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Bilantul activitatii
Politiei Comunitare Odoreu
pe anul 2009
__________________________________________________
Activitatea Politiei Comunitare Odoreu pe parcursul anului 2009 s-a desfasurat potrivit
competentelor si obiectivelor propuse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Politia Comunitara Odoreu a fost angrenata in diferite actiuni privind asigurarea ordinii şi
liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia
localităţii, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, controlul modului de depozitare
a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor
de interes public şi privat a comunei, constatarea de infracţiuni şi predarea persoanelor
implicate Poliţiei Romane pentru cercetare, conform legii, luarea măsurilor legale cu privire
la cerşetori şi persoanele fără adăpost, participarea la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu
ocazia efectuării lucrărilor de modernizare şi reparaţii a arterelor de circulaţie, asigurarea
însoţirii şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile
publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice, controlul si taxarea
pescarilor in cadrul amenajarii piscicole Balta Berindan, paza acesteia precum şi asigurarea
unui climatul social sănătos, în interesul persoanei, al comunităţii, în sprijinul instituţiilor
statului, exclusiv pe baza şi în executarea legilor, a Hotărârilor Consiliului Local respectiv a
dispoziţiilor primarului.
În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Comunitară Odoreu cooperează frecvent
cu Poliţia Romana ,angajatii Primariei Odoreu precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în
limitele legii.
Activitatea Poliţiei Comunitare alături de celelate componente ale administraţiei publice
locale, vizează, în primul rând, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii
publice de calitate în interesul cetăţenilor şi de aplicare a legii în mod corect şi ferm cu o
problematică extrem de diversă.
În continuare prezentăm câţiva din indicatorii de performanţă realizati pe parcursul
anului 2009.
Actiuni:
-

s-a efectuat serviciu de patrulare stabilit prin Planul de pază şi ordine publică pe
fiecare din cele patru sectoare din comuna in doua schimburi in functie de necesitati
si posibilitati pentru asigurarea linistii si ordinii publice in comuna

-

s-au efectuat un numar de 446 de legitimari de persoane in special pe timpul noptii
verificandu-li-se identitatea, persoanele care nu posedau acte de identitate fiind
conduse la sediu si identificate.

-

s-a asigurat paza si ordinea publica la institutiile publice si la obiectivele de interes
local din comuna: primarie, camin, gradinita, camin cultural, dispensar, baza
sportiva, cimitire, biserici etc.
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-

s-a asigurat linistea si ordinea publica cu ocazia manifestarilor sportive (meciurile
echipei de fotbal), nuntilor, balurilor etc.

-

s-a intervenit pentru eliberarea domeniului public de diverse materiale, curatenia
santurilor si rigolelor, intretinerea spatiului verde din fata imobilelor, deversarea de
ape menajere in santurile din fata caselor; conform HCL nr 53/2008 s-au aplicat 391
somatii scrise 7 avertismente si sau aplicat 8 sanctiuni contraventionale.

-

s-au desfasurat 46 de actiuni de insotire si protejare a reprezentantilor primariei cu
ocazia unor anchete sociale sau plangeri ale cetatenilor.

-

s-au desfasurat actiuni comune cu angajatii postului de politie pe linie de circulatie
pe drumurile publice, braconaj piscicol, taierea de arbori fara autorizatie,consumul
de bauturi alcolice de catre minorii sub 18 ani, ordine publica etc.

-

s-a patrulat continu atat ziua cat si noaptea in toate zonele agricole ale comunei sau
efectuat pande si actiuni cu forte sporite de personal in zonele cu risc, ocazie cu
care sau identificat un numar de 12 cazuri de furt de produse agricole ,in doua dintre
cazuri incepanduse urmarirea penala de catre Politia Odoreu.

-

s-au aplicat 6 sanctiuni contraventionale pentru lasarea in stare libera a animalelor
pe domeniul public si s-a sprijinit personalul firmei de ecarisaj in actiunea de
prindere a cainilor fara stapan.

-

s-a reusit incheierea unui contract de paza, control si interventie cu conducerea SC
MUELLER &PRIETENII SRL (fabrica de ciocolata) .

-

s-au desfasurat patrule zilnice atat ziua cat si noaptea in zonele de agrement Balta
Berindan si pasunea Martinesti pentru taxarea si controlul pescarilor si al turistilor
colectanduse peste 40.000 lei (400 mil lei vechi),respectiv asigurarea pazei, ordinei
si curateniei in zonele de agrement.

-

s-au aplicat 21 de sanctiuni contraventionale pentru depozitarea de deseuri si resturi
menajere in alte locuri decat cele amenajate, precum si supravegherea continua a
zonelor periferice care au fost curatate si ecologizate de catre Primaria Odoreu.

-

in perioada in care s-au desfasurat alegerile europarlamentare si prezidentiale
precum si pe parcursul campaniei electorale s-au supravegheat panourile de afisare ,
prevenind ruperea afiselor si aplicarea de afise in alte locuri decat cele autorizate,
precum si supravegherea sectiilor de votare si a desfasurarii votarii in comuna.

