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INFORMARE
PRIVIND ACTIVITATEA POLITIEI LOCALE VALENII DE MUNTE
PE ANUL 2017

Conform Legii nr.155/2010, Politia Locala isi exercita atributiile de serviciu in scopul apararii
drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirii si
descoperirii infractiunilor, in urmatoarele domenii :
a) ordinea publica si paza bunurilor ;
b) circulatia pe drumurile publice
c) disciplina in constructii si afisajul stradal ;
d) protectia mediului ;
e) activitatea comerciala ;
f) evidenta persoanelor ;
g) alte domenii stabilite prin lege.
Activitatea desfasurata este asigurata de 14 politisti locali, constituiti intr-un dispozitiv, dupa
cum urmeaza :
1. sef serviciu Politia Locala
2. structura de ordine si liniste publica si evidenta persoanelor – 10 politisti locali ;
3. structura de circulatie pe drumurile publice – 2 politisti locali ;
4. structura de protectie a mediului, activitate comerciala, disciplina in constructii si afisaj
stradal – 1 politist local.
A. DISPECERAT
Dispeceratul coordoneaza in permanenta activitatea personalului propriu, precum si interventia la
evenimente. Acesta dispune de :
-sistem de supraveghere video ( 42 camere, instalate pe bd. N.Iorga, in parcuri, piata, parcari si in
apropierea unitatilor de invatamant ;
-sistem de supraveghere video ( 9 camere ) interior si exterior Primarie ;
-statie fixa radio pentru mentinerea legaturii permanente cu politistii locali aflati in misiuni ;
Politia Locala are la dispozite un autoturism Dacia Logan, pentru patrulare/interventie,
inscriptionat si echipat cu girofar de atentionare si doua camere foto necesare pentru deplasarile in teren.
Au fost primite un numar de 89 de sesizari telefonice cu privire la tulburarea ordinii publice,
lasarea in libertate a animalelor, ocuparea locurilor de parcare inchiriate, inmultirea cainilor comunitari,
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conducte de apa sparte, nefunctionarea iluminatului public, comertul stradal neautorizat. Acestea au fost
rezolvate prin deplasarea imediata la fata locului a politistilor locali sau prin informarea
compartimentelor de specialitate.

B. ORDINEA SI LINISTEA PUBLICA
• Actiuni desfasurate impreuna cu Politia Nationala, in cadrul patrulelor mixte, pe schimburi
(06.00-14.00, 14.00-22.00 si 22.00-06.00) :
- interventie in cazul actelor de tulburare a ordinii publice, conflicte familiale, acte de violenta ;
- participarea cu efective sporite la actiunile organizate la unitatile cu program prelungit,
constand in legitimarea si controlul corporal al persoanelor, in vedere depistarii de arme albe, obiecte
contondente, substante interzise;
- efectuarea de pande in zona magazinelor si parcarilor auto, in scopul surprinderii in flagrant a
persoanelor ce savarsesc fapte de natura contraventionala sau penala ;
• Asigurarea ordinii si linistii publice, precum si dirijarea traficului auto si pietonal la
intrarea/iesirea de la cursuri a elevilor la Scoala Gimnaziala « ing. Gheorghe Panculescu » ;
• Asigurarea ordinii publice cu ocazia desfasurarii manifestarilor si spectacolelor organizate de
Primarie, Centrul Cultural, Sala de sport, Biblioteca si unitatile scolare ;
• Acordarea de sprijin personalului specializat in capturarea cainilor fara stapan - 14 actiuni –
208 animale capturate;
• Insotirea reprezentantilor Primariei pentru executarea unor actiuni specifice pe linie de protectia
mediului, urbanism, asistenta sociala, administratia pietei - 97 actiuni;
• Insotirea reprezentantilor unor institutii cu atributii de control - Directia de Sanatate Publica
Prahova, Garda de Mediu, Sistemul de Gospodarire a Apelor – 9 actiuni ;

