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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei Locale a

municipiului Zalău pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere; Referatul de aprobare nr.36188 din 11.05.2023 al Primarului 

municipiului Zalău;
Raportul de specialitate nr.36189 din 11.05.2023 întocmit de Direcţia 

Administraţie Publică - Serviciul Administraţie Locală, Arhivă;
Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; 
Prevederile art.3,4 şi 5 din Ordinul M.A.I nr. 92/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 
Prevederile art.6 din Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale, republicată; 
Adresa nr.35491 din 09.05.2023 a Comisiei locale de ordine publică Zalău; 
Planul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei locale a municipiului Zalău pentru

anul 2023;
în conformitate cu art.129 alin.2 lit.d, art.7 lit.g art.139 alin.2, art.196 alin.l lit a 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
9

Art.l. Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a 
municipiului Zalău pentru anul 2023, plan ce constituie Anexa nr. l la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia
Locală Zalău.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu;
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj,
-Primarul municipiului Zalău,
-Direcţia administraţie publică locală,
-Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu,
-Direcţia Corp Control, Direcţia Tehnică,
-Poliţia Locală Zalău, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sălaj, 
-Poliţia Municipiului Zalău.
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Nr. 36188 din 11.05.2023

Referat de aprobare a Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a

municipiului Zalău pentru anul 2023

Planul de ordine şi siguranţă publică este potrivit Ordinului M.A.I nr. 92/2011 
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al 
poliţiei' locale, documentul prin care se orşanizează, anual, activitatea structurilor 
politiei locale pentru menţinerea ordinii si sişurantei publice ve teritoriul unei unităţi
administrativ teritoriale.

Potrivit art. 3 şi 4 din Ordinul M.A.I nr. 92/2011 planul de ordine şi siguranţă 
publică al poliţiei locale se elaborează în cadrul Comisiei locale de ordine publică şi se 
aprobă prin hotărârea consiliului local.

Ulterior acestei aprobări acest document se înaintează structurii Poliţiei Române 
competent teritoriale (IPJ Salaj ) în vederea asigurării unui management integrat al 
misiunilor şi acţiunilor desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice de 
către toate instituţiile cu atribuţii în acest domeniu.

Văzând adresa nr. 35491 din 09.05.2023 prin care Comisia locală de ordine 
publică a Municipiului Zalău înaintează Consiliului Local al municipiului Zalău, Planul 
de ordine şi siguranţă publică a Poliţiei Locale Zalău pentru anul 2023.

Având în. vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale 
a municipiului Zalău pentru anul 2023 şi solicit Consiliului Local al Municipiului 
Zalău, să analizeze şi să hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU 

IONEL CIUNT I
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Direcţia Administraţie Publică 
Nr.36i89 din 11.05.2023

Raport de specialitate a Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a

municipiului Zalău pentru anul 2023

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.36188 din 11.05.2023 a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a municipiului Zalău 
pentru anul 2023, promovat de dl.Ionel Ciunt, Primar al Municipiului Zalău, în calitate 
de iniţiator.
- Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al 
Poliţiei Locale a municipiului Zalău pentru anul 2023.
- Prevederile art.3,4 şi 5 din Ordinul M.A.I nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale.
- Prevederile art.6 din Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale, republicată.
- Văzând adresa nr.35491 din 09.05.2023 prin care Comisia locală de ordine publică 
Zalău înaintează Consiliului Local al municipiului Zalău, Planul de ordine şi siguranţă 
publică a Poliţiei Locale Zalău pentru anul 2023.
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ.

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al 
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:

Planul de ordine şi siguranţă publică este potrivit Ordinului M.A.I. nr.92/2011 
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al 
poliţiei locale, documentul prin care se or2anizează, anual, activitatea structurilor 
politiei locale pentru menţinerea ordinii si si2urantei publice pe teritoriul unei unităţi
administrativ teritoriale.

Potrivit art. 3 şi 4 din Ordinul M.A.I. nr.92/2011 planul de ordine şi siguranţă 
publică se elaborează în cadrul Comisiei locale de ordine publică şi se aprobă prin 
hotărârea consiliului local.

Ulterior acestei aprobări acest document se înaintează structurii Poliţiei Române 
competent teritoriale (IPJ Salaj ) în vederea asigurării unui management integrat al 
misiunilor şi acţiunilor desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice de 
către toate instituţiile cu atribuţii în acest domeniu.

