiunilor de menţinere a ordinii publice în zona de competenţă, conform Anexei nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad;
Primarului Oraşului Chişineu-Criş;
Poliţiei Oraşului Chişineu-Criş;
Poliţiei Locale a Oraşului Chişineu-Criş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Red./Dact.
S.F./S.F.
5 Ex.

CONTRASEMNEAZĂ

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Chisineu-Cris nr. 20 din 22.02.2017
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ANEXE

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ , este documentul prin care
se organizează anual, activitatea Poliţiei Locale a Oraşului Chişineu Criş, pentru
menţinerea ordinii şi siguranţei publice în localitate.

CADRUL LEGISLATIV

în realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:
Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale;
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţie Locale Chişineu Criş;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor şi muniţiei;
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordini şi liniştii publice;
Hotărârea Consiliului Local Chişineu Criş nr. 42/2011 privind reorganizarea Poliţiei
Comunitare în structura de Poliţie Locală Chişineu Criş, ca serviciu în cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraşului Chişineu Criş;
Hotărârea Consiliului Local Chişineu Criş nr. 36/2006 republicata privind
gospodărirea localităţii;
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale
ilicite;
Legea nr. 24/2007 şi HCL 36/21.06.2006 republicata privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi;

CAPITOLUL I , ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE

A)

TERITORIUL

a) Aşezarea geografică a oraşului Chisineu Cris - anexa nr. 1
Oraşul Chişineu Criş este aşezat în zona de N - V a judeţului Arad în apropierea punctului de trecere a frontierei
cu Ungaria — Comuna Pilu, localitatea Vărsând ( aprox. 25 km). Este dispus pe una din axele de circulaţie care
leagă România de Vest, respectiv DN 79A Vărsând - Vârfurile şi pe axa N - S a marilor oraşe de graniţă ale
României respectiv DN 79. De asemenea este dispus de o parte şi de alta a râului Crişul Alb.
b) Suprafaţa şi configuraţia terenului
Suprafaţa totală împreună cu zona limitrofă este aproximativ de 119 K m .
Configuraţia preponderentă a terenului este plană ( şes ).
Este străbătut de următoarele cursuri de apă: râul Crişul Alb
Suprafeţele cultivate sunt în număr redus comparativ cu cele cu construcţii, însă suficiente pentru gospodăriile
private, particulare. Există o proporţie oarecum echilibrată între numărul de apartamente şi numărul de case
individuale.
Suprafaţa şi configuraţia terenului, văzute prin prisma analizei situaţiei operative comportă următoarele
caracteristici:
reclamă o acţiune poliţienească, judecată multicriterial, multidisciplinar cvasi — procedural versus varietatea
orografiei;
componenta ecologică are un amplu areal de manifestare.
c) Regimul climateric
Induce pentru comportamentul poliţiştilor preocupări în sfera :
prevenţiei, acţiunii şi bineînţeles postacţiunii;
temperaturile iernii din ultimi ani ne conduc către remarca, care înseamnă modificarea obişnuitului (ierni blânde)
cu firescul.
d) Reţele hidrografice
Adjudecate ca element ce concură la analiza situaţiei operative, evidenţiează pentru comportamentul acţionai al
poliţiştilor locali următoarele:
riscul ambuteiajelor pe podul rutier de peste râul Crişul Alb;
zonele de agrement limitrofe cursurilor de ape suscită preocupare acţională, preventivă şi de execuţie din partea
poliţiştilor;
facilitează adăposturile improvizate pentru diferite categorii de persoane;
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articularea responsabilităţilor acţionale între instituţii;
e) Căile de comunicaţie
Principalele căi de comunicaţii care traversează oraşul sunt DN 79, respectiv str. înfrăţirii din oraş şi DN 79A,
respectiv străzile Tudor Vladimirescu, înfrăţirii şi Gării
f) Zonele de agrement
La nivelul oraşului Chişineu Criş ca zone de agrement putem aminti parcul din centrul oraşului şi locurile de
joacă din cartiere şi din satul Nădab precum şi stadionul oraşului şi terenul de fotbal al oraşului Chişineu Criş
g) Obiectivele turistice, economice, instituţiile de interes public, de cult, muzeistic, şcoli şi alte locuri de
interes
Pe raza oraşului Chişineu Criş îşi desfăşoară activitatea un număr de 610 agenţi economici, funcţionează două
şcoli în şase locaţii, un număr de 8 lăcăşe de cult ale diferitelor religii şi confesiuni religioase
Prin ele însele se instituie în preocupare majoră pentru personalul Poliţiei Locale
paleta largă şi diversificată a acestora, ne obligă la discernământ şi profesionalism acţionai;
ele se instituie într-un larg „ecou " al muncii noastre, fapt ce contribuie, sau nu, la larga noastră vizibilitate;
Starea actuală generală a societăţii ne obligă a fi vigilenţi şi legat de componente ale acestor utilităţi.

