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PROGRAM DE MASURI
Privind activitatiile Politiei Primariei Municipiului Bacau
pentru anul 2008
Avand in vedere necesitatea protejarii intereselor comunităţii prin asigurarea unor servicii de
poliţie eficiente şi eficace pentru cetăţeni, Politia Primariei municipiului Bacau a elaborat prezentul
program de masuri , raportandu-se la activitatile de consultare desfasurate pe parcursul anului 2007,
gradul de indeplinire a indicatorilor minimali de performanta si a situatiei operative existente la nivelul
municipiului Bacau. Activitatea preventiva care vizeaza siguranta cetateanului a constituit punctul de
referinta al intregului personal cu atributii in asigurarea ordinii publice in anul 2007.
Efectivele Politiei Primariei Municipiului Bacau şi-au orientat eforturile pentru a furniza
cetăţeanului siguranţă şi securitate, în vederea construirii unei relaţii de încredere şi colaborare pe
termen lung între cetăţean şi poliţist. Acest lucru a fost posibil printr-o comunicare eficientă,
transparenţă instituţională şi nu în ultimul rând datorită preocupării în atingerea unui înalt nivel de
profesionalism şi responsabilitate.
Politia Primariei Municipiului Bacau in anul 2007 ,alături de celelalte instituţii fundamentale
ale statului de drept ,a scos în evidenţă capacitatea de mobilizare instituţională si de actiune pentru
asigurarea unor servicii de calitate cetăţeanului şi contracararea eficientă a criminalităţii având în
centrul preocupărilor profesionale, echidistanţa şi supremaţia legii.
Rezultatele activităţii Poliţiei Primariei Bacau conturează in anul 2008 schimbări radicale în
plan conceptual, organizatoric şi acţional, prin orientarea managementului poliţienesc către nevoile
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societăţii şi folosirea mai eficientă a resurselor, pentru atingerea standardelor unei poliţii moderne,
europene.
In acest context lucratorii Politiei Primariei, avand la baza Strategia Dezvoltarii Municipiului si
a Programului cu obiectivele prioritare a Primarului municipiului Bacau, au actionat cu fermitate
pentru exercitarea unui serviciu de calitate in aplicarea cadrului legislativ, stipulat in legi, Hotarari ale
Consiliului Local, Dispozitii ale Primarului.
Unul din principalele obiective asumate de catre Seful executivului, a fost si ramane asigurarea
unui climat de ordine si liniste pentru locuitorii municipiului Bacau, garantarea si protejarea bunurilor
ce compun proprietatea publica si privata.
1. PRINCIPII DIRECTOARE
a. Principiul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
b. Principiul proximitatii – Politia in slujba comunitatii;
c. Principiul legalitatii;
d. Principiul transparentei si apropierii de comunitate
e. Principiul prioritatii masurilor preventive , fata de cele coercitive;
f. Principiul deconcentrarii;
g. Principiul cooperarii si utilitatii sociale;
2. OBIECTIVELE POLITIEI PRIMARIEI
In conformitate cu prevederile Recomandarii Rec(2001)10 asupra Codului European de
Etică a Poliţiei principalele obiective ale Politiei Primariei Bacau pentru anul 2008 sunt:
a. Transformarea instituţiei Poliţiei Primariei într-o structură flexibilă, aflată în slujba
comunităţii, având ca principale coordonate profesionalizarea serviciului poliţienesc şi
implementarea codului valoric european;
b. Extinderea acţiunilor de prevenire a criminalităţii prin perfecţionarea strategiilor şi
întărirea parteneriatului cu societatea civilă;
c. Dezvoltarea managementului informaţiilor şi implementarea adecvată a acestuia, ca
trăsătură definitorie a serviciului poliţienesc modern;
d. instituirea unor noi forme parteneriale de colaborare cu societatea civilă şi
interinstituţională în vederea apropierii de cetăţean şi aşteptările îndreptăţite ale acestuia;
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e. Perfecţionarea sistemului de evaluare şi promovare a personalului exclusiv pe criteriile
profesionalismului, competenţei şi abilităţii manageriale.
f. Asigurarea unei colaborări transparente, active , cu mass-media, organizaţiile
nonguvernamentale şi celelalte instituţii ce depun eforturi pentru ca societatea
românească să beneficieze de liniştea necesară desfăşurării vieţii economico-sociale,
politice, culturale etc.;
3. OBIECTIVE PRIORITARE
Scopul Strategiei Politiei Primariei municipiului Bacau de realizare a ordinii si sigurantei
publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale il reprezinta
prevenirea si combaterea fenomenului contraventional si infractional, garantarea si apararea drepturilor
si libertatilor constitutionale, a sigurantei cetatenilor, a proprietatii publice si private, asigurarea
climatului necesar functionarii institutiilor statului, in conformitate cu prevederile legii.
Astfel pentru

