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HOTĂRÂRE   NR. 104 
            PRIVIND  APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
                                                       AL  MUNICIPIULUI  TULCEA 

 
 
 

Consiliul Local al  Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară 
la data de 21.04.2011 ; 

Examinând proiectul de hotârare privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă 
publică al  Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului ; 

Luand în discuţie raportul Direcţiei de Poliţei Locală Tulcea nr. 5844 / 11.04.2011 ; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
Avand în vedere dispoziţiile Legii 155/2010 a poliţiei locale; 

    În baza dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit. d şi alin.6 lit.a pct.7 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 pct.1 şi 6 şi art.49 pct.1 şi 2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art. 1 – Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Tulcea, 
conform  Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
         Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 

 
 
 
 

                CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
              Jr. BRUDIU Maria                                                       GAFAR Cantimir 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA                
            COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ                            

     Exemplar unic     
                                                                                                          Nr. 5.839 din 08.04.2011 
 
 
 
 

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
CAP. I  SITUATIA OPERATIVA ŞI ATRIBUŢII 

 
     Municipiul Tulcea este situat în partea de nord a judeţului având o suprafaţă de 
aproximativ 35 de km2. Se învecinează la nord cu localitatea Ceatalchioi, la vest cu 
localitatea Mineri, la sud cu localitatea Cataloi, iar la est cu localităţile Nufăru şi Malcoci. 
Prin partea nordică a municipiului, fluviul Dunărea curge de la vest la est şi delimitează 
suburbia T. Vladimirescu.  Cartierele municipiului Tulcea sunt aşezate pe un relief deluros, 
oraşul având o populaţie de aprox. 91.000 de locuitori. 
     Traficul rutier se desfăşoară pe aproximativ pe 355 de străzi cu o lungime de 210 km. 
Străzile Isaccei, Babadag, Mahmudiei şi 1848 formează o reţea principală a traficului rutier 
pe care-l converg spre centrul oraşului. 
     Municipiul Tulcea, capitala şi oglinda judeţului, este apreciat ca un model interetnic 
unic în România, pe arealul căruia conveţuiesc aproximativ 12 grupuri etnice. După 
români, care deţin majoritatea, ponderea cea mai mare o au aromânii, după care urmează 
ruşii lipoveni, turcii, ucrainienii, ţiganii, grecii şi alte etnii al căror număr de cetăţeni este 
mai mic, dar care posedă valori arhitecturale importante şi îşi menţin obiceiurile şi tradiţiile 
culturale cât şi cutumele religioase. Trebuie menţionat că acolo unde populaţia este aşezată 
pe etnii, ordinea şi siguranţa publică cunoaşte puţine incidente. Deasemeni municipiul 
Tulcea, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare tot mai mare ca oraş turistic. Statisticile arată 
că turiştii au fost în număr tot mai mare, aceştia fiind români cât şi de alte naţionalităţi. 
     Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea are atribuţii în următoarele domenii: 

    a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 
    b) circulaţia pe drumurile publice; 
    c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 
    d) protecţia mediului; 
    e) activitatea comercială; 
    f) evidenţa persoanelor; 
    g) alte domenii stabilite prin lege. 

     
 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor pe linia ordinii şi liniştii publice, Direcţia de Poliţie 

ANEXA NR. 1 
La H.C.L. nr.104/21.04.2011 
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Locală îşi desfăşoară activitatea în baza legilor, hotărârilor de Guvern şi ale Consiliului 
Local sau dispoziţii ale Primarului. Prin aceste acte normative poliţiştii locali sunt investiţi 
cu exerciţiul autorităţii publice. 
     Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/12.07.2010 şi ale Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin H.C.L. nr. 20/27.01.2011, Directia de Poliţie 
Locală a Municipiului Tulcea, are următoarele atribuţii:  

 
1.  În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor,  

are următoarele atribuţii: 
    a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 
şi siguranţă publică al Municipiului Tulcea; 
    b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 
unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 
Primăriei Municipiului Tulcea, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, 
cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice din Municipiul Tulcea; 
    c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute în protocoalele de cooperare, 
potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor 
periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a 
urmărilor provocate de astfel de evenimente; 
    d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 
ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 
încredinţarea acestora Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială a Municipiului Tulcea în 
vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 
    e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 
legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 
sesizează Direcţia Servicii Publice a Municipiului Tulcea pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea 
şi transportul acestora la adăpost; 
    f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile 
sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 
    g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 
publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de 
pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se 
desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 
    h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Primăriei Municipiului 
Tulcea, stabilite de Consiliul Local; 
    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru faptele constatate în raza Municipiului Tulcea şi în suburbia Tudor 
Vladimirescu; 
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    j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală 
şi instanţele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 
    k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 
sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii stradale; 
    l) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 
    m) acordă, pe teritoriul Municipiului Tulcea şi a localităţii Tudor Vladimirescu, sprijin 
imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii 
ordinii publice. 
 

2. În domeniul circulaţiei pe drumurile publice,  are următoarele atribuţii: 
    a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din Municipiul Tulcea, având dreptul 
de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv 
pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile 
publice; 
    b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate 
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă 
asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 
    c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie 
torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 
    d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 
demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări 
cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte 
activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane; 
    e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de 
circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de 
competenţă; 
    f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor 
pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 
    g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia 
primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a 
făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 
    h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune 
măsuri de blocare şi ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 
    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua 
semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 
    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 
pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 
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    k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de 
agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul 
internaţional pentru persoanele cu handicap; 
    l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
autorităţilor publice locale; 
    m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare 
sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.    
 

3. În domeniul disciplinei în construcţii şi al  
afişajului stradal, are următoarele atribuţii: 

    a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără 
autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter 
provizoriu; 
    b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de 
executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 
    c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi 
orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de 
desfăşurare a activităţii economice; 
    d) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate 
fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al autorităţilor publice locale ori pe spaţii 
aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 
instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a 
libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice; 
    e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind 
disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-
verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului 
compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism sau, după caz, Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Primarului 
Municipiului Tulcea, instituţiile deconcentrate în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit 
contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia. 
 