Art. 3.(1) Elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru unităţile 
administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală se realizează în 
cadrul comisiei locale de ordine publică şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a 
administraţiei publice locale respective.
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(2) La elaborarea planului de ordine şi siguranţă publică se vor avea în vedere, în mod 
obligatoriu, concepţia şi modurile de acţiune stabilite prin Planul unic de ordine şi 
siguranţă publică elaborat la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

(3) Datele menţionate la alin. (2) şi principalele date de interes operativ necesare 
elaborării planului de ordine şi siguranţă publică sunt puse la dispoziţie de către 
reprezentantul unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române în Comisia locală de 
ordine publică, acesta stabilind totodată modul de organizare a sectoarelor/zonelor de 
siguranţă publică, locurile/perimetrele de acţiune şi zonele de patrulare.

Art. 4. Planul de ordine şi siguranţă publică şi hotărârea consiliului local de 
aprobare a acestuia se înaintează, în copie, structurii Poliţiei Române competente 
teritorial, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor şi acţiunilor 
desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice de către toate instituţiile cu 
atribuţii în domeniul de referinţă.

Art. 5. (1) Planurile de ordine şi siguranţă publică sunt elaborate şi actualizate, 
după caz, anual până la data de 15 aprilie sau ori de câte ori survin modificări în evoluţia 
situaţiei operative sau cu privire la efectivele de poliţie locală participante la activităţile 
de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

A

Potrivit art. 6 lit.a din Legea nr. 55/2010, Legea poliţiei locale, republicată ” In 
domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are 
următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de 
ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în 
condiţiile legii;

Menţionăm că. Planul de ordine şi siguranţă publică a Poliţiei Locale Zalău pentru 
anul 2023 a fost elaborat şi analizat în cadrul şedinţei Comisiei Locale de Ordine Publică 
a municipiului Zalău din data de 5 mai 2023.

Având în vedere prevederile art.3,4 şi 5 din Ordinul M.A.I nr. 92/2011 şi văzând 
adresa nr.35491 din 09.05.2023 prin care Comisia Locală de Ordine Publică a 
municipiului Zalău înaintează Consiliului Local al municipiului Zalău, Planul de ordine 
şi siguranţă publică a Poliţiei Locale Zalău pentru anul 2023 şi date fiind prevederile 
legale VQitQVdXQ, propunem spre analiză şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Zalău a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă 
publică al Poliţiei Locale a municipiului Zalău pentru anul 2023, conform Anexei nr.l, 
în vederea aprobării.

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
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Director, Claudia Florica Ardelean
4f.L.A.
an Lucian Dobra
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR
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Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

Nr. 35491 din 09.05.2023

Adresa

A

In urma şedinţei Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Zalău convocată 

pentru data de 5 mai 2023 conform art.29 alin.3 din Legea nr. 155/2010 privind Legea 

poliţiei locale cu modificările ulterioare, a fost elaborat Planul de Ordine şi Siguranţă 

Publică a Municipiului Zalău pentru anul 2023, astfel că propunem aprobarea acestuia de 

către Consiliul Local al Municipiului Zalău.

Primar, 
Ionel Ciunt

Secretar General, 
Marina BianfiOrPazacaş

DAP/SALA/PF lEX
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AVIZAT,
PRIMAR

IONEL CIUNT

PLANUL DE ORDINE SI SIGURANŢĂ
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PUBLICĂ AL POLITIEI LOCALE A 

MUNICIPIULUI ZALĂU 

PENTRU ANUL 2023

ZALĂU,

DATA: 27.04.2023

http://www.zalausi.ro
mailto:primaria@zalausj.ro


CADRUL LEGISLATIV

In realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

- Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010
- Hotărâre nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 
funcţionare a Politiei Locale
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- HCL nr. 106 /16.05.2011- înfiinţare Politia Locală Zalău
9 9

- Lege nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice,
- OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice;
- Ordonanţă nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
- HCL nr.73/2017 -permise de liberă trecere
- HCL nr. 170/2007 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, 
instituţiilor publice, agenţilor economici,celorlalte persoane juridice, pentru buna 

gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei 
în Municipiul Zalău, modificată prin HCL nr.66/2008, HCL nr.60/2009, HCL nr. 
58/27.02.2018 şi HCL nr. 296/24.10.2019
- HCL nr. 66 din martie 2022 privind aprobarea Politicii publice privind reducerea 

deficitului de locuri de parcare şi eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice 

aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, a noului Regulament al 
Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Zalău - 
activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului 
public şi privat al Municipiului Zalău şi a noului Caiet de sarcini al activităţii de 

administrare, întreţinere şi exploatare parcări aparţinând domeniului public şi privat al 
Municipiului Zalău;
- HCL nr. 140/30.05.2019 privind aprobarea completării Regulamentului Serviciului 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Zalău - administrarea, 
întreţinerea şi repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zalău, a 

modificării contractului de delegare/concesionare nr.36269 din 10.08.2010 şi a tarifelor 

aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu tracţiune animală;
- OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
- Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ 

teritoriale;
- Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ 

teritoriale;
1
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- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor;
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi 
a jocurilor sportive;
- OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