cresterea eficientei activitatilor desfasurate de Politia Primariei

municipiului Bacau , pentru asigurarea ordinii publice si siguranta cetateanului se impune realizarea
urmatoarelor obiective principale:
a. Asigurarea unui climat de siguranta publica a cetateanului
o

Eficientizarea activitatii de prevenire si combatere a faptelor antisociale prin

intensificarea activitatilor de patrulare preventiva stradala si zonala in locurile publice aglomerate
de la cele mai simple forme de patrulare „pedestru „ pana la cele complexe „combinarea patrularii
pedestre cu cea a mijloacelor auto „ cu sau fara contacte directe cu cetatenii urmarindu-se:
-

Prevenirea si combaterea infractiunilor din categoria „marea violenta” si a

celor stradale , cu impact direct asupra cetateanului , actionandu-se zilnic pe doua schimburi in raza de
competenta cu 11 politisti ai Primariei in patrule mixte cu lucratori de politie din cadrul sectiilor I si II ,
iar 6 politisti ai Primariei actioneaza distinct pentru mentinerea ordinii si linistii publice in zona
centrala;
-

Prevenirea actelor de tulburare a ordinii si linistii publice cu ocazia

manifestarilor , adunarilor publice , manifestarilor sportive , religioase astfel in acest sens actionanduse cu doua patrule auto si 8 pedestre in zonele de interes operativ in baza planurilor de actiune
saptamanale acestea fiind antrenate si in solutionarea urgenta a cererilor si petitiilor primite de la
cetateni ;
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-

Acordarea de sprijin la solicitarea , functionarilor Primariei Bacau in actiuni de

evacuare , verificari si controale;
-

Organizarea de actiuni impreuna cu Politia municipiului Bacau pentru

prevenirea si combaterea infractiunilor de orice gen, a depistarii persoanelor care incalca prevederile
legale;
-

Intensificarea acţiunilor de prevenire şi combatere a cerşetoriei stradale, prin

intensificarea activitatilor desfasurate de politistii locali si in stransa colaborare cu specialistii din
cadrul Directiei generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau ;
-

Intarirea dispozitivului de siguranta publica de pe raza municipiului prin

sporirea acestor efective cu agenti de paza din cadrul Biroului de Paza si Parcari cu Plata care vor
actiona in cartierele marginase , cunoscute cu un risc criminogen ridicat;
-

crearea unei legaturi mai stranse intre politistii locali si cetateni, in special cu

Presedintii Asociatiilor de proprietari, administratori de societati comerciale, conducerile institutiilor de
invatamant;
-

implementarea mecanismelor de comunicare si parteneriat între politie si

reprezentantii comunitãtii locale pentru a identifica cele mai bune solutii pentru prevenirea si
combaterea criminalitãtii, asigurarea protectiei/ patrulãrii strãzilor, parcurilor si scolilor;
-

Interventia operativa pentru rezolvarea situatiilor de urgenta cand se impun

efective marite;
b. Asigurarea unui climat de comert civilizat in Piata Centrala , Piata Sud si Bazarul
Milcov din municipiul Bacau cu un efectiv de 14 politisti ai Primariei prin:
o

Respectarea legalitatii in efectuarea activitatii de comert;

o

Depistarea si sanctionarea cersetorilor , hotilor de buzunare , persoanelor
turbulente , vanzatorilor ambulanti;

o
c.