4. În domeniul protecţiei mediului, are următoarele atribuţii: 
    a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 
depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
    b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a 
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 
    c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 
    d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei 
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publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile 
legale pentru ridicarea acestora; 
    e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
    f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 
    g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 
juridice, potrivit legii; 
    h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 
conformitate cu graficele stabilite; 
    i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a 
mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 
    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) - i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

 
5.  În domeniul activităţii comerciale, are următoarele atribuţii: 

    a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal 
şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile 
administraţiei publice locale; 
    b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în 
pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către 
administratorii pieţelor agroalimentare; 
    c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 
aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică 
pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
    d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter 
religios; 
    e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 
locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 
    f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare 
al operatorilor economici; 
    g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Tulcea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice 
locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a 
acestora; 
    h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin 
acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 
    i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 
consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al 
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acestora; 
    j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 
preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în 
cazul în care identifică nereguli; 
    k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi 
faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 
    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) - j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 
 

6. În domeniul evidenţei persoanelor, are următoarele atribuţii: 
    a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a 
unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii 
unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
    c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra 
obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea 
în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 
ani, care nu au acte de identitate. 

 
7. În domeniul protecţiei civile, are următoarele atribuţii: 

a) planifică si conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de 
aplicare a documentelor operative(Planul de Protecţie Civilă, Planul de apărare împotriva 
dezastrelor, Planul de evacuare, Planul de alarmare); 

b) să conducă, pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
c) să organizeze şi să conducă, actiunile formatiunilor de protectie civila pentru 

înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste; 
d) să asigure măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind 

înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la punctul de comandă, în mod oportun, 
în caz de dezastre sau la ordin; 

e) să elaboreze şi să ducă la îndeplinire planurile semestriale şi anuale, privind 
activitatile de pregătire de protecţie civilă a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă; 

f) să asigure colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Crucea Roşie şi cu  
Seviciul de Ambulanţă de pe raza municipiului pentru realizarea măsurilor de protecţie 
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cuprinse în documentele operative şi pentru desfăşurarea pregătirii de protecţie civilă în 
special, în timpul aplicaţiilor, exerciţiilor şi alarmărilor; 

g) să întocmească situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajelor şi instalaţiilor de pe 
teritoriul municipiului, care pot fi folosite în caz de dezastre sau în cazuri speciale şi să o 
actualizeze permanent; 

h) să stabilească posibilităţile de utilizare pentru adăpostire prin folosirea construcţiilor 
subterane existente(subsoluri, beciuri) sau a proprietăţilor naturale ale terenului şi să 
întocmească documentaţiile tehnice pentru amenajarea acestora ca spaţii de adăpostire 
pentru protecţia civilă în timp de război sau la dezastre; 

i) să întocmească şi să propună anual bugetul de venituri si cheltuieli pentru situaţii de 
dezastre în colaborare cu compartimentul de contabilitate; 

j) să îndeplinească toate atribuţiile pe linie de mobilizare a economiei şi pregştirea 
teritoriului pentru apărare. 

CAP. II  STAREA CONTRAVENŢIONALĂ 
 

     Pentru o estimare adecvată se folosesc datele obţinute de către Direcţia de Poliţie 
Comunitară care a funcţionat până la 31.12.2010, iar începând cu 01.01.2011 aceasta 
reorganizându-se, prin Hotărârea Consiliului Local, în Direcţia de Poliţie Locală. 
     În acţiunile sale în anul 2009, Direcţia de Poliţie Comunitară, a încheiat un număr de 
3.875 procese-verbale de contravenţie. Agenţii de poliţie comunitară au constatat 
contravenţii la nerespectarea Hotărârilor Consiliului Local (H.C.L.), la care sunt 
împuterniciţi, astfel: 

H.C.L. 69/2008 privind organizarea şi executarea serviciului de transport în 
regim de taxi pe raza Municipiul Tulcea, s-au încheiat 496 procese - verbale 
de contravenţie; 

H.C.L  279/2009 privind activităţile edilitar gospodăreşti în Municipiul Tulcea, s-
au încheiat 2927 procese - verbale de contravenţie; 

H.C.L.185/2008 privind stabilirea tarifului de liberă trecere în Municipiul Tulcea, 
s-au încheiat 137 procese - verbale de contravenţie; 

Legea 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conveţuire socială, au fost încheiate 311 procese - verbale de contravenţie. 

     În anul 2010, agenţii de poliţie comunitară au întocmit un număr de 2.511 procese-
verbale de contravenţie. Aceştia au constatat contravenţii la nerespectarea Hotărârilor 
Consiliului Local, la care sunt împuterniciţi, astfel: 

H.C.L. 69/2008 privind organizarea şi executarea serviciului de transport în 
regim de taxi pe raza Municipiului Tulcea, s-au încheiat 348 procese - verbale 
de contravenţie; 

H.C.L 279/2009 privind activităţile edilitar gospodăreşti în Municipiul Tulcea, s-
au încheiat 1.717 procese - verbale de contravenţie; 

H.C.L.185/2008 şi H.C.L.35/2010, privind stabilirea tarifului de liberă trecere în 
Municipiul Tulcea, s-au încheiat 104 procese - verbale de contravenţie; 

H.C.L 154/2010, privind funcţionarea sistemului privind controlul limitarea şi 
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taxarea staţionărilor din Municipiul Tulcea, s-au încheiat 221 procese -  
verbale de contravenţie; 

H.C.L 137/2010, privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze în 
Municipiul Tulcea, s-au încheiat 7 procese - verbale de contravenţie; 

Legea 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conveţuire socială au fost încheiate 112 procese - verbale de contravenţie.  

