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INFORMARE 

A POLIŢIEI  LOCALE COPŞA MICĂ 

PE SEMESTRUL   I  - ANUL 2022 
 

       Structură organizatorică a Poliţiei Locale Copşa Mică este de Birou în cadrul 

Primăriei Oraşului, aflată în subordinea directă a Primarului, cu un efectiv de 

cinci Politisti Locali şi un Şef Birou, având ca scop exercitarea atributiilor privind 

apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii 

private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, în urmatoarele 

domenii: ordinea si linistea publica precum si paza bunurilor; circulatia pe 

drumurile publice; disciplina în constructii si afisajul stradal; protectia mediului; 

activitatea comerciala; evidenta persoanelor; alte domenii stabilite prin lege. 

      Politia Locala îsi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, 

încrederii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si 

transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii , 

impartialitatii si nediscriminarii.  Activitatea specifică se realizează în interesul 

persoanei, al comunităţii, asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes 

public, local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului.  

        Cu scopul de a reduce faptele antisociale, privind ordinea şi liniştea publică în 

oraşul Copşa Mică, agenţii poliţiei locale au desfasurat urmatoarele activitatii după 

cum urmează: 

           -     14 procese verbale la Legea 61/1991 

-     7 procese verbale la HOT.nr. 34/2009 

-     14 procese verbale la Legea 15/2016 

-     2 procese verbale la OG.99/2000 

-     Total amenzi 11.500 Lei 

-     63 avertismente scrise 

-     1004 persoane legitimate 

-     192 persoane avertizate verbal 

-     1 sesizăre scrisa cetăţeni 

-     61 sesizări verbale cetaţeni soluţionate 

-     8 acţiuni în colaborare cu poliţia oraş Copşa Mică  



2 

 

-     37 acţiuni în colaborare cu poliţia rutieră Copşa Mică 

-     10 acţiuni legea 333/2001 privind paza obiectivelor 

 

-     45 acţiuni pe linie de mediu 

-     2 acţiuni pe linie de comert stradal 

-     4 acţiuni pe linie de urbanism 

-      8 acţiuni pe Legea 15/2016 

-     O infractiune flagranta constatata impreuna cu poliţia Copşa Mică  

-     5 actiuni privind caini periculosi OUG 55/2002 

-     2 acţiuni împreună cu Pompieri Voluntari Copşa Mică 

-     5 acţiuni împreună cu Liceul Nicolae Teclu (asigurat OLP cu ocazia 

desfăşurări examenului de bacalaureat) 

-     56 acţiuni cu poliţia Copşa Mică privind verificarea persoanelor 

izolate la domiciliu şi respectarea purtării măştilor in spaţii închise.                                                                        

-   Patrulare zilnica in jurul unitatilor de invatamant aflate pe raza 

orașului; 

-     2 acţiuni impreuna cu Jandarmi Medias asiguat OLP la meciurile de 

fotbal desfasurate la Copșa Mica 

 

         În semestrul I al anului 2022 poliţistii locali au contribuit la buna 

desfaşurare a festivităţilor şi activităţilor organizate de Primarie şi alte instituţii 

de pe raza oraşului, cum ar fi: 

         - activitatii organizate de catre Primaria Copşa Mică  

- activităţile sportive ale AS Amicii Copşa Mică 

- activităţile organizate de unităţile de învăţământ, etc. 

Aceste activităţi s-au desfaşurat în bune condiţii, fără a întâmpina evenimente 

deosebite.   

   Pentru asigurarea protecţiei unitaţilor şcolare, a siguranţei elevilor si a 

personalului didactic,  agenţii din cadrul Poliţie Locale Copşa Mică au desfasurat 

urmatoarele  activitaţii: 

- S-au efectuat măsuri de control pe traseele de deplasare ale elevilor în vederea  

prevenirii victimizării acestora. 

- S-a patrulat cu auto din dotare şi pedestru la toate unităţile şcolare de pe raza  

oraşului în special în timpul sosirii şi plecării elevilor la/de la unitatea de învaţămant. 