B)

POPULAŢIA

Populaţia din zona de competenta este de 9021 locuitori, în Chişineu Cris si satul aparţinător Nadab
Componenta populaţiei pe structura etnica se prezintă astfel: romani - 6422, maghiari - 2084, germani - 70,
rromi - 366, Altele - 79.
Orientarea religioasa este diversificata, pe langa religiile tradiţionale, regasindu-se si reprezentanţi ai
diferitelor culte neoprotestante. Astfel predomina ortodocşii si romano-catolicii, iar bisericile: evanghelica,
reformata, baptista, penticostala, adventista de ziua a şaptea si universal-apostólica botezata cu "Duhul Sfanţ",
reprezentând o proporţie mai mica din totalul populaţiei.
în ceea ce priveşte ocupaţia locuitorilor oraşului Chişineu Criş, domeniile de activitate preponderente sunt:
confecţii cablaje auto, confecţii pavaje; confecţii utilaje agricole, confecţii plastice, confecţii aluminiu, servicii în
alimentaţia publică, asigurări.

C) EVENIMENTE SOCIAL- ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE,
MANIFESTĂRI TRADIŢIONALE PERIODICE
SĂRBĂTORI NAŢIONALE
N
RISCURI/
LOCUL DE
EVENIMENTUL
DATA
R.
SERVITU
DESFĂŞURAR
/
C
ŢI
DURA
E
R
TA
T
1

Anul Nou

2
3

Unirea Principatelor Române
Sărbătoarea internaţională a
muncii
Ziua Internaţională ai Copilului
Ziua Naţională a României

4
5
6

N
R

01-02
ian.
24 ian.
01 mai

Chişineu Criş

Mediu

Chişineu Criş
Chişineu Criş

Mediu
Mediu

01 iunie
01 dec.

Chişineu Criş
Chişineu Criş
Chişineu Criş

Mediu
Mediu
Mediu

SĂRBĂTORI RELIGIOASE
DATA/
LOCUL DE
EVENIMENT UL
DURATA
DESFĂŞURARE

C
R

RISCURI /
SERVITU
ŢI

T

1
2
3

4

5

6
7
8

Sărbătoarea Sfintelor Paşti

Aprilie/Mai: 2
zile
Sărbătoarea Sfintelor Paşti
Aprilie/Mai: 2
(maghiari)
zile
înălţarea Domnului Ziua Eroi or
Mai/Iunie(a
40-a zi de la
Pastele
Ortodox)
Sărbătoarea Rusaliilor
Duminica a 8a după Paşti şi
ziua
următoare
Adormirea Maicii Domnului
15 aug.
Manifestări organizate cu
ocazia comemorării "Zilei
Morţilor"
Sfanţul Andrei
Naşterea Domnului - Crăciun LII

Chişineu Criş

Mediu

Chişineu Criş

Mediu

Chişineu Criş

Mediu

Chişineu Criş

Mediu

Chişineu Criş

Mediu

31 o c t . - 0 3
noi.

