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POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA
INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA POLIȚIEI LOCALE MARGHITA ÎN
ANUL 2021
Evoluția structurii organizatorice și funcționale
Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 56 din 30.05.2013, Poliţia Locală a
Municipiului Marghita îşi desfășoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv
pe baza şi în executarea legii şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui
domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/2021 s-a stabilit redimensionarea Poliției
Locale ca structură, organizându-se pe compartiment funcțional la nivelul de birou
Poliția Locală Marghita a contribuit cu propuneri asumate prin referate și proiecte
la întocmirea unor regulamente aprobate deja prin hotărâri de consiliu local privind :
activitățile comerciale; regimul de curățenie; înregistrarea și radierea vehiculelor;
serviciul de salubritate publică și transportul greu. Împreună cu alte compartimente din
primărie precum și cu instituțiile de profil din județ prevăzute ca atare de Legea nr.185
din 2013 privind publicitatea, biroul de poliție locală colaborează la un proiect de
regulament de publicitate stradală. Serviciul a propus mai multe dispoziții aprobate de
domnul primar privind colaborarea interinstituțională și unele reguli de comportament
intern al polițiștilor locali.
Au fost deja elaborate 8 proceduri profesionale conforme categoriilor de
competențe și activități ale polițiștilor locali și sunt în fază de proiectare alte două.
Dotările biroului se circumscriu normelor legale. Insistăm la acest capitol asupra
funcționalității și utilității deja dovedite a sistemului de monitorizare video a principalelor
locuri publice din Marghita precum și asupra funcționalității conexiunilor la 4 baze de
date (conform Ord. Mai 128 din 2011) ale Ministerului Afacerilor Interne ( evidența
populației, evidențele auto, bunuri și persoane urmărite )
Potrivit articolului 1, aliniatul 1) din Legea nr. 155 din 2010 actualizată , poliţia
locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind :
1.apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei,
2.a proprietăţii private şi publice,
3. prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în umătoarele domenii:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ordinea liniştea publică, precum paza bunurilor;
circulaţia pe drumurile publice;
disciplina în construcţii şi afişajului stradal;
protecţia mediului;
activitatea comercială;
evidenţa persoanelor;
alte domenii stabilite prin lege.

Contextul general al desfășurării activității
În vederea înbunătățirii performanțelor Poliției Locale Marghita, cu efecte în
creșterea securității cetățenilor, în perioada de referință s-a urmărit realizarea
obiectivelor,respectiv:
Creșterea eficienței acțiunilor de ordine publică
Creșterea siguranței în unitățile de învățământ
Reducerea faptelor antisociale
Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin sistemul video
Reducerea activităților de comerț stradal neautorizat desfășurat pe domeniul
public
Asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice din raza de competență
Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor
legale privind oprirea, staționarea, parcarea, accesul liber si Hotărârile de Consiliu
Local.
Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor
legale privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor
economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire
a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 cu
modificările și completările ulterioare
Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe domeniul public
Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni cu privire la depozitarea
ilegală a deșeurilor pe domeniul public.

Obiective prioritare
În contextual actual, generat de pandemia Covid 19 , conform prevereilor art.50
din Ordonanță de urgență nr. 70 din 14 mai 2020-privind reglementarea unor măsuri,
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Poliția Locală s-a subordonat operațional
Ministerului Afacerilor Interne până în data de 31 martie 2021. Astfel, Poliția Locală
a fost abilitată, printre alte forțe de ordine și siguranță publică, să asigure aplicarea și
respectarea Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, să constate contravenții și să aplice
sancțiuni.
Astfel Poliția Locală a fost implicată în realizarea activităților de organizare a
dispozitivelor specifice pentru verificarea la adresele/unitățile sanitare a respectării
obligației persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, de a nu părăsi
locația în care sunt plasate, precum și în realizarea activităților pricipale, cum ar fi:

- Impunerea măsurilor temporare de restricție a circulației pe drumurile publice
în/spre anumite zone ori între anumite ore, inclusiv în ceea ce privește ieșirea din
zonele respective, precum și asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier- prin polițiști
locali specializați în domeniul circulației rutiere.
- Informarea cetățenilor cu privire la riscurile existențiale în cazul în care nu sunt
respectate măsurile instituite de către autoritățile de sănătate publică, respectiv
instituirea carantinei sau izolării.
- Activitățile referitoare la verificarea modului de respectare de către persoanele
fizice sau juridice a măsurilor stabilite prin actele normative specific stării de alertă.
- Alte activități stabilite în sarcina Poliției Române pe durata stării de alertă.

II SITUAŢIA OPERATIVĂ
În anul 2021, au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale, astfel :
- 542 sancțiuni contravenționale(Cod Rutier) în valoare totală de 53940 lei, dintre
care un număr de 130 amenzi achitate, în valoare de 19140 lei, un număr de 295
avertismente scrise respectiv un număr de 117 amenzi trimise în debit(local și alte
localități), în valoare de 34800 lei, toate însumând un număr de 1009 puncte penalizare
permis.
Defalcarea sancțiunilor contravenționale pe categorii de indicatoare:
Staționare - indicator rutier 3 amenzi
- blocare auto 1 amendă și 1 avertisment
- staționare marcaj 1 amendă
- în stații transport public persoane 1 avertisment
Oprire – indicator rutier – 134 amenzi și 198 averismente
- în stații transport public persoane- 19 amenzi și 19 avertismente
- Acces interzis – 5 amenzi și 3 avertismente
- pe trecerea de pietoni – 28 amenzi și 14 avertismente
- marcaj longitudinal continuu – 33 amenzi și 22 averismente
- traversare neregulamentară – 23 amenzi și 35 avertismente
- oprirea voluntară a vehiculelor pe trotuar – 2 avertisment
- 333 sancțiuni contravenționale
(Diverse H.C.L. 98/2017 respectiv H.C.L.
211/2021 - privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice,
agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru
buna gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr.21/2002 cu modificările și completările ulterioare) în valoare totală
de 47450 lei,
dintre care un număr de 79 amenzi achitate, în valoare de 11350 lei, un număr de 142
avertismente scrise respectiv un număr de 112 amenzi trimise în debit(local și alte
localități), în valoare de 36100 lei
Defalcarea sancțiunilor contravenționale pe categorii:
- muc țigară – 97 amenzi și 24 avertismente
- semințe și ambalaje – 11 amenzi și 6 avertismente