Respectarea regulilor de curatenie si igiena in perimetrul pietei;

Verificarea legalitatii autovehicolelor care efectueaza transport in regim de taxi si de

inchiriere– conf. Legii nr. 38/2002 , H.C.L. nr 362/2007 , interzicerea circulatiei vehicolelor cu
tractiune animala pe strazile municipiului Bacau – conform H.C.L. 198/2002;
o

Saptamanal Biroul de Siguranta Publica impreuna cu Serviciul de Siguranta

Rutiera si Biroul Inspectie Comerciala organizeaza actiuni si controale pe aceasta linie pentru
depistarea si sanctionarea celor ce incalca prevederile actelor normative mentionate;
d. Verificarea legalitatii privind regimul juridic al vehicolelor fara stapan sau abandonate –
conform Legii nr.421/2002 .
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o

Identificarea tuturor vehicolelor fara stapan sau abandonate pe raza

o

Identificarea proprietarilor si/sau detinatorilor legali;

o

Stabilirea regimului juridic al autovehicolelor in cauza ,ridicarea acestora si a

municipiului Bacau;

modalitatiilor de valorificare;
e. Respectarea modului de depozitare a deseurilor menajere , industriale sau de orice fel si
de respectare a igienizarii zonelor periferice
o

Organizarea de actiuni si controale zilnic de catre Biroul de Siguranta Publica

impreuna cu Compartimentul de Protectia Mediului in zonele de depozitare a deseurilor menajere ,
industriale sau de orice fel;
o

Organizarea de actiuni impreuna cu Garda Nationala de Mediu (Comisariatul

Judetean Bacau ) , Agentia pentru Protectia Mediului Bacau pentru respectarea igienizarii zonelor
periferice si a malurilor cursurilor de apa, pentru combaterea epizotiilor avand ca scop protectia
mediului inconjurator, eliminarea surselor de poluare, crearea unui mediu curat si sanatos in municipiul
Bacau;
o

Continuarea campaniei de informare si conştientizare a comunităţii locale

despre obligaţia şi beneficiile depozitarii selective a deşeurilor;
o

Informarea operatorului responsabil cu ridicarea deseurilor menajere in urma

depistarii sau a sesizarii cetatenilor;
f. Supravegherea parcarilor auto cu plata , paza obiectivelor de interes local:
o

Modernizarea în continuare a tuturor parcărilor cu plată din municipiu prin

introducerea aparatelor de taxat, asfaltare, marcarea şi instalarea de indicatoare pentru persoanele cu
dezabilităţi etc., în conformitate cu cerinţele generale de urbanism.
o

Eficientizarea activitatii de incasare prin efectuarea de controale zilnice si

acordarea de sprijin casierului zonal;
o

Efectuarea de controale planificate in obiectivele incredintate, pentru

respectarea consemnelor particulare conform planurilor de paza incheiate cu beneficiarii , pentru
prevenirea producerii de evenimente negative sau prejudicii;
g. Cresterea gradului de siguranta rutiera pe strazile si drumurile publice din municipiul
Bacau prin:
o

Fluidizarea circulatiei rutiere in zona Pietei Centrale , Piata Sud , Podul

Serbanesti si zona centrala a municipiului Bacau , prevenirea si combaterea normelor legale privind
oprirea, stationarea si parcarea autovehicolelor in alte locuri decat cele stabilite prin O.U.G. 195/2002
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si hotararile Consiliului Local , actionandu-se zilnic pe doua sau trei schimburi cu 9 politisti ai
Primariei in patrule mixte cu agenti de politie rutiera din cadrul I.P.J. Bacau;
o

organizarea lunara ,in institutiile de invatamant , a unor activitati preventive

destinate cunoasterii si respectarii normelor de deplasare pe drumurile publice, cu accent pe adoptarea
unei conduite preventive in masura sa reduca riscurile de producere a accidentelor rutiere;
o