.*

I
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ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE

TERITORIUL
Municipiul Zalău este centrul administrativ şi reşedinţa judeţului Sălaj.
Se învecinează la nord cu localitatea Hereclean, la sud cu Munţii Meseş, la est cu 

localitatea Moigrad, iar la vest cu localitatea Aghireş. Pe direcţia Cluj-Napoca - Satu- 
Mare, Municipiul Zalău este intersectat de DN E-81, având un număr de 275 străzi în 
lungime totală de 173,23 km. Din acestea 103,44 km cu suprastructură de asfalt, 7,26 
km cu suprastructură de beton, 40,34 km drum pietruit şi 22,19 km drum din pământ.

Municipiul Zalău se întinde pe o suprafaţă de 1.789,69 ha, din care 89,65 ha sunt 
trupuri de teren izolate aparţinătoare. De asemenea. Municipiului Zalău îi aparţine o 
suprafaţă de teren agricol de 4.907 ha, din care 1.855 ha teren arabil, 773 ha livezi, 135 
ha vie, 464 ha fâneţe, şi 1.680 ha păşuni precum şi teren cu vegetaţie forestieră în 
suprafaţă de 3.032 ha, din care 2.853 ha de pădure. Configuraţia terenului pe care se află 
amplasat Municipiul Zalău este varianta specifică zonelor deluroase şi de câmpie.

Străzile cu circulaţia cea mai intensă sunt: B-dul M. Viteazul, str. A. lancu, 
str. V. Gelu, str. Armoniei, str. T. Vladimirescu, str. Gh. Doja, str. Gh. Lazăr, str. 
Kossuth, str. C. Coposu, str. 22 Decembrie 1989, str. Porolissum, str. S. Bărnuţiu, str. 
Cloşca, str. Crişan, str. Unirii, str. S. Oros.

Zonele aglomerate ale municipiului sunt: Piaţa Astralis, Piaţa D-va Nord, zona 
Autogării, blocul Scala, blocul Perla, Casa de Cultură a Sindicatelor, Piaţa 1 Decembrie 
1918, Piaţa luliu Maniu, Piaţa Agroalimentară Centrală, zona Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Zalău, Value Centre, Dedeman, Complexul Alimentar Brădet, Supermarket 
„Kaufland”, Supermarket „Unicarm” - zona autogară şi cart. Stadion, Supermarket 
„Carrefour”, Supermarket ”Penny” - Brădet şi D-va Nord, Supermarket "Lidl”, lanţul 
de magazine “Profi”.

Zonele periferice ale Municipiului Zalău se regăsesc în cartierele mărginaşe, 
după cum urmează: Cartier Brădet, Cartier Traian, Cartier Dumbrava II şi Dumbrava 
Nord, Valea Miţii, zona Industrială, str. Spicului, str. Cetinei, str. Vânătorilor, Cartier 
Porolissum, Cartier Ortelec şi satul Stâna.

In centrul municipiului se află concentrate următoarele instituţii de interes public: 
Instituţia Prefectului Sălaj şi Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, 
Judecătoria Zalău şi Tribunalul Judeţean, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău şi de 
pe lângă Tribunalul Sălaj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, Casa de Cultură a 
Sindicatelor, Inspectoratul Şcolar şi Casa de Asigurări de Sănătate, A.J.O.F.M. Sălaj, 
Muzeul de Istorie şi Artă, O.C.P.I. Sălaj, Direcţia de Sănătate Publică Sălaj etc.

Ca unităţi de învăţământ, pe raza municipiului Zalău, se găsesc: 3 filiale 
universitare, 10 licee, 3 şcoli postliceale şi 8 şcoli gimnaziale.