 
Situaţia centralizată, a acestora, este prezentată în tabelul şi în graficele următoare prin care 
se poate face şi o analiză a evoluţiei stării contravenţionale:  
 
 
 
 
 
 
               Actul  
             normativ 
 
      Anul 

H.C.L. 
69/2008 

(organizarea şi executarea 
serviciului de transport în 

regim de taxi) 

H.C.L 
279/2009 
(activităţi edilitar 

gospodăreşti) 

H.C.L. 
185/2008 
H.C.L. 
35/2010 

(tarife pentru libera trecere) 

Legea 
61/1991 

(pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a 

unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii 

publice) 

Total 
contravenţii 
constatate 

 

2009 496 2.927 137 311 3.871 
 

2010 348 1.717 104 112 2.509 
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     Se observă o scădere a numărului de contravenţii constatate în anul 2010 la toate actele 
normative la care au fost împuterniciţi poliţiştii locali, aceasta şi pe un trend de scădere a 
numărului de personal. Poliţiştii locali au avut în vedere zonele de responsabilitate pentru 
aplicarea unitară a prevederilor H.C.L., iar în anul 2011, având în vedere indicatorii de 
performanţă ai Direcţiei de Poliţie Locală, pe primul trimestru, estimăm chiar o creştere 
uşoară a numărului de persoane care au fost sancţionate contravenţional. 
     Un alt criteriu de analiză care concură la organizarea mai judicioasă a dispozitivului de 
ordine şi siguranţă publică este răspândirea contravenţiilor în zonele şi cartierele Municipiului 
Tulcea. Astfel în parcurile, ori zonele de recreere ori promenadă ale oraşului, acolo unde 
există mobilier urban şi de-asemeni alte amenajări pentru cetăţeni, există pericolul comiterii 
de fapte antisociale cum ar fi: distrugeri de bunuri, furturi din buzunare, mici tâlhării, dar şi 
depozitarea neconformă ori necontrolată a deşeurilor de orice fel pe domeniul public, 
murdărirea bunurilor publice, deversări de ape reziduale, etc 
     Alte zone cu potenţial de comitere a faptelor contravenţionale dar şi penale sunt  pieţele 
municipiului, în special Piaţa „ Sf. Gheorghe” şi Piaţa „Veche”. Aici se pot întâlni încălcări 
ale legislaţiei care reglementează comerţul, şi activităţile edilitar gospodăreşti în Municipiul 
Tulcea 
     Pentru atribuţiile Direcţiei de Poliţie Locală în domeniul circulaţiei pe drumurile publice 
trebuie să analizăm, din punct de vedere a fluidizării traficului, parcările municipiului, oprirea 
şi staţionarea în zona centrală dar şi toate străzile principale din Municipiul Tulcea. 
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     În anul 2009 în două cartiere din oraş, şi anume în zona „Taberei” în perioada martie - 
iunie şi în zona „Neptun” în perioada iulie – noiembrie, dar şi în anul 2010 în cea de adoua 
zonă, Poliţia Municipiului Tulcea a instituit zone de siguranţă publică specială la care a 
participat şi Direcţia de Poliţie Comunitară la acea vreme, prin executarea de misiuni în 
patrule mixte.   
     Pentru o analiză completă a situaţiei operative, la organizarea dispozitivului de ordine şi 
siguranţă publică trebuie avut în vedere că Municipiul Tulcea are multiple valenţe turistice, 
fiind vizitat anual de către aprox. 100.000 turişti din care 30% fiind cetăţeni străini. Se are în 
vedere că turiştii pot fi expuşi elementului infracţional.  

 
CAP. III  DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

 
     Menţinerea ordinii publice se realizează pe întreg teritoriul de competenţă al Municipiului 
Tulcea, prin activităţi specifice executate de către poliţişti locali cu atribuţii în domeniu. 
     Dispozitivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice pe raza Municipiului Tulcea se 
organizează, în general, cu forţe proprii, în funcţie de particularităţile elementelor situaţiei 
operative.  
     În vederea menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi asigurării intervenţiei operative la 
evenimente, teritoriul municipiului se împarte în sectoare de siguranţă publică, în care se 
stabilesc mai multe zone de patrulare. 

 
1. - SECTOARE DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

 
Sectorul 1, zona cuprinsă între: 
Str. Lac Ciuperca, până la str. Isaccei – str. Isaccei, până la intersecţia cu str. Vărăriei 

– str. Alunişului până la intersecţia cu str. Spitalului – str. Spitalului până la intersecţia str. 
Iuliu Maniu, mai departe până la Gara de mărfuri – teren viran până la Câşla – teren viran 
până la str. Forestierului – cale ferată industrială până la port industrial – str. Portului – str. 
Lac Ciuperca. 

 
Sectorul 2, zona cuprinsă între: 
str. Isaccei, de la intersecţia cu str. Vărăriei – str. Isaccei intersecţie cu str. Victoriei – 

str. Victoriei – str. Bucovinei – str. Babadag, până la S.C. Viticola Aegysus, teren viran în 
linie dreaptă până în Gara de mărfuri – teren viran în linie dreaptă până la intersecţia str. Iuliu 
Maniu cu str. Spitalului – str. Spitalului – str. Alunişului până la intersecţie cu str.Vărăriei. 

 
Sectorul 3, zona cuprinsă între: 
Str. Lac Ciuperca – Gara C.F.R. – Str. Isaccei – Str. Podgoriilor, până la intersecţia cu 

str. Victoriei – str. Victoriei –  Str. Bucovinei – intersecţie cu str. Babadag – str. C.A. Rosetti 
– str. Griviţei – str. Dobrogeanu Gherea spre str. Păcii – str. Păcii – până la sensul giratoriu 
Delta – str. 9 Mai – str. Gloriei – până la str. Rondă – str. Grădinarilor – faleza Dunării, 
inclusiv suburbia T. Vladimirescu, până la str. Lac Ciuperca. 

 



 19 

Sectorul 4, zona cuprinsă între: 
Str. Păcii, intersecţie cu str. Mahmudiei – Str. Păcii, până la intersecţie cu str. 

Elizeului – str. Elizeului, până la intersecţie cu str. Mahmudiei – str. Mahmudiei, până la 
intersecţie cu şos. Agighiol – intersecţie şos. Agighiol cu str. Viticulturii – str. Viticulturii, 
până la intersecţie cu str. Babadag – str. Babadag – str. C.A. Rosetti – str. Griviţei – str. 
Dobrogeanu Gherea până la str. Păcii. 

 
Sectorul 5, zona cuprinsă între: 
Str. Păcii, intersecţie cu str. Mahmudiei – Str. Păcii, până la intersecţia cu str. 

Elizeului – str. Elizeului – intersecţie cu str. Mahmudiei, la stânga până la Km. 4  zona 
Zaghen – digul de protecţie al Dunării până la intersecţia cu zona industrială – în continuare 
până la str. Grădinarilor. 