Verificarea si controlul autorizatiilor la lucrarile in carosabil si conlucrarea

permanenta cu directiile de specialitate din Primarie;
o

Organizarea de actiuni si controale zilnice pentru depistarea autovehicolelor

oprite , stationate sau parcate ilegal;
h. Asigurarea respectarii legalitatii in domeniul urbanismului si disciplinei in constructii
prin :
o Efectuarea de actiuni si controale permanente pe aceasta linie , luand masuri de
sanctionare in cazul nerespectarii legislatiei in vigoare;
o Finalizarea inventarierii mijloacelor de publicitate si reclame comerciale
conform notei interne nr.45069/28.11.2006 a secretarului municipiului Bacau;
o Intocmirea situatiei lunare privind participarea in comisiile de receptie la
terminarea lucrarilor ,in conformitate cu dispozitia Primarului municipiului Bacau cu
nr.2137/25.10.2006.
i. Asigurarea unui climat civilizat de comert in unitatile de alimentatie publica prestari
servicii, producatori particulari etc. din municipiul Bacau prin :
o

Personalul specializat din cadrul Biroului de Inspectie Comerciala va actiona

in principal pentru prevenirea si combaterea incalcarii normelor legale privind respectarea regulilor de
comert, cresterea calitatii serviciilor, in conformitate cu cerintele legislatiei in domeniu ;
o

Efectuarea de actiuni si controale zilnice de catre Biroul de Inspectie

Comerciala in cooperare cu alte institutii abilitate in acest sens pentru protejarea populatiei impotriva
unor activitati comerciale ilicite;
o

Verificarea activitatilor sezoniere ce se organizeaza pe raza municipiului

Bacau cu ocazia diverselor zile sau evenimente, cum ar fi perioada de comercializare martisoare si alte
obiecte artizanale, manifestari culturale si de agrement, gen “Zilele Bacaului”, Hramul Bacaului,
Sarbatorile de iarna si a altor evenimente sportive ce vor avea loc in cursul anului.
j. Cresterea nivelului de incredere in institutia nou creata – Politia Primariei Municipiului
Bacau
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Intreaga activitate a Politiei Primariei Municipiului Bacau se desfasoara sub deviza
„POLITIA IN SLUJBA CETATEANULUI SI A COMUNITATII”
o Menţinerea în limite rezonabile, a fenomenului contraventional si
infracţional,ca premisă majoră a indeplinirii obiectivelor asumate faţă de comunitate, în condiţiile
persistenţei unui deficit de incadrare cu personal a statului de functii, precum şi a dislocării unor
importante efective necesare bunei desfăşurări a evenimentelor cu impact social;
o îmbunătăţirea calităţii şi promptitudinii serviciului poliţienesc, prin extinderea
activităţilor de consiliere, în special prin intermediul politistilor locali,compartimentul de informare
publică şi relaţii cu publicul etc.;
o Adaptarea serviciului Politiei Primariei la nevoile si asteptarile cetatenilor prin
capacitate rapida de raspuns la solicitari , functie de competenta;
o Cunoaşterea aşteptărilor publicului şi standardelor moderne de eficienţă cu
privire la activitatea de poliţie (spre exemplu, calitatea serviciilor, gradul de satisfacere a cerinţelor
comunităţii, viteza de reacţie la problemele comunităţii etc.).
o Identificarea si stabilirea prioritatilor din gama larga a problemelor care peturba
viata in comunitate si aplicarea de masuri eficiente de combatere a acestora;
o Imbunatatirea serviciului public de solutionare a cererilor si petitiilor , primirea
in audienta si consiliere a cetatenilor;
o Intalniri periodice cu cetatenii pe cartiere ,mentinerea unor legaturi permanente
cu presedintii asociatiilor de proprietari;
o Relaţionarea cu opinia publică, organizarea de acţiuni mediatice, permanenta
deschidere la semnalările cetăţenilor ;
o Mediatizarea in mass media a activitatii institutiei prin informarea corecta ,
oportuna si in timp real;
o

Diversificarea mijloacelor de informare a cetatenilor ;

o

Asigurarea informarii publice directe si a transparentei decizionale;