Chişineu Criş

Mediu

30 noiembrie

Chişineu Criş

Mediu

25-26.12

Chişineu Cris

Mediu

T

T

NR.
CRT

MANIFESTĂRI CULTURALE ŞI SĂRBĂTORI ALE ORAŞULUI
LOCUL DE
RISCURI /
DATA/
EVENIMENTUL
DESFĂŞURARE
SERVITUTI
DURATA
Chişineu
Criş
Ridicat
2 zile
Cupa Crisius
Zilele Oraşului
Chişineu Criş
Zilelele Pădureniului

2 zile

Chişineu Criş

Ridicat

1 zi

Chişineu Criş

Ridicat

Târgul de crăciun

2 zile

Chişineu Criş

Ridicat

Evenimentele social - economice, politice şi religioase, văzute prin prisma criteriilor de analiză a situaţiei
operative ne conduc către o abordare poliţienească exprimată metaforic „cristalul cu specificităţi". Chiar
dacă ele se deruleză în repetabilitate, elementele de particularitate şi specificitate, reclamă gândire şi acţiune
multiformă şi policromă.

D) STAREA

CONTRAVENŢIONALĂ

2. STAREA CONTRAVENŢIONALĂ
în anul 2016 au fost constatate şi sancţionate 456 abateri de la normele de
convieţuire socială, gospodărirea localităţii şi altele , după cum urmează:
•
Legea 61/1991-47
•
Legea 349/2002 - 1
•
HCL 36/2006- 238
•
Legea 12/1990-1
•
OUG 195/2002-169
în concluzie, evidenţa stării contravenţionale ne îndreptăţeşte a crede că
procedura noastră de lucru, ce subsumează: notificarea preventivă, avertisment, amendă,
văzută şi prin prisma gradualităţii şi proporţionalităţi a generat efecte pozitive şi creşteri în
bine.
Atât analiza statistică, cît şi perceperea „pulsului,, real de pe teren ne conduc către
ţintele, căile şi mijloacele viitoare ale acţiunilor noastre.
CAPITOLUL II. DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ,
MISIUNILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE
A. DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI ZONELE DE
RESPONSABILITATE
Poliţia locală a oraşului Chişineu Criş acţionează într-un singur sector de siguranţă publică, în cadrul căruia există
patru zone de siguranţă publică.

a). PLANUL TOPOGRAFIC CUPRINZÂND SECTORUL DE SIGURANŢĂ
PUBLICĂ ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE - conform anexei nr. 1
Până în prezent Serviciul Poliţiei Locale nu are constituite compartimente funcţionale conform legii de
organizare a Poliţiei locale, toţi lucrătorii acţionând pe linia de muncă- Siguranţă Publică iar 4 dintre agenţi
având atribuţii si pe Serviciul Rutier.

Şef Serviciu Inspector poliţie locală Miron Petru
Zona 1 de siguranţă publică1.1.1. Date informative:
a. Număr de străzi: 17

Chişineu Criş 1:

b. Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 2 speţe pe zi.
1.1.2. Delimitare: Str. înfrăţirii numerele impare, Str, Dragoş Vodă, extravilanul oraşului, râul Crişul Alb
1.1.3. Responsabilitate (1 poliţist local): pol. loc.Patroi Petru.
1.1.4. Dispozitive de acţiune:
- patrulă, pânde, razii, filtre, pază, verificări, etalarea prezenţei.
1.2. Zona 2 de siguranţă publică
1.2.1. Date informative:
a. Număr de străzi: 24