C. PROTECTIA MEDIULUI, DISCIPLINA IN CONTRUCTII SI
ACTIVITATEA COMERCIALA
a) Protectia mediului :
• Supravegherea si efectuarea de pande zonele predispuse la abandonarea deseurilor de orice
fel : zona pod Rizanesti, zona Pancealiu, str. Petru Rares, str. Caramidari, str. A.Iancu ;
• Punerea in aplicare a prevederilor H.C.L.nr.3/2017, privind aprobarea Programului de
gospodarire si infrumusetare a orasului si H.C.L.nr.55/2007, privind stabilirea si sanctionarea unor
contraventii privind curatenia localitatii;
• Insotirea comisarilor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, la controalele efectuate privind
starea de curatenie a orasului, a cailor de comunicatii si a cursurilor de apa - s-au intocmit planuri de
masuri si s-au stabilit termene de realizare, actiunile executandu-se cu lucratori din cadrul Serviciului
T.I.S. al Primariei, beneficiari ai ajutorului social si contravenienti care presteaza munca neremunerata
in folosul comunitatii ;
• Organizarea si supravegherea actiunilor de colectare selectiva a deseurilor electrice si
electrocasnice, impreuna cu Asociatia ROREC ;
• Organizarea si supravegherea actiunilor de ecologizare a malurilor cursurilor de apa si a cailor
de comunicatii, cu elevi de la Colegiul « N.Iorga », Grupul Scolar « ing. Romeo Constantinescu » si
Scoala Gimnaziala « ing. Gheorghe Panculescu », colectandu-se peste 1.220 kg. deseuri stradale ;
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b) Disciplina in constructii :
• Identificarea lucrarilor de construire/renovare/demolare constructii, precum si infomarea
Compartimentului Urbanism, in vederea verificarii/eliberarii autorizatiilor de construire ;
• Constatarea interventiilor efectuate pe domeniul public (strazi, trotuare) la retelele de apa,
canalizare, gaze, electricitate, telefonie, precum si lipsa capacelor la caminele de vizitare, si intocmirea
de adrese, cu teremene de finalizare a lucrarilor de remediere, societatilor responsabile : S.C.Hidro
Prahova S.A., Distrigaz, Electrica, Romtelecom.
c) Activitatea comerciala :
• In piata orasului : -verificarea legalitatii activitatii de comercializare, desfasurata de catre
operatorii economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari ;
- insotirea si protectia casierilor la incasarea taxelor de piata ;
- verificarea existentei la locul de desfasurare a activitatii comerciale, a
autorizatiilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru
cantare, a avizelor si a altor documente necesare ;
• Verificarea respectarii normelor legale privind desfasurarea comertului stradal, a conditiilor si
locurilor stabilite de catre Primarie : deschidere/ inchidere an scolar, 1-8 Martie, 1 Iunie, sarbatori de
iarna, actiuni comerciale promotionale.
• Eliberarea unui nr. de 14 Autorizatii de functionare, pentru unitatile de alimentatie publica de
tip bar-restaurant, cod CAEN 5610 si 5630.

D. CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE
• Dirijarea traficului auto si pietonal, cu ocazia desfasurarii manifestarilor si spectacolelor
organizate de Primarie : 24 Ianuarie – ziua Unirii Principatelor Romane, 9 Mai – Ziua Orasului, 1 Iunie
– Ziua internationala a copilului, 15 august – Targul anual « Sf. Maria », luna octombrie « Festivalul Tuicii », 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei ;
• Insotirea pe traseele stabilite, a participantilor la pelerinajele ocazionate de Sarbatoarea
Floriilor si sarbatorile Pascale ;
• Asigurarea fluentei traficului rutier si pietonal, in perioadele in care se inregistreaza valori
ridicate ale acestuia, precum si cu ocazia executarii unor lucrari de asflatare si betonare strazi, trasare
locuri de parcare, extindere a retelei de apa si canalizare, remediere defectiuni iluminat public ;
• Verificarea integritatii mijloacelor de semnalizare rutiera, a indicatoarelor si marcajelor rutiere,
a iluminatului public, precum si informarea compartimentelor responsabile cu remedierea lor ;
• Identificarea efectelor fenomenelor meteorologice extreme, cum sunt ninsoare abundenta,
viscol, polei, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, si sesizarea administratorului de drum
responsabil, in vederea inlaturarii acestor efecte.
In anul 2017, au fost aplicate un nr. de 227 sanctiuni contraventionale, dintre care 167 amenzi, in
valoare totala de 39.950 lei, si 60 de avertismente scrise :
- Legea nr. 61/1991 privind ordinea si linistea publica – 25 sanctiuni ;
- O.U.G. nr.195/2002 republicata, privind circulatia pe drumurile publice si H.C.L. nr.22/2017,
privind activitatea de blocare autovehicule care ocupa neregulamentar domeniul public – 93 sanctiuni
- H.C.L. Valenii de Munte nr.55/2007, privind constatarea si sanctionarea unor contraventii –
109 sanctiuni.
Au fost rezolvate in totalitate si la termen cele 76 sesizari telefonice si cele 55 de reclamatii si
petitii scrise ale cetatenilor.
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E.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018

• Reînnoirea protocolului de cooperare cu structura teritoriala a Poliției Nationale, pentru
îndeplinirea unor misiuni de menținere a ordinii și liniștii publice și pentru asigurarea siguranței și
fluenței traficului rutier, la nivelul orașului Vălenii de Munte ;
• Continuarea efectuării de ședințe periodice, în scopul creșterii nivelului pregătirii profesionale
și aplicării întocmai de catre întreg personalul, a prevederilor legale în materie;
• Îmbunătățirea comunicării și comportamentului polițistului local, în relațiile cu cetățenii ;
• Creșterea operativitătii în rezolvarea sesizărilor primite de la cetățeni și intervenția rapidă la
solicitările acestora ;
• Continuarea organizării acțiunilor de ecologizare a malurilor cursurilor de apă și a căilor de
comunicații, prin implicarea unui număr mai mare de participanti, precum si eficientizarea activitatii de
colectare selectiva a deseurilor reciclabile si predarea acestora catre operatorul autorizat ;
• Cresterea combativității pentru diminuarea comerțului ilegal și desfașurarea unui comerț
civilizat în piața orasului ;
• Continuarea colaborării cu instituțiile implicate în asigurarea ordinii și liniștii publice, având ca
obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecăreia, să-și ofere sprijin
reciproc, în îndeplinirea misiunilor specifice, pentru asigurarea unui climat de siguranță civică și
rezolvarea problemelor cu impact direct asupra vieții sociale a cetățenior.

Intocmit
Sef Serviciu Politia Locala
insp. Petcu Vasile
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