Realizarea acestor obiective presupune intocmirea de programe punctuale pe termen scurt ,
mediu si lung ,cu rezultate cuantificabile , evaluarea si valorificarea rezultatelor obtinute la nivelul
tuturor serviciilor , birourilor si compartimentelor .
Planurile de activitate lunara cat si planurile de actiune proprii saptamanale sunt supuse
aprobarii conducerii institutiei.
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4. CADRUL INSTITUTIONAL DE FORMARE SI PREGATIRE A POLITISTILOR
LOCALI
Formarea personalului de poliţie trebuie să se bazeze pe principiile fundamentale cum ar fi
democratia, Statul de drept şi protecţia drepturilor omului si trebuie să se realizeze în funcţie de
obiectivele poliţiei. Formarea generală iniţială va fi urmată de perioade regulate de formare continuă şi
de formare specializată, şi dacă este cazul, de formare pentru sarcini speciale şi de gestiune. Pentru anul
2008 se va avea in vedere ca :
o

Formarea generală a personalului de poliţie sa fie cât mai deschisă posibil, pentru

o

Continuarea modernizării domeniului resurse umane, îndeosebi în planul pregătirii şi

societate.
perfecţionării profesionale prin organizarea de cursuri specifice prin intermediul Institutul National
de Administratie – Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratie Publica Locala
Iasi, cu functionarii publici noi angajati.
o

Participarea salariaţilor (Biroului Inspecţie Comercială, Birou Protecţia Mediului şi

Igienizare şi Serviciului Disciplină Urbanistică în Construcţii) la cursuri de instruire periodice, colocvii,
semninarii şi schimburi de experienţă cu omologii lor din alte oraşe.
o

Formarea si pregatirea continua a politistilor locali se realizeaza in centrele proprii in

parteneriat cu specialisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Bacau , in baza unui program
tematic aprobat de conducerea celor doua institutii;
5. SISTEMUL RELATIONAL
Prioritar pentru Politia Primariei Municipiului Bacau este realizarea unor noi parteneriate cu
societatea civilă si imbunătăţirea celor existente între Poliţia Primariei Bacau şi celelalte instituţii
guvernamentale, inclusiv cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Cooperarea Poliţia Primariei cu Inspectoratul Judetean de Politie Bacau (în special cu Sectia 1
si Sectia 2 de politie) Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bacau v-a contribui la consolidarea
climatului de siguranţă publică, în beneficiul cetăţeanului.
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE
La baza acestei activităţi s-a aflat în permanenţă necesitatea stringentă de încadrare a aparatului
cu personal competent şi motivat, capabil să facă faţă rigorilor serviciului poliţienesc.
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Atitudinea managerială proactivă a avut ca rezultat creşterea cu 10 %, atât a numărului
abaterilor constatate cât şi a sancţiunilor aplicate
La data de 01.01.2008, statul de functii ale Poliţiei Primariei Bacau era ocupat în proporţie de
78 %, vârsta medie a personalului angajat fiind în prezent de 35 ani.
Urmeaza in anul 2008 a fi demarata procedurile de organizare si desfasurare concursurilor
pentru completarea posturilor vacante din Statul de functii conform H.C.L. nr. 259/29.09.2005.
7. MODERNIZAREA SI OPTIMIZAREA ACTIVITATILOR DE POLITIE A PRIMARIEI
Bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat Politiei Primariei Bacau în anul 2008 acopera
numai 79 % din necesarul de materiale şi servicii, şi 83 % la cheltuieli de capital.
Se impune în acest an achiziţionarea urmatoarelor materiale:
o Dotarea politistilor locali cu 100 bastoane , 100 perechi catuse , 500 buc sprayuri
lacrimogene;
o Dotarea politistilor locali cu 150 uniforme de serviciu ;
o Dotarea cu 4 mijloace auto echipate cu mijloace acustice si sonore;
o Amplasarea unor camere de luat vederi in zona hotelului Decebal a Pietei Centrale si
intersectia b-dul Unirii cu str. 9 Mai, pentru supravegherea traficului rutier si a
parcarilor cu plata si conectare la dispeceratul institutiei;
o Achizitionarea unui numar de 20 statii emisie-receptie pentru structura de siguranta
publica;
Realizarea prerogativelor şi atribuţiilor conferite de lege cât şi performanţa pretinsă Poliţiei
Primariei Bacau , impun condiţii de finanţare la cote corespunzătoare, care să răspundă imperativelor
realizării cerinţelor operaţionale prin modernizarea dotării, extinderea informatizării şi comunicaţiilor,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă şi nu în ultimul rând creşterea nivelului de salarizare al
poliţiştilor.
8. FACTORI DE RISC VULNERABILITATI INTERNE
o