 
2. - ZONE DE SIGURANTA PUBLICA. ITINERARII DE PATRULARE PEDESTRĂ 
 

S 1.1 – Zona cuprinsă între „sala Multifuncţională” din zona Vest până la calea ferată, şi 
de la str. Isaccei până la S.C. Aquaserv(staţia de decantare) şi stadionul „Delta”. 

S 1.2 – Cart. „Vest” de la aleea Metalurgiştilor până la str. Ecoului şi de la calea ferată 
până la str. Isaccei. 

S 1.3 – Cartierul nou „Lotizare” de la str. Combustibilului şi str. Energiei până la str. 
Barajului . 

S 1.4 – Cartierul cuprins între str. Prelungirea Taberei, str. Taberei, str. Viitorului până la 
str. Navaliştilor (cartierul aşa zis Dallas). 

S 2.1 – Piaţa Civică - str. Babadag (partea dreaptă, sens urcare) – str. Toamnei – str. 
Aureliană – str. Luterană + străzile adiacente şi retur pe str. Babadag(partea stângă, sens 
urcare).  

S 2.2 – Str. Unirii –str. Victoriei – str. Bucovinei – str. Traian - Str. Mircea Vodă + 
străzile adiacente şi retur pe str. Progresului – str. Unirii. 

S 2.3 – Str. Libertăţii – str. Victoriei – str. Podgoriilor – str. Oiţelor – str. Libertăţii + 
străzile adiacente şi retur. 

S 2.4 – Str. Oiţelor – str. Câmpului – Aleea Cristina + străzile adiacente şi retur. 
S 2.5 – Str. 1848 – str. Chiparosului – str. Podgoriilor până la str. I. Maniu + străzile 

adiacente şi retur. 
S 2.6 – Str. Alunişului – str. Spitalului + aleile adiacente. 
S 3.1 – Parc Delta – Faleza Dunării – casa Sindicatelor - piaţa Veche – şi retur pe str. 

Isaccei, se va avea în atenţie şi str. Gării. 
S 3.2 - Casa Sindicatelor - Faleza Dunării – zona autogară, gara fluvială, gara C.F.R. –  

până în zona complex „Pelican”. 
S 3.3 – Str. Gloriei până la parc „Monumentul Independenţei”- str. Surorilor – str. 

Grădinarilor – str. Independenţei – str. 14 Noiembrie şi retur. 
S 4.1 – Liceul „G. Georgescu” – Piaţa Nouă – str. Păcii – Parc Delta şi retur.  
S 4.2 – Piaţa Nouă – str. Gavrilov C. – str. Miron Costin – aleea Măgurii – Piaţa 

„Neptun” şi retur.  
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S 4.3 – Piaţa Neptun – str. Neptun – str. Eternităţii – str. Războieni – Aleea Merişor şi 
retur. 

S 4.4 – str. Păcii – P. Nouă – str. Sabinelor – Complex BIG - şi retur pe str. Gavrilov C. 
S 5.1 – Piaţa Nouă – str. Păcii – Intersecţia str. Elizeului cu str. Păcii + străzile adiacente 

şi retur. 
S 5.2 – Str. Păcii – Intersecţia str. Elizeului – str. Cavalului – str. Granitului + străzile 

adiacente şi retur pe str. Istria. 
S 5.3 – Sediul Direcţiei de Poliţie Locală – str. Mahmudiei – intersecţie cu str. Nicolae 

Bălcescu – str. Nicolae Bălcescu – intersecţie cu str. Concordiei – str. Păcii – Sediul Direcţiei 
de Poliţie Locală. 

S 5.4 – Str. Alexandru cel Bun de la str. Orizontului până la str. Pescarilor + străzile 
adiacente. 

S 5.5 – Cartierul cuprins între str. Concordiei şi str. Gloriei până la str. Pescarilor şi str. 
Avram Iancu + străzile adiacente. 
     Astfel, poliţiştii locali care vor patrula în aceste zone vor avea sarcini concrete care vor 
viza următoarele obiective :  

- măsuri de menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zonele de    
   responsabilitate; 
- existenţa curăţeniei pe  străzile Municipiului Tulcea;  
- verifică menţinerea curăţeniei în toate spaţiile verzi şi în toate parcurile; 
- igienizarea şi evacuarea deşeurilor de pe suprafeţele libere, indiferent de cine     
   este proprietar; 
- identificarea poluatorilor ori a persoanelor care depozitează(aruncă) deşeuri   
   de orice fel în alte locuri decât cele cu destinaţie specială; 
- curăţenia în pieţele din municipiu şi asigurarea unui climat de comerţ licit şi  
   modern; 
- asigurarea unei discipline în construcţii şi un afişaj stradal corect. 

 
3. - POSTURI FIXE DE ORDINE PUBLICĂ ŞI PAZĂ: 

 
- Sediul Primăriei Municipiului Tulcea  - se asigură ordinea publică şi pază  
   permanentă; 
- Sediul Serviciului de impozite şi taxe Tulcea - se asigură ordinea publică şi  
   pază permanentă; 
- Sediul Direcţiei de asistenţă şi protecţie socială Tulcea - se asigură ordinea   
   publică şi pază cu program 0800 - 1600; 
- Sediul Biroului de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. al Municipiului   
   Tulcea - se asigură ordinea publică şi pază cu program 0800 - 1600; 

             - Sediul Direcţiei de administraţie publică locală Tulcea - se asigură ordinea   publică 
şi pază cu program 0800 - 1600; 
     În aceste posturi de ordine publică şi pază, poliţiştii locali vor acţiona aşa cum este 
prevăzut în „Planurile de ordine publică şi pază” întocmit pentru fiecare obiectiv în parte. 
Aceste planuri sunt întocmite de către Şeful Serviciului ordine şi siguranţă publică şi sunt 
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aprobate de către şeful Direcţiei de Poliţie Locală. 
     În zona centrală, dar şi în alte zone ale Municipiului Tulcea, se găsesc un număr de parcuri 
cu spaţii verzi şi  zone de recreere aşezate la distanţă unele de altele după cum urmează: 