- parcarea pe trotuar, spații verzi – 51 amenzi și 48 avertismente
- staționare în stația de autobus și stație taxi – 3 amenzi și13 avertismente
- parcarea neconformă marcajului rutier – 4 amenzi și 2 avertismente
- ocuparea domeniului public fără autorizatie – 10 amenzi
- expunerea afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile de
afişaj – 2 amenzi
- teren neîngrijit și infestat cu buruieni – 6 amenzi și 29 avertismente
- depozitarea deșeurilor reziduale, de origine animală si moloz – 4 amenzi și 5
avertismente
- blocare acces auto – 1 amendă
- amplasare uscătoare rufe – 1 amendă și 5 avertismente
- plimbarea câinilor periculoși și agresivi fără lesă și botniță pe domeniul public șiprivat al Municipiului Marghita – 1 amendă
- creșterea animalelor și păsărilor de orice fel în adăposturi amplasate la o
distanță mai mică de 10 m de clădirile vecinilor,/ori fără instalație de colectare a
dejecțiilor prevăzute cu pardoseală betonată și sifon de scurgere- 2 avertismente
- ardere resturi vegetale -2 avertismente
- evacuare apă menajeră pe domeniul public – 2 avertismente
- prepararea betonului pe domeniul public – 1 avertisment
- pătruderea în platformele de gunoi și făcând mizerie – 3 avertismente
- 92 sancțiuni contravenționale
(Diverse H.C.L. 43/2015 de organizare a
transportului greu în municipiul Marghita) în valoare totală de 21850 lei, dintre care
un număr de 24 amenzi achitate, în valoare de 5850 lei, un număr de 36 avertismente
scrise respectiv un număr de 32 amenzi trimise în debit(local și alte localități), în valoare
de 16000 lei
Defalcarea sancțiunilor contravenționale pe categorii:
- circulaţia autovehiculelor pe străzile unde sunt instalate indicatoare rutiere cu
limitare de gabarit şi greutate expresă – 33 amenzi și 15 avertismente
- circulaţia camioanelor tip basculantă încărcate cu materiale sau produse care
se pot împrăştia în timpul mersului, fără a fi acoperite cu prelată şi fără a avea oblon de
închidere la spate – 23 amenzi și 21 avertimente
- 1 sancțiunie contravențională (Diverse-H.C.L. 116/2015 pentru înregistrarea,
evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli
privind circulaţia acestora în municipiul Marghita) în valoare totală de 200 lei,
dintre care 1 amendă trimisă în debit(local și alte localități), în valoare de 200 lei
Defalcarea sancțiunilor contravenționale pe categorii:
- circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din Marghita în
afara traseelor special autorizate -1 amendă.
- 3 sancțiuni contravenționale- avertisment, lipsă viză acord de funcționare
(Diverse-H.C.L. 165/2015 privind organizarea și desfășurarea activităților
comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita).
- 179 sancțiuni contravenționale (LEGEA nr. 61/1991-pentru sancționarea faptelor
de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice) în
valoare totală de 17965 lei, dintre care un număr de 15 amenzi achitate, în valoare de
1575 lei, un număr de 125 avertismente scrise respectiv un număr de 39 amenzi trimise
în debit(local și alte localități), în valoare de 16390 lei

Defalcarea sancțiunilor contravenționale pe categorii:
- săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii,
expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să
provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora- 24
amenzi și 40 avertismente
- consumul de băuturi alcoolice în locuri publice – 23 amenzi și 66 avertismente
- refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identității sale- 8
amenzi
- tulburarea ordinii și liniștii publice după orele 22 -19 avertismente
- 2 sanțiuni contravenționale- (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97/2005-privind
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români) în
valoare totală de 20 lei, dintre care un număr de 1 amendă achitată respectiv 1
avertisment.
- 5 sanțiuni contravenționale- avertismente (LEGE nr. 349 /2002-pentru prevenirea
și combaterea efectelor consumului produselor din tutun).
- 4 sanțiuni contravenționale- avertismente (LEGE nr. 62 /2018-privind combaterea
buruienii ambrozia).
- 171 sanțiuni contravenționale- (Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19) în
valoare totală de 1750 lei, dintre care un număr de 47 amenzi trimise în debit, în
valoare de 22250 lei respectiv un număr de 124 avertismente scrise.
- au fost eliberate un număr de 27 autorizaţii „Acces Liber”, în valoare totală de
14152 lei.
- În anul 2021 au fost încheiate un total de 1328 sancțiuni contavenționale, fiind
formulate un număr de 17 plângeri contravenționale împotriva proceselor verbale de
constatare și sancționare a proceselor, nefiind anulate.
Totodată, pe timpul îndeplinirii misiunilor s-au executat următoarele:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

