Structura organizatoric a Poli iei Locale Cop a Mic este de Birou în cadrul
Prim riei ora ului, aflat în subordinea direct a Primarului, cu un efectiv de 5 agen i
i un ef Birou, având ca scop exercitarea atribu iilor privind ap rarea drepturilor i
libert ilor fundamentale ale persoanei, a propriet ii private i publice, prevenirea i
descoperirea infrac iunilor, în urm toarele domenii: ordinea i lini tea public ,
precum i paza bunurilor; circula ia pe drumurile publice; disciplina în construc ii i
afi ajul stradal; protec ia mediului; activitatea comercial ; eviden a persoanelor; alte
domenii stabilite prin lege.
Poli ia Locala îsi desf oar activitatea pe baza principiilor: legalit ii,
încrederii, previzibilit ii, proximit ii
i propor ionalit ii, deschiderii
i
transparentei, eficientei i eficacit ii, r spunderii i responsabilit ii , impar ialit ii
i nediscrimin rii.
Activitatea specific se realizeaz în interesul persoanei, al comunit ii,
asigur rii pazei i protec iei obiectivelor de interes public, local i privat, precum i în
sprijinul institu iilor statului.
Cu scopul de a reduce faptele antisociale în ora ul Cop a Mic , agen ii poli iei
locale în perioada 01.01 2013 - 31.01.2013 au aplicat 2 de sanc iuni contraven ionale
dup cum urmeaz :
- 1 proces-verbal la Legea 61/1991
- 1 proces-verbal la HCL 34/2009
În colaborare cu agen ii de poli ie ai ora ului Cop a Mic , în urma apelurilor
telefonice primite de la cet eni, agen ii Poli iei Locale au participat la interven ii
pentru men inerea ordinii i lini tii publice:
- apeluri dispeceratul 112 = 2
- apeluri de la cet eni
=7
- avertismente verbale
=5
- persoane legitimate
=9
- sesiz ri verbale
=2
- mandate executate
=1
- ac iuni cu Poli ia
=1
- ac iuni cu echipajul SMURD =1
- control la bilete i abonamente auto pe transport local =1
1

În aceast perioad s-a colaborat cu Serviciul de Asisten Social , înso indu-i
la anumite anchete sociale pe raza ora ului, de asemenea s-a colaborat cu Biroul I.T.L
privind înmânarea de soma i de plat unor persoane, cu Comp. Urbanism,
Comp. Tehnic, Serviciul Public, aducând informa ii din teren privind cur enia,
construc iile ilegale, situa ia iluminatului stradal, nereguli constatate în teren i
raportând celor în cauz pentru remedierea lor, în cel mai scurt timp.
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