- Chişineu Criş 2 :

b. Număr de obiective pe zi - cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 3 speţe pe zi.
1.2.2. Delimitare: str. înfrăţirii numerele pare, Fundătura Cîmpului, extravilanul oraşului, rîul Crişul
Alb
1.2.3. Responsabilitate (2 poliţişti locali): pol. loc. Blidar Darius şi pol. loc. Luca Lucian.
1.2.4. Dispozitive de acţiune:
- patrulă, pânde, razii, filtre, pază, verificări, etalarea prezenţei.
1.3. Zona 3 de siguranţă publică
1.3.1. Date informative:
a. Număr de străzi: 13

- Cartierul Pădureni:

b. Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 3 speţe pe zi.
1.3.2. Delimitare:
- Rîul Crişul Alb, extravilanul oraşului
1.3.3. Responsabilitate (2 poliţişti locali): pol. loc. Andra Cristian şi pol. locAndra Dănuţ.
1.3.4. Dispozitive de acţiune:
- patrulă, pânde, razii, filtre, pază, verificări, etalarea prezenţei.
1.4. Zona 4 de siguranţă publică
1.4.1. Date informative:
a. Număr de străzi: 14

- Satul Nădab :

b. Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 3 speţe pe zi.
1.4.2. Responsabilitate (2 poliţişti locali): pol. loc. Hent Gheorghe si pol. Loc. Terebent Cristian Gabriel.
1.4.3. Dispozitive de acţiune:
- patrulă, pânde, razii, filtre, pază, verificări, etalarea prezenţei.

Misiuni specifice -

pentru responsabilii de zone (1- 4):
Asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de siguranţa publica, previne şi
combate încălcarea normelor legale privind ordinea si liniştea publica, curăţenia, comerţul stradal precum şi alte
fapte stabilite prin legi şi hotărâri ale consiliului local;
Asigură paza obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat stabilite de către Consiliul Local Chişineu Criş;
Asigură supravegherea parcărilor auto, unităţilor şcolare, zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor,
cimitirelor şi altor locuri stabilite;
Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale conform legii;
Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor culturalartistice şi sportive pe plan local;
Intervine împreuna cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale,
prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea
acestora;
Protejează spaţiile verzi, mobilierului stradal, clădirilor şi intalaţiilor tehnice;
Verifică locurile vulnerabile, amenajările tehnice, sistemele de pază şi alarmare;
Verificarea şi prevenirea cauzelor incendiilor, exploziilor, avariilor.
Se adaugă cele din fişa postului şi din planul de lucru lunar

b.) DISPUNEREA EFECTIVELOR AFLATE ÎN PAZA OBIECTIVELOR:
Având în vedere faptul că nu există compartiment de pază, aceste activităţi vor fi efectuate cu personal
din efectivul actual.
Activitatea va fi desfăşurată numai în punctul de acces în Primăria oraşului Chişineu Criş:

Misiuni specifice - pentru responsabilii din domeniu de acţiune:
Participă la eficientizarea serviciilor oferite de către Primăria Oraşului Chişineu Criş în sprijinul cetăţenilor;
Contribuie la îmbunătăţirea serviciilor de primire,îndrumare şi consiliere a cetăţenilor;
Impune ordine şi respect prin prezenţă.
Se adaugă cele din fişa postului şi din planul de lucru lunar

B. MISIUNI SPECIFICE
1. Fluenţa circulaţiei şi parcări în locuri neautorizate
2. Identificări autovehicule abandonate
3. Normalizarea situaţiei privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală şi a
animalelor de companie
Misiuni specifice - pentru responsabilii de domeniu de acţiune:
Constata contravenţii si aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea,
parcarea autovehiculelor si accesul interzis, având dreptul de a dispune masuri de ridicare a
autovehiculelor staţionate neregulamentar;
Respectarea normelor legale de participare la trafic împreuna cu Poliţia Rutieră;
Îndrumă traficul rutier şi pietonal în zonele în care se execută lucrări;
Impune aplicarea prevederilor hotărârilor H.C.L. privitoare la staţionare şi parcare, clarificarea situaţiei
mijloacelor auto fără stăpân, parcarea pe spaţiile verzi;
Controlează modul de respectare a lucrărilor de construcţii în partea carosabilă;
Asigură normalitatea privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi cea referitoare la
animalele de companie;
Cooperează cu Poliţia Rutieră în asigurarea măsurilor ocazionate de activităţi publice.
Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor din domeniul de competenţă;
Se adaugă cele din fişa postului şi din planul de lucru lunar