-

s-a intervenit inpreuna cu pompierii voluntari pentru stingerea a 6 incendii izbucnite
pe raza comunei ocazie cu care s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale HCL nr
53/2008.

-

s-au desfasurat actiuni de informare a cetatenilor cu diverse ocazii: programul de
colectare a deseurilor, distribuirea de invitatii, adrese, afisarea de informari si
avertizari ale aparatului primariei etc.

-

s-au desfasurat actiuni de dirijare si fluidizare a circulatiei cu ocazia lucrarilor de
reabilitare a drumului comunal 14,si a altor evenimente care au avut loc pe raza
comunei.
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-

s-au insotit si supravegheat persoanele care benificiaza de ajutor social in munca ce
o desfasoara in folosul comunitatii ce consta in curatirea unor locatii din comuna.

-

s-au desfasurat doua sedinte de tragere cu pistoalele din dotare in poligonul de la
Tataresti cu rezultate foarte bune.

-

s-a supravegheat ordinea si curatenia in parcul central ocazie cu care s-au aplicat 7
sanctiuni contraventionale HCL nr 53/2008.

-

s-au efectuat actiuni pentru depistarea comerciantilor ambulanti care nu poseda acte
de provenienta a marfii si autorizatie de vanzare pe raza comunei ocazie cu care s-au
aplicat 5 sanctiuni contraventionale HCL nr 53/2008.

-

pe parcursul anului 2009 au avut loc doua evaluari scrise ale personalului Politiei
Comunitare Odoreu precum si verificarea aptitudinilor dobandite pe parcursul anului
2009.

Sesizari:
Pe langa actiunile desfasurate pe parcursul anului agentii comunitari au raspuns la
solicitarile cetatenilor adresate direct institutiei noastre atat telefonic ,cat si in scris. Numarul
sesizarilor primite de la cetateni se ridica la 232 din care 178 au fost sesizari telefonice si 54
sezizari srise.
Acestea sunt in principal referitoare la tulburarea linistii si ordinii publice, scandaluri
in familie, furturi de produse agricole, braconaj piscicol, depozitari de deseuri menajere,
pasunatul animalelor in locuri nepermise, scurgeri de dejectii in santurile din fata caselor,
murdarirea carosabilului etc.
Mentionam faptul ca s-a raspuns in proportie de 100% solicitarilor sus amintite , in
sensul ca au fost rezolvate sau s-a declinat competenta in favoarea institutiilor abilitate sa
rezolve situatiile prezentate.
Sanctiuni contraventionale privind ordinea publica:
S-a intervenit pentru aplanarea unor conflicte si scandaluri in diferite puncte ale
comunei soldate cu 39 de sanctiuni contraventionale din care :
-

6 refuz de legitimare conform Leg 61/1991

-

1 alarmarea fara motiv intemeiat a organelor de ordine publica Leg 61/1991

-

16 provocarea ori participarea la scandal

-

8 adresarea de injurii sau expresii jignitoare leg 61/1991

-

1 apelarea in mod repetat la mila publicului leg 61/1991

-

4 consumul de bauturi alcolice in parcuri sau locuri publice HCL nr 53/2008 , leg
61/1991

-

3 tulburarea fara drept a linistii locuitorilor leg 61/1991, HCL nr 53/2008
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Au fost constatate 33 de infractiuni din care:
-

7 furturi din locuinta si institutii

-

2 infractiuni privind conducerea fara permis pe drumurile publice

-

3 accidente cu fuga de la locul faptei

-

12 furturi de produse agricole

-

8 cazuri de braconaj piscicol

-

1 accident cu victime

Pe parcursul anului 2009 s-au aplicat 90 de sanctiuni contraventionale in valoare de 15650
lei (156.5mil lei vechi).

Prin tot ce întreprindem urmărim apropierea de cetăţean, cunoşterea problemelor
acestuia şi ale comunităţii în general, în scopul îndeplinirii dezideratelor de satisfacţie cerute
şi creerii unui climat caracterizat prin siguranţă şi civilizaţie. Principalele cerinţe formulate
de odoreni au fost legate de asigurarea cadrului legal de ordine şi siguranţă publică,
menţinerea unui mediu curat şi sănătos, instituirea unor noi relaţii de colaborare continuă
între comunitate şi administraţia publică locală.
Rolul instituţiei noastre a fost permanent în continuă creştere, iar caracterul misiunilor
şi sarcinilor executate s-a amplificat şi diversificat.
Făcând un bilanţ al perioadei care sa scurs de la înfiinţare (1 an si doua luni), şi ţinând
cont că suntem o instituţie nouă, finanţată strict din bugetul local al comunei, considerăm că
linia pe care o urmează Poliţia Comunitară Odoreu este una ascendetă.
Însă, cel mai important este ca odorenii să perceapă acest lucru şi să aibă încredere că
atunci când apelează la serviciile noastre vor fi mulţumiţi de prestaţia agenţilor comunitari.

Sef Serviciu Politia Comunitara Odoreu
ACHIM CIPRIAN VIRGIL
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