In partea de Nord a municipiului se găseşte zona industrială cu societăţile 
comerciale de interes naţional, cu specific industrial, respectiv:

■ cu profil metalurgic : S.C. Tenaris Silcotub S.A.;
■ cu profil chimic : S.C. Michelin Romsteel Cord S.A.;
■ cu profil energetic : S.C. Electrica; S.C.Transelectrica - statie distribuţie,

S.C. E- ON S.A;
■ cu profil de prelucrare a lemnului: S.C. Belineea S.A.,S.C. Andrada Mob S.A.;
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■ cu profil de prelucrare a materialelor plastice: S.C. Prelastin S.R.L., S.C. 
Industrial Interflex - Fabrica de Polistiren;

■ cu profil de industrie alimentară: S.C. Universal S.A.; S.C. Sandana;
■ cu profil de distribuţie carburanţi: Petrom - cu 2 staţii de distribuţie proprii şi 7 

societăţi private cu profil de distribuţie carburanţi.
De asemenea, pe raza municipiului funcţionează mai multe sucursale judeţene ale 

băncilor cu capital de stat şi privat, după cum urmează : BCR, BRD - Societe Generale, 
Raiffensen-Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, OTP Bank, Unicredit - Ţiriac Bank, 
Alpha Bank, Garanţi Bank, Banca Românească, etc.

In vederea desfacerii către populaţie a produselor industriale şi agroalimentare 
funcţionează mai multe unităţi ale societăţilor comerciale, cum ar fi: Magazinele 
Unicarm, Carrefour, Kaufland, magazinele Penny Market, Lidl, magazinele 
Euromarket, magazinele Profi, Value Center, Dedeman, Multicom, Miralcom, precum 
şi unităţile de desfacere a produselor de alimentaţie publică răspândite pe raza întregului
municipiu.

Mici unităţi private de desfacere a diferitelor produse industriale şi 
agroalimentare sub forma de A.B.C.- uri funcţionează în cartierele Brădet, Stadion, 
Simion Bămuţiu, Dumbrava, Dumbrava Nord, Porolissum, Ortelec, str. Crişan, B-dul 
M. Viteazul, str. 22 Decembrie 1989, str. Traian, situate în general la parterul blocurilor 
de locuinţe.

Ca obiective turistice ale municipiului menţionăm: Muzeul de Istorie şi Artă 
(fondat în 1951), Galeriile P.I.Sima ( fondat în 1981), clădirea Transilvania ( fondată în 
1895- teatru orăşenesc), clădirea Primăriei (fondată in 1889 - sediu de tribunal şi 
prefectură). Biserica romano-catolică (1878), Biserica Reformată (1904-1907), Biserica 
Ortodoxă «Adormirea Maicii Domnului» (1930-1934), Şcoala Generală «Simion 
Bămuţiu» (1895-Şcoala de fete). Colegiul Naţional Silvania(1860- Colegiu Reformat), 
grupul statuar «Wesselenyi» (1902), Biserica Greco - Catolică Sfânta Familie etc.

Locuri de cazare în comun în municipiul Zalău se găsesc în hotelurile: Severus, 
Royal, Griff, Briliant, Meseş, Sport, Transilvania, Pensiunea Ramona, Pensiunea 
Zagor, Pensiunea President, Pensiunea Vila Vlad, Pensiunea Colţ de Rai, Pensiunea La 
Vasile etc.

A

In municipiul Zalău, parcările şi garajele sunt dispuse în zona centrală şi în 
cartierele de locuinţe cu blocuri, cum sunt: cartierul Păcii, Porolissum, Brădet, Stadion, 
S. Bămuţiu, Dumbrava şi Dumbrava Nord.

/V

In partea de nord a municipiului este situată Staţia CFR Zalău-Nord, iar la 
intersecţia B-dul M. Viteazul cu str. T. Vladimirescu se afla Autogara.

In Municipiul Zalău şi zonele periferice sunt amenajate următoarele locuri de 
agrement şi recreere: zona Brădet - Meseş, Ştrandul Tineretului, Sala Sporturilor, 
Stadionul Municipal, Casa de Cultură a Sindicatelor.

In perimetrul cuprins între B-dul M. Viteazul, str. Gh. Lazăr şi str. Gh. Şincai este 
situat Parcul Tineretului.

POPULAŢIA
La sfârşitul anului 2018, Municipiul Zalău împreună cu cartierul Ortelec, cartieml 

Valea Miţii şi localitatea componentă Stâna avea o populaţie de 68.797 locuitori, din 
care 33.139 sunt bărbaţi iar 35.658 sunt femei.

j
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Pe naţionalităţi, în procente structura populaţiei se prezintă astfel: 81,5% români, 
16,4% maghiari, 1,5% rromi, 0,04% slovaci, 0,05% germani, 0,045% italieni şi 
0,368% alte etnii.

Majoritatea populaţiei este de religie ortodoxă, existând credincioşi de alte religii: 
reformată, greco-catolică, romano-catolică, baptişti şi penticostali, care respectă 
comportamentul aferent religiei adoptate.