4. Combaterea Fenomenului de apelare în mod repetat la mila publicului (Combaterea Cerşetoriei)
Misiuni specifice - pentru responsabilii din domeniul Combaterea apelării în
mod repetat la mila publicului:
Legitimează, identifică şi sancţionează persoanele majore care apelează la mila publicului.
Identifică persoanele minore care apelează la mila publicului, luând măsuri de predare către DGASPC
sau parintilor(tutorilor), organelor de poliţie, pentru conducerea în localităţile de domiciliu.
Ia măsuri pentru rezolvarea, împreună cu reprezentanţi DGASPC şi ASCO, a problemelor persoanelor
fără adăpost, îndepărtarea din locurile improprii pentru locuit şi curăţarea locurilor împreună cu
operatorul de salubritate RER Ecologic Service.
Interzice prin patrulare manifestarea fenomenului cerşetoriei în intersecţii, pe trotuare, zona pieţelor, a
locurilor pentru oficierea căsătoriilor, lăcaşele de cult
Se adaugă cele din fişa postului şi din planul de lucru lunar.

5. Activitate Comercială
Misiuni specifice - pentru responsabilii de domeniu de acţiune:
Urmăreşte dezvoltarea automată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de
primărie;
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Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în
pieţe, târguri şi oboare;
Sprijină organele de control sanitar-veterinare şi protecţia consumatorilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
Combate comerţul cu bunuri al căror provenienţă nu poate fi dovedită;
Controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor,
folosirea cântarelor şi măsurătorilor;
Verifică în incinta unităţilor de învăţământ, căminelor, locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, pe aleile de
acces către aceste instituţii dacă se comercializează sau expun băuturi alcoolice, tutun sau alte produse interzise
de lege;
Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin
legi, HG şi H.C.L.
Se adaugă cele din fişa postului şi din planul de lucru lunar

6. Protecţia mediului, spaţii verzi, igienizare, salubrizare
Misiuni specifice — pentru responsabilii de zone (1- 4):
Controlează condiţiile de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel;
Constată constravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind protecţia mediului potrivit
competenţelor;
Sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind
nivelul de zgomot şi poluare;
Participă la acţiuni de combatere a zoonozelor şi epizootiilor;
Sesizează serviciile de ecarisaj despre existenţa câinilor fără stăpân;
Indentifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ teritoriale sau pe spaţii
aflate în administrarea autorităţilor publice locale;
Verifică igienizarea zonelor periferice, a malurilor şi albiilor cursurilor de apă;
Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a
gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor şi locurilor de depozitare a deşeurilor;
Verifică încheierea contractelor de salubrizare de către persoanele fizice sau juridice;
Verifică ridicarea deşeurilor menajere de către operatorii de servicii, de salubrizare în conformitate cu graficele
stabilite;
Verifică şi soluţionează potrivit competentelor sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor şi protecţia
mediului;
Se adaugă cele din fişa postului şi din planul de lucru lunar .

7. Disciplina în construcţii şi afişaj stradal
Misiuni specifice - pentru responsabilii din domeniul de acţiune:
Efectuează controale pentru depisatarea construcţiilor şi organizărilor de şantier fără autorizaţie de construire
sau cu încălcarea prevederilor acesteia;
Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice referitoare la disciplina în construcţii;
Verificarea lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi pictonale, aplicarea de sancţiuni contravenţionale în
cazul nerespectării condiţiilor impuse de autorizaţiile de construire;
Participă la dezafectarea construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii
administrativ teritoriale;
Sesizează organele de urmărire penală sau judecătoreşti cu privire la continuarea construcţiilor fără autorizaţie;
Verifică respectarea normelor legale privind panotajul publicitar şi alte înscrisuri;
Verifică respectarea normelor legale privind construcţiile şi împrejurimile degradate;
Constată contravenţii prevăzute în dispoziţiile legale care reglementează disciplina în construcţii potrivit
competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale şi înaintează procesele verbale organelor
abilitate de lege să aplice sancţiunile contravenţionale.
Se adaugă cele din fişa postului şi din planul de lucru lunar