apel S.N.U.A.U.- 112 - 35;
infracțiuni depistate -17(din care conducători auto fără permis de conducere,
depistate -7, conducători auto, sub infliența băuturilor alcoolice- 4,depistarea
persoanelor care transportă tutun de contrabandă -2-total 23Kg tutun,furt din
locuiță și autoturism- 4 );
Persoane suspecte conduse la Poliție -14;;
Persoane încătușate conduse la Poliție -10;
Mandate de aducere – 8;
Asigurarea locului accidentului rutier -10;
Persoane evacuate din locuință- 2;
Acțiuni pe linie de SPCLEP – 10;
Executare mandate Curtea de Apel Oradea – 1;
Mandat de aducere B.C.C.O Oradea 1;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Aplanare scandal- 21;
Depistare persoane decedate locuință-5;
Sesizări cetățeni(telefonice și personale) rezolvate- 150;
Sesizări scrise și soluționate- 23;
Confiscare țigarete;
Acordare sprijin Poliția Municipiului Marghita, Spitalului Municipal Dr.Pop
Mircea, respectiv Serviciului de Ambulanță;
Pânde efectuate persoane care depozitează moloz;
Verificare iluminat public U.A.T. Marghita, în vederea înlocuirii lămpilor
defecte şi montării de lămpi pe străzile rutiere care sunt slab iluminate;
Patrulare pedestră prin parcuri;
Verificarea stării indicatoarelor rutiere;
Eliberarea carosabilului, în zonele unde s-au efectuat marcaje rutiere-locuri
de parcare;
Verificare terenuri neîngrijite si infestate cu buruiana ambrozia;
Verificare societăți comerciale, în special în ceea ce privește vizarea
acordului de funționare;
Verificarea aparamentelor A.N.L. cu privire la numărul de persoane declarate;
Verificare HORECA cu privire la respectarea măsurilor pandemice;
Fluidizarea traficului la intrarea și ieșirea elevilor din unitatea de învățământ
C.N.Octavian Goga Marghita, repectiv Piața Agroalimentară;
însoțirea funcționarilor primăriei pentru executarea unor acțiuni specifice pe
linie de protectie a mediului, urbanism, asistență socială, casierul primăriei ;
S-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila
publică, pe raza municipiului Marghita şi de combatere a acestui fenomen;
S-a urmărit respectarea obligației de a deține și expune la vedere
autorizația/acordul de funcţionare eliberat de Primăria Municipiului Marghita şi
totodată respectarea programului stabilit prin autorizația/acordul de
funcţionare, de către agenţii economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost
identificate 25 vehiculele abandonate, fiind aplicate somaţii de ridicare a
acestora;
Depistarea utilajelor agricole pline cu noroi circulînd pe drumurile publice;

În prezent imaginile sunt urmărite pe 6 (șase) monitoare. Din locaţiile în care sunt
montate camerele video se captează imaginile de la 120 camere video, în timp real.
Timpul de stocare al tuturor sistemelor de înregistrare video, fiind limitat software la
max. 30 zile calendaristice.
Activitatea de supraveghere video de la nivelul Poliţiei Locale este autorizată de
către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în
această perioadă, persoanele autorizate din cadrul Poliţiei Locale:
•
au verificat în baza de date a MAI, 242 persoane şi autovehicule, în condiţiile
legii;

•
au transmis 47 înregistrări la solicitarea Poliţiei Municipiului Marghita, pentru
soluţionarea unor fapte infracţionale şi contravenţionale care s-au săvârşit pe domeniul
public.
În aceasta perioadă am constatat următoarele nereguli:
-indisciplină rutieră,lipsă indicatoare, marcaje, lipsă locuri de parcare;
-autovehicule presupuse abandonate;
-parcare pe spaţiul verde,trotuare;
- circulaţie pe sectoare de drum “Acces interzis”
- nerespectarea HCL 43/2015, privid traficul greu;
-căruţe circulând prin zone interzise;
- persoane fără acte de identitate,expirate sau deteriorate;
- comerţ stradal pe domeniul public fără autorizaţie;
- persoane depozitând moloz pe domeniul public;
- mobilier stardal deteriorat;
- animale fară stăpâni,cadavre de animale;
- persoane răscolind în containere;
Ne exprimăm convingerea că prin măsurile pe care le-am adoptat în această
perioadă, am reușit să limităm fenomenul infracțional și contravențional şi am reuşit să
contribuim la efortul comun al administraţiei publice locale şi al celorlalte instituţii
publice, la asigurarea unei stări normale de siguranţă în spaţiul public şi privat al
Municipiului Marghita.

Întocmit
Șef Birou Poliţie Locală,
Jr. Ardelean Mihai Sorin