A - Parc „Orăşelul copiilor", situat in zona cartierului vest, începând de la staţia de 
autobuz Vest, până la limita stadionului Delta. Deasemeni cealaltă axă a parcului se intinde de 
la strada Isaccei, până la aleia ce duce la Lacul Ciuperca; 

B - Parc „Delta", situat în zona hotelului Delta, începând de la „Hotel Delta „ 
mergând în lungul falezei Dunării până la primele blocuri de locuinţe de pe Str. Gării. 
Deasemeni parcul se întinde din Str. Isaccei până la faleza Dunării; 

C - Parcul „Personalităţilor", situat în zona central-vestică a Municipiului Tulcea, de 
la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” până la Str. „Lac Ciuperca". Deasemeni de la Str. 
Isaccei  până la blocurile turn situate în Str. Portului şi autogara Tulcea; 

D - Parcul „Monumentului Independentei", situat în partea central-estică a 
Municipiului Tulcea în jurul Monumentului Independenţei, fiind împrejmuit cu gard . Pe 
suprafaţa acestui parc se găsesc printre altele, clădirile muzeului de istorie şi arheologie a 
judeţului Tulcea şi care sunt în responsabilitatea instituţiei noastre făcând obiectul unui 
contract de pază separat încheiat între I.C.E.M. Tulcea şi D.P.L. Tulcea; 

E - Parcul „Victoria", situat în zona central-sud-vestică a Municipiului Tulcea de la 
str. Victoriei până la str. Iuliu Maniu, iar pe axa est-vest de la blocurile de locuinţe situate pe 
str. Podgoriilor până la blocurile de locuinţe situate pe str.1848; 

F - Cimitirul „Eroilor", situat în zona central-sud-vestica a Municipiului TULCEA, în 
perimetrul străzilor Eroilor, Libertăţii, Troiţei şi str. Lupeni; 

G - Piata Civică, situată în centrul Municipiului Tulcea ca zonă de trecere şi recreere 
fiind învecinată cu Primăria Tulcea, blocul Belvedere, Str. Babadag, magazinul universal 
Winmarkt Diana si Prefectura Tulcea. Deasemeni acestei zone este anexat si parcul 1 Mai , 
situat vis a vis de Piaţa Civică traversând str. Păcii având la margini str. Banatului şi str. 
Concordiei; 

H - Parcul „Veolia" , situat în zona de vest a Municipiului Tulcea, în centrul 
cartierului „Lotizare”; 

I - Parcul „Lac Ciuperca" situat în zona central-vestică a Municipiului Tulcea, în jurul 
lacului Ciuperca. 
           În aplicarea prevederilor prezentului plan, parcurile nominalizate la aliniatele 
precedente, sunt  zone de siguranţă publică în perimetrul cărora vor patrula câte un poliţist 
local, care va avea în consemn următoarele: 

- asigură ordinea si liniştea publică în perimetrul încredinţat şi climatul de siguranţă pe 
perioada cât îşi execută serviciul;  

- acţionează pentru prevenirea distrugerilor sau sustragerilor de bunuri aparţinând 
domeniului public(mobilier urban, plante ornamentale, gazon, iluminat public); 

- asigură un climat de curăţenie, ordine şi linişte publică în exteriorul imediat apropiat 
al obiectivului, la o distanţă de aproximativ 50 – 100 de metri. 

Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea, prin personalul propriu, va patrula 
pentru a asigura ordinea şi liniştea publică în zona „Piaţa Sf. Gheorghe”, dar şi în zona „Piaţa 
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Veche”. Poliţiştii locali vor realiza activităţi de supraveghere permanentă a acestora, pentru:  
- identificarea persoanelor cunoscute cu preocupări infracţionale(furturi din buzunare 

sau din bagaje ori alte infracţiuni asemenea); 
- asigurarea curăţeniei în spaţiile aferente pieţelor, pe căile de acces şi în locurile de 

desfăşurare a activităţilor de comerţ; 
- vizualizarea stării produselor expuse spre vânzare, curăţenia lor, locul de 

comercializare a produselor de origine animală; 
- verificarea actelor la persoanele autorizate ori la asociaţiile familiale care îşi 

desfăşoară activitatea în piaţă. 
        Preponderent astfel de acţiuni se vor organiza în zona „Piaţa Sf. Gheorghe” şi în zona 
„Piaţa Veche”, dar şi în alte locaţii în care se desfăşoară vânzarea de produse.           
       Efectivele angrenate în activităţile de menţinere a ordinii si siguranţei publice, repartizate 
într-un sector/zonă de siguranţă publică, desfăşoară activităţi de patrulare pedestră şi auto, pe 
itinerare stabilite în funcţie de starea contravenţională aşa cum reise din datele Direcţiei de 
Poliţie Locală şi evoluţia criminalităţii – primită zilnic de la Poliţia Municipiului Tulcea. 
Acestea asigură şi intervenţia la evenimentele semnalate la serviciul 112, fiind coordonate de 
ofiţerul de serviciu al Direcţiei de Poliţie Locală. 
     Activitatea de patrulare este organizată pe urmatoarele principii: 

a) patrulele pedestre acţionează în zonele de patrulare cu situaţie operativă complexă, 
unde se concentrează un număr mare de persoane, unităţi comerciale, instituţii publice etc. ori 
unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea prevenţiei şi intervenţiei; 

b) patrulele auto desfăşoară activităţi specifice pe raza sectorului/zonei de siguranţă 
publică, acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează contravenţii şi infracţiuni 
stradale; 

c) în zonele cunoscute cu stare contravenţională şi infracţională ridicată (furturi, 
violenţă, etc.) vor fi folosite patrule mixte formate împreună cu lucrători din instituţiile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor(poliţia română, jandarmerie etc), pe baza 
protocoalelor de cooperare existente, cu acordul şefilor instituţiilor care nominalizează aceste 
zone; 