           - In urma protocolului de colaborare incheiat intre Politia Locala si Liceul Nicolae 

Teclu Copsa Mica ,Sef Birou Buhazi Alin a participat la orele de dirigentie a tuturor  
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claselor 0-XII  unde au fost prezentate si dezbatute teme de violenta in scolii , consumul 

de droguri ,alcool , tigari etc. 

        Pe linia serviciului de circulatie rutiera s-au desfasurat urmatoarele activitatii: 

- In decursul semestrului I politisti locali  au efectuat serviciul  in colaborare cu  

Ag. de Politie Rutiera Copsa Mica  unde s-a avut in vedere preantampinarea 

eventualelor nereguli in trafic, totodata au desfasurat programe de instruire  a elevilor  

din clasele 0-XII, cu privire la reguli de circulatie, dar si la Gradinitele aflate pe raza 

orasului Copsa Mica. 

          Pe linia serviciului de evidenta a persoanelor s-au desfasurat urmatoarele 

activitatii: 

- s-au anuntat persoane pe raza orasului care nu au C.I. si persoane care au C.I.  

expirate sa se prezinte la Serviciul de Evidenta a Persoanelor din cadrul Primariei 

Copsa Mica.  

     În domeniul protectiei mediului, politia locala a desfasurat urmatoarele 

activitatii: 

          - s-a   verificat  asigurarea salubrizarii strazilor . 

           - s-a controlat  respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, a 

deseurilor menajere si industriale . 

- au fost aplicate sanctiuni contraventionale celor care au incalcat aceste  

reglementari. 

   În domeniul disciplinei în constructii si al afisajului stradal, politia locala a 

desfasurat urmatoarele activitatii: 

- s-a efectuat controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate  

fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu 

caracter provizoriu; 

- constatarile au fost raportate imediat la biroul de specialitate. 

     - au fost aplicate sanctiuni contraventionale celor care au incalcat aceste 

reglementari. 

         În domeniul activitatii comerciale, politia locala a desfasurat urmatoarele 

activitatii: 

- s-a verificat respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului  
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stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de 

autoritatile administratiei publice locale. 

- s-a verificat respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si  

functionare al operatorilor economici. 

 

- au fost aplicate sanctiuni contraventionale celor care au incalcat aceste  

reglementari. 

 

                  În colaborare cu agenţii de poliţie ai oraşului Copşa Mică, în urma 

apelurilor telefonice primite de la cetaceni,agenti Politiei Locale au participat la 

intervenţiile pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice dupa cum urmeaza : 

- apeluri dispeceratul 112+apeluri cetaceni Politia Copsa Mica   35+108                                  

- apeluri de la cetăţeni Politia Locala =  114  

 

             Pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte acţiunea de patrulare se desfăsoară în 

patrule mixte alcătuite din agenţi ai Poliţiei Naţionale şi Poliţiei Locale, iar în cazul  

oricărei acţiuni sau intervenţii ale Jandarmeriei pe raza localităţii se acordă sprijin, 

existând o foarte bună colaborare în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate.  

           În aceast perioadă s-a colaborat cu Serviciul de Asistenţă Socială (însoţire la 

anumite anchete sociale pe raza orasului), s-a colaborat cu Biroul I.T.L (privind 

înmânarea de somaţii de plată unor persoane), cu Comp. Urbanism, Comp. Tehnic, 

Serviciul Public (aducând informaţii din teren privind curăţenia, construcţiile ilegale, 

situaţia iluminatului stradal, nereguli constatate în teren) şi raportând celor în cauză 

pentru remedirea lor în cel mai scurt timp. Prin activitatea realizată  politistii locali şi-

au oferit tot concursul pentru menţinerea şi crearea unui climat de siguranţă pentru 

cetăţenii oraşului Copşa Mică. 

 

 

      Şef Birou                             Primar 

   Politia Locala  

     Buhazi Alin               Mihalache Tudor Daniel 

 