Managementul deficitar manifestat în activitatea unor cadre de conducere,

exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor şi prerogativelor în controlul subordonaţilor, insuficienţa
sprijinului şi îndrumării, pot conduce la diminuarea indicatorilor de eficienţă profesională şi apariţia
unor aspecte negative în comportamentul efectivelor.
o

Lipsa implicarii , absenta interesului politistilor locali;
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o

Insuficienta resurselor materiale , umane si financiare;

o

Fluctuatii de personal, esecuri in selectionarea si recrutarea personalului;

o

Probleme de mentalitate si rezistenta la schimbare;

o

Asumarea unor obiective nerealiste;

o

Utilizarea unor indicatori de performanta necorespunzatori;

9. PROPUNERI PENTRU CRESTEREA CAPACITATII OPERATIVE SI
INSTITUTIONALE
1.

Având în vedere greutatile intampinate in procesul muncii, datorita faptului ca Politia

Primariei Municipiului Bacau isi desfasoara activitatea in 3 sedii cu adrese diferite, cat si faptul ca
imobilul din str. 9 Mai( sediul Serviciului de Siguranta Publica) este revendicat de Consiliul Judetean
Bacau, este imperios necesar a se urgenta aprobarea, la rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul
în curs, a sumelor necesare pentru studiul de fezabilitate proiect şi a etapei de construcţie pe anul 2008.
2.

În vederea soluţionării oportune şi eficiente a cerinţelor mereu crescânde venite din

partea populaţiei, este necesară suplimentarea patrulelor de poliţişti locali pe străzile municipiului,
precum şi introducerea şi generalizarea schimbului III la Serviciul Siguranţă Publică. Urmare a acestei
cerinţe este necesara dispunerea modificării Organigramei Poliţiei Primăriei.
3.

Până la apariţia legii Poliţiei Locale propunem iniţierea unei Hotărâri a Consiliului

Local pentru acordarea unui spor salarial de 25 % ( de dispozitiv/periculozitate) pentru întreg efectivul
instituţiei Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău.
4.

Emiterea unor Hotărâri de către Consiliul Local prin care să se reglementeze

următoarele:
- limitarea programului de funcţionare până la orele 22:00 pentru toţi agenţii economici cu
profil de activitate “Alimentaţie publică” (restaurante, baruri, PUB-uri) de la parterul imobilelor
colective de locuit;
- destinarea, marcarea şi delimitarea locurilor pentru practicarea sporturilor pe dispozitive
cu role şi pe biciclete;
- interdictia expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe străzile municipiului Bacău;
-

introducerea obligativităţii pentru agenţii economici care desfăşoară activitate de

alimentaţie publică, să deţină listă de preţuri (meniuri) scrise şi într-o limbă de circulaţie
internaţională ;
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- întreţinerea şi repararea faţadelor imobilelor, în special a celor multietajate precum şi
reglementări pentru verificarea şi întreţinerea şarpantelor realizate din materiale neagreate de U.E.
(azbociment) ;
- modalitatea de folosire a aparatelor de taxat la parcările din municipiul Bacău ;
- modificarea HCL 223/2001, referitor la cerinţele impuse de către O .U.G. nr. 195/2005
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cuantumurilor amenzilor şi introducerea
de noi interdicţii şi sanţiuni pe linie de protecţie a mediului.
- locaţiile din municipiul Bacău destinate comercializării animalelor vii;
- introducerea unor sancţiuni pentru ocuparea fără aprobare a domeniului public cu diverse
materiale (mobilier stradal, terase sezoniere, etc.)
5.

În vederea descongestionării traficului rutier din zona centrală a municipiului şi

prevenirii accidentelor, pentru crearea unui climat civilizat de circulaţie auto, solicităm amenajarea a
trei intersecţii cu sens giratoriu în:
- zona Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”;
- zona Restaurantului şi Hotelului Militar Bacău;
- zona intersecţiei străzilor Arcadie Şeptilici, Calea Oneşti şi Gen. Ştefan Guşă.
6.