d) în zonele cu infracţionalitate ridicată, intervenţia la evenimente şi activitatea de 
patrulare se realizează prin suplimentarea componentei patrulei sau a numărului de echipaje 
auto; 
     Constituirea patrulelor mixte se realizează de către şeful Serviciului de ordine publică în 
cooperare cu ofiţerii desemnaţi din cadrul instituţiilor aparţinând M.A.I. şi alte societăţi de 
pază, dacă este cazul. 
     Compunerea si logistica patrulelor mixte se stabilesc în funcţie de situaţia concretă din 
zonele de patrulare, efectivele si mijloacele disponibile. 
     Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menţinere a 
ordinii şi siguranţei publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluţia situaţiei 
operative, aspectele identificate din analiza tactică, informaţiile deţinute şi zonele de patrulare. 
     Pentru patrulele mixte, activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului 
efectiv de lucru, pe parcursul a maximum 15 minute, de regulă, de către conducerea instituţiei 
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care a solicitat patrularea mixtă, la sediul acesteia. 
     Instruirea efectivelor proprii, angrenate în activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei 
publice, se efectuează la sediul Direcţiei de Poliţie Locală, de către conducerea acesteia sau 
şeful Serviciului ordine şi siguranţă publică. 
     Intervenţia la evenimentele semnalate se realizează pe principiul "cea mai apropiată 
patrulă de locul evenimentului intervine". 
     Pentru fiecare eveniment la care s-a intervenit se întocmeşte, în mod obligatoriu, "Fişa 
intervenţiei la eveniment". 
     La ieşirea din serviciu, membrii patrulelor de siguranţă publică, aparţinând Direcţiei de 
Poliţie Locală, întocmesc un raport cu activităţile desfăşurate, care, împreună cu "Fişa 
intervenţiei la eveniment", se îndosariază la şeful Serviciului de ordine şi siguranţă publică. 
Datele consemnate stau la baza întocmirii analizelor tactice. În situaţia patrulelor mixte, 
documentaţia rezultată, se va îndosaria la sediile instituţiilor din care fac parte membri 
patrulelor. 
     Controlul dispozitivului de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se efectuează de către 
funcţionarii publici de conducere din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală sau a celorlalte 
structuri în cazul patrulelor mixte. 
     Analiza eficienţei activităţii de menţinere a ordinii si siguranţei publice desfăşurate de 
către patrulele mixte se realizează zilnic de către Direcţia de Poliţie Locală şi de către 
instituţiile din care fac parte membri patrulelor.  

 
4. -  DISPOZITIVUL DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ 

 
     Posturi fixe, de ordine publică şi pază: 

Sediul Primăriei Municipiului Tulcea – permanent; 
Sediul Direcţiei Administraţie Publică Locală – program 08.00 – 16.00; 
Sediul serviciului taxe şi impozite locale – permanent; 
Sediul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială – program 08.00 – 16.00; 
Sediul Biroului de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea  – program 08.00 – 16.00. 
     Posturi prin patrulare, de ordine publică şi pază: 

Piaţa civică; 
Parc „Personalităţi”;  
Parc „Delta”; 
Parc „Monumentul Independenţei”; 
Parc „Cimitirul Eroilor”; 
Parc „Orăşelul Copiilor”; 
Parc „Veolia”; 
Parcul „Victoria"; 

     Programul de lucru al poliţistului local în aceste parcuri va fi, de regulă, în mod permanent, 
cu excepţia când situaţia operativă impune prezenţa acestuia în altă zonă de siguranţă publică 
sau efectivele sunt diminuate datorită plecării în misiuni, cursuri, concedii de odihnă sau 
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medicale etc. 
     Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea va patrula cu o echipă de doi poliţişti 
locali(în cazuri excepţionale când situaţia operativă o impune, poate să acţioneze un singur 
poliţist local) care vor acţiona în mod permanent, pentru a asigura ordinea şi liniştea publică 
în zona „Piaţa Sf. Gheorghe”, dar şi în zona „Piaţa Veche”, iar la nevoie, în orele de vârf 
dispozitivul se va mări cu încă o patrulă formată de doi poliţişti locali. 
     Pentru intervenţie şi patrulare în zonele de siguranţă publică vor fi în serviciu două 
echipaje formate din doi poliţişti locali care vor patrula la bordul autoturismelor cu program 
permanent. 
     Dispeceratul Poliţiei Locale 
     În structura Direcţiei de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea funcţionează „Compartimentul 
dispecerat, baza de date, evidenţa persoanelor şi protecţia civilă” cu următoarele atribuţii: 

a) monitorizarea şi intervenţia la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea 
domeniului privat al Municipiului Tulcea sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice 
locale sau a altor instituţii publice de interes local; 

b) verificarea în baza de date a M.A.I. a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru 
verificări; 

c) monitorizarea sistemului de supraveghere video a traficului rutier de pe raza 
Municipiului Tulcea.  
     Atribuţiile poliţiştilor locali care execută serviciul de operatori dispeceri sunt prevăzute în 
„Regulamentul dispeceratului poliţiei locale”, anexă la H.C.L. 20/2011. 

Intervenţia la obiectivul alarmat o va face echipajul format din poliţişti locali cu 
atribuţii în domeniul menţinerii ordinii şi liniştii publice, cel mai apropiat de obiectiv  şi va fi 
alertat de către ofiţerul de serviciu, iar obligaţiile echipajului sunt prevăzute de asemenea în 
regulamentul dispeceratului, anexă la H.C.L. 20/2011. 
     Lista obiectivelor pe care Dispeceratul Direcţiei de Poliţie Locală, le monitorizează, este 
următoarea: 

Nr.
Crt. Denumirea monitorizării Amplasare Observaţii 

1 D.P.L. TL Tulcea  
2 B.St.Civ. din cadrul S.P.C.L.E.P. Tulcea  
3 Taxe si Impozite – Str. I.L. Caragiale Tulcea  
4 D.A.P.L. Tulcea  
5 O.C.P.I. Tulcea  
6 Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea  
7 Taxe şi Impozite – str. Plugari Tulcea  
8 Casa de Protocol Tulcea  
9 A.R.B.D.D. Tulcea  

10 Sala de sport multifuncţională Tulcea  
11 Liceul Spiru C. Haret Tulcea  
12 Centrul de zi ,,Paşi spre lumină" Tulcea  
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13 Centru de Informare si Perfecţionare Tulcea  
14 Grup Şcolar Tulcea  
15 Grup Şcolar "Anghel Saligny" Tulcea  