B.
ACTIVITĂŢILE ŞI MISIUNILE EXECUTATE ÎN COMUN DE CĂTRE
POLIŢIA LOCALĂ CHIŞINEU CRIŞ CU ALTE STRUCTURI
Ca principiu de acţiune, poliţiştii locali vor acţiona în patrule mixte cu poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului
Chişineu Criş în dispozitivele de siguranţă publică stabilite de poliţia orăşenească.

Concluzionând, putem prezenta caracteristicile definitorii pe care le evidenţiază prezentarea făcută mai
sus:
•
sectoarele de siguranţă sunt aceleaşi cu ale Poliţiei Oraşului Chişineu Criş;
•

efortul uman al Poliţiei Locale este concentrat şi responsabilizat pe misiuni;

•
sunt bine focalizate responsabilităţile, în cadrul structurii, versus prevederile Legii nr, 155/2010 şi
particularităţile oraşului;
•

flexibilitatea, adaptabilitatea şi modularitatea acţională permit să rezolvăm ineditele misiuni care apar;

•
intra şi extra - relaţionarea, ideatică şi acţională constituieelemente primordiale ale succesului activităţii
desfăşurate în comun.

CAPITOLUL III. EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIA ŞI
SUPORTUL LOGISTIC

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE
în prezent Poliţia locală Chişineu Criş are un efectiv de 8 poliţişti locali.

B. SUPORTUL LOGISTIC
B.l. DOTAREA INDIVIDUALĂ A POLIŢIŞTILOR LOCALI
Este realizată conform prevederilor Legii nr. 155/2010

B.2. DOTAREA CU AUTOTURISME A POLIŢIŞTILOR LOCALI
Poliţia locală Chişineu Criş este dotată cu un autoturism marca Dacia Duster cu numărul de înmatriculare AR01-PLC

CAPITOLUL IV. INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA
ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR
Plecând de la axioma „valoarea unei instituţii este dată de nivelul uman promovat", conducerea
instituţiei cât şi instituţia în integralitatea sa, apreciază că prioritatea număru unu a acesteia , o constituie
pregătirea în progres a personalului, atât în cadru organizat cât şi individual.

1.

INSTRUIREA

Vizează formarea, păstrarea şi dezvoltarea unui set de abilităţi, talente şi deprinderi în sfera biopsihosocială, relaţional-comunicativă, juridică şi practică poliţienescă.
Aceasta este structurată astfel:
Pregătire poliţienească generală, care se desfăşoară :
- anual - 2-3 zile;
- lunar - 1 zi la sfârşitul lunii;
- săptămânal - 3 ore vinerea;
- zilnic - ori de câte ori se impune şi cât se impune.
Responsabil: Şef Serviciu Inspector poliţie locală Miron Petru
Pregătire de specialitate, se desfăşoară în baza planului unic de pregătire şi a planului propriu de
pregătire, de asemenea :
- anual - una la două zile;
- lunar - 4 - 6 ore;
- săptămânal - cât se impune;
- zilnic - când şi cât se impune;
Responsabil: Şef Serviciu Inspector poliţie locală Miron Petru
Pregătirea pentru misiunile zilnice, se execută zilnic prin metoda:
- auto-instruirii - 1 5 - 2 0 de minute, dimineaţa;
- speciale - cu una la două zile înainte, cu durată variabilă 1- 3 ore;