Modernizarea în continuare a tuturor parcărilor cu plată din municipiu (introducerea

aparatelor de taxat, asfaltare, marcarea şi instalarea de indicatoare pentru persoanele cu dezabilităţi
etc.), în conformitate cu cerinţele generale de urbanism şi propunerile noastre.
7.

Alocarea fondurilor necesare echipării întregului efectiv al Poliţiei Primăriei

Municipiului Bacău în cursul anului 2008.
8.

Achiziţionarea unui utilaj de ridicare si transport a autovehiculelor abandonate şi fără

stăpân prin Sectia Parc Auto şi Siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei, deoarece la data actuală
această activitate se execută cu mijloace rudimentare.
9.

Instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între Primărie şi Poliţia

Primăriei, privitor la autorizaţiile de construire eliberate, autorizaţiile de amplasare a mijloacelor
publicitare similar cu cele existente în marile municipii.
10.

Sprijinirea campaniei de informare si conştientizare a comunităţii locale despre obligaţia

şi beneficiile depozitarii selective a deşeurilor.
11.

Modificarea şi completarea HCL 60/1998, prin stabilirea şi sancţionarea unor

contravenţii, regulile generale de comerţ şi control comercial, în sensul corelării contravenţiilor din
acest act normativ cu noile prevederi ale HCL 175/2006, privind Regulamentul de Urbanism Comercial
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şi al modului de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de Activitate, modificată şi completată
şi mărirea cuantumurilor amenzilor care au rămas la nivelul anului 1998.
12.

Identificarea unui spaţiu, destinat primirii, cercetării, adăpostirii şi consilierii

persoanelor care se ocupă cu cerşetoria, precum şi a aurolacilor, în vederea reintegrării acestora în
societate.
13.

Completarea formularului tipizat „AUTORIZAŢIE DE AMPLASAMENT ŞI PROFIL

DE ACTIVITATE” cu rubrica pentru „PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE”, deoarece se impune în
majoritatea situaţiilor a se limita acest program la orele 21:00, 22:00 sau 23:00, după caz.
14.

Având în vedere intrarea în vigoare a H.C.L. 384/2007, începând cu data de 15.12.2007,

este absolut necesar a se completa Regulamentul de aplicare, cu procedura de valorificare a
animalelor fară stăpân identificate pe domeniul public.
15.

Modificarea si completarea O.G. 2/2001 referitoare la regimul juridic al contravenţiilor,

în scopul identificării unor proceduri de executare silită a persoanelor sancţionate cu amendă, pentru
săvârşirea unor abateri prevăzute la actele normative în vigoare.
10. REZULTATE SCONTATE
o

Cresterea gradului de siguranta a cetateanului prin cunoasterea asteptarilor
populatiei referitoare la siguranta publica si anticiparea actiunilor de natura
contraventionala si infractionala;

o

O politie vizibila si cunoscuta de catre locuitori;

o

Apropierea politistilor locali de comunitate prin realizarea unor programe şi
strategii care sa deschida linii de comunicaţie între acestia;

o

Dezvoltarea armoniei şi încrederii între poliţişti locali şi membrii comunităţii;

o

Promovarea unei flexibilităţi constante a reacţiei faţă de toate situaţiile
urgente;

o

Identificarea solutiilor la problemele de disconfort ridicate de catre cetateni si
implementarea unor programe viabile.

o

Compatibilizarea institutionala cu celelalte structuri de ordine publica;

o

Reducerea substantiala a numarului infractiunilor stradale , inclusiv din piete ,
targuri ,oboare;

o

Instituirea unor forme parteneriale de colaborare prin apropierea de cetăţean şi
aşteptările îndreptăţite ale acestuia ;
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o

Cresterea eficientei de interventie si reducerea timpului de raspuns (maxim 15
minute) la solicitarile cetatenilor prin telefonul gratuit 986 si verificarea, prin
sondaj a cel putin 40% din solicitari.

Prezentul „Program de masuri” va fi completat cu propuneri si sarcini concrete din partea
autoritatiilor locale , reprezentantiilor comunitatii.

DIRECTOR EXECUTIV
RUSU IONEL
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