16 Colegiul Tehnic ,,Henry Coandă" - Corp 
Internat Tulcea  

17 Colegiul Tehnic ,,Henry Coandă"-Corp 
mare Tulcea  

18 Administratia Parcului Naţional Munţii 
Măcinului Tulcea  

19 Colegiul Tehnic Tulcea  
20 Biserica ruşilor ortodocşi de rit vechi Tulcea  
21 Grădiniţa nr. 4 Tulcea  
22 Direcţia Agricolă Tulcea  
23 Ateliere Grup Şcolar Tulcea  
24 Şcoala Generală nr. 6 ,,Grigore Antipa" Tulcea  
25 Colegiul ,,Brad Segal" Tulcea Tulcea  
26 D.A.P.S. Tulcea  
27 Comunitatea Ruşilor Lipoveni Tulcea  
28 Liceul teoretic ,,Grigore Moisil" Tulcea  
29 D.A.P.S. Casierie Tulcea  

 
5. -  CONDUCEREA FORŢELOR 

 
     Conducerea constă în planificarea şi organizarea activităţilor specifice de menţinere a 
ordinii publice, care poate fi permanentă sau temporară, stabilirea locurilor de desfăşurare a 
activităţilor, timpul necesar pentru intervenţie a forţelor şi mijloacelor, a dotării logistice şi 
coordonarea directă a activităţilor pe sectoare şi zone de siguranţă publică, centralizarea 
rezultatelor şi analiza lor. 
     Directorul execuiv al Direcţiei de Poliţie Locală coordonează toate activităţile curente de 
menţinere a ordinii publice şi pază desfăşurate pe raza Municipiului Tulcea şi a localităţii 
Tudor Vladimirescu, pentru efectivele proprii.  
     Conducerea forţelor de ordine publică pe timpul acţiunilor şi misiunilor desfăşurate în 
comun, cu participarea mai multor categorii de forţe, se exercită de fiecare şef de instituţie 
pentru forţele proprii în raport cu competenţele conferite de legislaţia în vigoare. Conducerea 
unitară, pentru acţiuni complexe, dacă este cazul, se va face numai prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor sau al prefectului. 
     La nivel teritorial, pentru acţiuni comune, conducerea forţelor principale şi de sprijin se 
asigură de către şefii structurilor respective, potrivit competenţelor, iar coordonarea revine 
prefectului, potrivit legii. 
     Trimestrial la nivelul Direcţiei de Poliţie Locală se vor face analize ale situaţiilor 
operative, împreună cu şefii structurilor din cadrul instituţiei. 
     Conducerea acţiunilor de intervenţie se face de către: 
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Directorul executiv(înlocuitorul la comandă) – în timpul programului; 
Ofiţerul cu continuitatea conducerii(Ofiţerul de serviciu), din Dispeceratul Direcţiei 

de Poliţie Locală – în afara programului. 
 
Schema legăturilor cu celelalte forţe care intervin, este următoarea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAP. IV FORŢE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC 
 
     Forţele din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază a bunurilor, care intervin în 
Municipiul Tulcea, sunt următoarele: 
   Compartimentul ordine, linişte publică şi pază a bunurilor         – 55 poliţişti locali; 
   Birou circulaţie pe drumurile publice                                           – 16 poliţişti locali; 
   Birou dispecerat, bază de date, evidenţă persoane şi pr. civilă     –   8 poliţişti locali. 
     Din punct de vedere logistic, Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea, este dotată 
astfel: 
 

 
Dir. de Poliţie Locală 

Tel:0240 – 514973; 
Fax:0240511663 

I.C.: 1292; Reţea radio 
 

Primărie 
Tel: 0240-514973 

Fax: 0240 - 517736  
T.O.:              

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 

Tel: 0240 - 524300              
 Fax: 0240 - 523700;  

T.O.:              I.C.: 1270 

Inspectoratul  de 
Poliţie Judeţean 

Tel: 0240 – 506700; 
 Fax: 0240 - 506702 
T.O.           I.C.: 1204  

 

Inspectoratul Jud. al 
Jandarmeriei 
Tel: 0240 - 534012; 
Fax: 0240 - 534919; 

I.C.: 1251 
T.O.              I.C., 

S.P.C.L.E.P.  
Tel: 0240 – 512122; 
Fax: 0240 - 512122 

I.C.: 3031; 1252 

Insp. Pol. Front. Tulcea 
Tel: 0240 – 534160; 
Fax: 0240 - 534996; 

I.C.:  1282  ; 
                       T.O.:     
 

Legendă: 
 

         Telefon fix sau mobil 

          Fax         
                    
          T.O. sau I.C. 
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Compartimentul 
 
 

Dotare 

Comanda 
D.P.L. 

Serviciul ordine 
şi linişte publică 

şi pază a 
bunurilor 

Birou 
control 
urban 

Observaţii 

Pistol carpaţi md. 1974, 
cal. 7,65 mm 4 46   

Cartuşe cal. 7, 65 mm pt. 
pistol md. 1974 24 276   

Autoturisme pentru 
munca operativă  2   

Staţii emisie-recepţie  10   
Tonfe  6   
Cătuşe  50   
Spray-uri iritant 
lacrimogene  73   

Set aparatură alcool-test  1   
Fluiere  -   
Lanterne  3   
Binoclu  -   

 
CAP. V COPERAREA CU ALTE FORŢE CARE PARTICIPĂ LA ASIGURAREA 

ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE 
 
     Cooperarea forţelor care participă la asigurarea ordinii publice se realizează la nivel 
interinstituţional şi are ca obiectiv conjugarea efortului pentru prevenirea şi combaterea 
acţiunilor de destabilizare a ordinii publice. 
     La nivel interinstituţional, Direcţia de Poliţie Locală a Municipiului Tulcea cooperează cu 
structurile cu atribuţii în domeniu din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Prin procesul de 
cooperare cu acestea se urmăresc promovarea şi participarea la elaborarea unor 
documente(analize, planuri, protocoale etc) pe probleme de interes comun, permanentizarea şi 
amplificarea schimbului de informaţii conform atribuţiilor şi competenţelor conferite de 
legislaţia în vigoare, mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor acţiunilor întreprinse de forţele 
de ordine. În acest sens au fost încheiate protocoale de cooperare şi au fost întocmit planuri de 
acţiune comune, în funcţie de situaţia operativă, astfel: 

cu Poliţia Municipiului Tulcea, Protocolul de cooperare nr. 5794  din 31.03.2011; 
cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, Protocolul de cooperare nr. 5665 din 

08.03.2011; 
cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta Tulcea, Protocolul de cooperare nr. 

5792 din 29.03.2011; 
cu Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Protocolul de cooperare nr. 

5807 din 04.04.2011; 
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     Cooperarea cu aceste forţe de ordine publica se realizeaza, în principal, pentru 
următoarele situaţii: 
a) contracararea fenomenului infracţional; 
b) asigurarea climatului de linişte socială; 
c) asigurarea desfăşurării normale a adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor 
publice; 
d) combaterea manifestărilor de violenţă şi restabilirea ordinii de drept; 
e) participarea la prevenirea şi neutralizarea acţiunilor teroriste pe teritoriul Municipiului  
Tulcea; 
f) prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare şi a crimei organizate; 
g) participarea la prevenirea producerii accidentelor ecologice, precum şi la  diminuarea 
efectelor dezastrelor. 

 
CAP. V INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI ŞI 

CONTROLUL DISPOZITIVELOR 
 

- - INSTRUIREA EFECTIVELOR 
 

     Instruirea poliţiştilor locali care intră în serviciu, se realizează zilnic, înainte de intrarea în 
serviciu, de către şeful Serviciului de ordine, linişte publică şi pază a bunurilor, ori de ofiţerul 
de serviciu sau ajutorul acestuia, după caz, prelucrându-se situaţia operativă. 
     Pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual, Direcţia de Poliţie Locală a 
Municipiului Tulcea asigură pregătirea profesională, o zi/lună, după planul tematic aprobat de 
către Primarul Municipiului Tulcea.      
     Scopul pregătirii profesionale a personalului îl reprezintă realizarea misiunilor şi 
obiectivelor instituţiei.  
     În cadrul Direcţiei de Poliţie Locală, pregătirea profesională se desfăşoară în interesul 
instituţiei şi a personalului, în scopul îndeplinirii misiunilor legale, atribuţiilor funcţionale şi a 
evoluţiei în carieră a funcţionarilor de conducere, a funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual. 
     Pregătirea va fi cu precădere orientată spre cunoaşterea legislaţiei în vigoare, formarea 
deprinderilor necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice şi rezolvării eficiente a situaţiilor 
periculoase şi complexe. 
    Poliţiştii locali din cadrul „Compartimentului ordine, linişte publică şi pază a bunurilor” şi 
„Birou circulaţie pe drumurile publice”, se pregătesc permanent, în raport cu apariţia şi 
evoluţia ameninţărilor la adresa ordinii publice, pentru dezvoltarea capacităţii operative, 
perfecţionarea cooperării între structurile de ordine publică aparţinând altor structuri şi 
realizarea efortului generalizat necesar asigurării ordinii publice pe raza Municipiului Tulcea.  
      În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 155/2010 Legea poliţiei locale, 
poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii 
în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei comunitare sunt obligaţi ca, în 
termen de 5 ani, să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de 
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învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi        Internelor. 
     Potrivit adresei nr. 2956/EM.G/178/DAPL din 09.02.2011 a Direcţiei Generale pentru 
Relaţia cu Comunităţile Locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, costul 
estimativ al formării iniţiale unui poliţist local pentru 90 de zile este de 5.000 lei. Cursurile, 
pentru anul 2011, se fac în seriile 04.07-30.09.2011 şi 03.10-30.12.2011. Din cadrul D.P.L. 
participă un număr de 4 poliţişti locali.  

 
- - CONTROLUL DISPOZITIVELOR 

 
     Controlul dispozitivelor se face de către funcţionarii publici de conducere, ocazie cu care 
se vor verifica :  

prezenţa la serviciu a poliţiştilor locali; 
modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
activităţile desfăşurate şi legalitatea măsurilor luate; 
comportarea faţă de cetăţeni; 
ţinuta, modul de întreţinere şi folosirea mijloacelor din dotare. 

     Poliţiştii locali cu funcţii de conducere, aflaţi în control, sprijină şi îndrumă personalul  din 
serviciul de zi pentru executarea în bune condiţii a sarcinilor specifice şi iau măsuri de 
remediere a deficienţelor constatate. 

 
CAP. VI  DISPOZIŢII FINALE 

     Prezentul plan a fost întocmit şi analizat în conformitate cu prevederile art. 29 lit. c) şi art. 
30 lit. g) din Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale.  
     Potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010, legea poliţiei locale, în vederea operaţionalizării 
structurilor Direcţiei de Poliţie Locală, se pot detaşa funcţionari publici cu statut special, în 
condiţiile Statutului poliţistului, de la unităţile teritoriale ale Poliţiei Române, până la 
ocuparea posturilor. Numărul funcţionarilor publici cu statut special detaşaţi se stabileşte în 
urma unei analize comune efectuate de unitatea/structura teritorială a Poliţiei Române şi de 
Primăria Municipiului Tulcea. 
    Detaşarea funcţionarilor publici cu statut special se face în baza protocolului încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi unitatea/structura teritorială a Poliţiei Române, în 
conformitate cu prevederile Statutului poliţistului. 
    În situaţia în care Primarul Municipiului Tulcea apreciază că sarcinile ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale pe linie de poliţie locală nu sunt îndeplinite corespunzător sau are 
indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către poliţiştii locali, poate 
solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea 
efectuării unui control de specialitate. 
    Controlul asupra activităţii Direcţiei de Poliţie Locală se poate dispune şi prin ordin al 
Ministrului Administraţiei şi Internelor, la iniţiativa acestuia, sau, după caz, a Prefectului ori a 
Inspectorului-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, numai după încunoştinţarea 
prealabilă a Primarului Municipiului Tulcea. 
    Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constituţionale şi a 



 30 

legalităţii specifice. Rezultatele controlului se transmit Primarului Municipiului Tulcea şi se 
prezintă în proxima şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

 
COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ: 

 
PREŞEDINTE: 

Primarul Municipiului Tulcea 
 

Dr. ing. CONSTANTIN HOGEA 
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