EVENIMENTE SOCIAL -ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

Ca evenimente social-economice care se desfăşoară în Municipiul Zalău amintim: 
grevele, mitingurile şi manifestările de protest ale diferitelor categorii de salariaţi din 
sectorul privat şi de stat, generate de nemulţumirile privind nivelul de trai scăzut, 
condiţiile de muncă precare, precum şi salariile mici.

Ca sărbători religioase locale amintim: Hramul celor 11 biserici şi Protopopiate, 
precum şi marile sărbători religioase din cursul anului (Paştele, Rusaliile, Sfânta Mărie, 
Sf Andrei şi Crăciunul). Alte manifestări cultural-artistice şi sportive care se 
organizează ocazional la aniversarea unor evenimente istorice sau de altă natură sunt: 1 
Decembrie - Ziua Naţională a României, 22 Decembrie - Ziua Revoluţiei, 24 Ianuarie 
- Ziua Unirii, 1 Iunie - Ziua Internaţională a Copilului, Zilele Oraşului, 15 Martie - 
Ziua Maghiarilor de pretutindeni, 29 aprilie - Ziua Veteranilor de război etc.

INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE
POLITIA MUNICIPIULUI ZALĂU ÎN ANUL 2022•»

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Activitatea de prevenire a constituit o prioritate pentru lucrătorii Poliţiei 
Municipiului Zalău şi se realizează în principal prin activitatea curentă a structurilor 
operative, respectiv activităţi specifice preventive şi de combatere, conform 
competenţei şi prin activitatea specifică desfăşurată de Poliţia de Proximitate pentru 
realizarea obiectivelor stabilite în cele 3 programe prioritare de prevenire.

Prin activităţile desfăşurate, ofiţerii şi agenţii Biroului de Ordine Publică pentru 
mediul urban, alături de ceilalţi lucrători din cadrul subunităţii şi ai posturilor de poliţie 
din componenţa Secţiei 1 Zalău, au contribuit la asigurarea climatului de siguranţă 
civică şi prevenirea criminalităţii, participând la înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care 
favorizează comiterea unor fapte antisociale,educarea antiinfracţională a populaţiei şi 
consilierea victimelor sau potenţialelor victime ale infracţiunilor.

în baza analizei şi informaţiilor deţinute au fost organizate şi executate 460 
acţiuni cu efective mărite.

i

Au fost organizate şi executate acţiuni punctuale, numeroase controale la societăţi 
comerciale, locuri de cazare în comun şi pentru verificarea persoanelor şi locurilor 
pretabile comiterii de infracţiuni.

Prin activităţi preventive şi intervenţii la solicitarea cetăţenilor s-au aplanat 649 
stări conflictuale, 615 de către lucrătorii din cadrul Poliţiei Municipiului Zalău şi 34 de 
către lucrătorii Secţiei 1 Zalău.

j
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S-au efectuat verificări prin sondaj privind respectarea standardelor de 
intervenţie, atât la nivelul Poliţiei Municipiului Zalău cât şi la nivelul Secţiei 1 Zalău, 
pentru reducerea timpului de reacţie la evenimentele semnalate prin 112 sau prin apeluri 
directe.

Astfel, lucrătorii subunităţii au intervenit la 2065 solicitări prin SNUAU 112 în 
mediul urban. în 1894 cazuri au intervenit sub 5 minute, ceea ce reprezintă 91,71% din 

intervenţii, iar la 76 dintre acestea s-a intervenit până în 10 minute şi la 81 între 10-15 
minute. în 14 cazuri s-a intervenit după 20 minute, deoarece au fost apeluri în mediul 
rural, la care au intervenit lucrătorii Biroului Rutier.

2021 - 1914 intervenţii
2020 - 1686 intervenţii

i

2019 - 1534 intervenţii
2018- 1588 intervenţii

9

2017 - 1668 intervenţii
9

în perioada analizată au fost constatate 32.738 contravenţii (+1961), din care 
6.708 în mediul rural aplicându-se amenzi în valoare de 5.632.000 lei.

Actul normativ 2021 Diferenţe2022

Urban Rural Urban Rural Urban Rural

Legea 61/1991 5.681 7010 +1329
4367 1314 5869 1141 +1502 -173

O.U.G 195/2002 20.372 24.199 +3.827
15.839 4.533 18.913 5286 +3074 +753

Legea 333/2003 9 3 -3

8 1 6 -2 -1

Alte contravenţii
9

4.715 1523 -3 92

S-a dispus măsura complementară de ridicare în vederea confiscării a unor bunuri 
interzise la comercializare ori comercializate în alte condiţii decât cele legale. Lucrătorii 
Poliţiei Municipiului Zalău şi a secţiei arondate au ridicat în vederea confiscării bunuri 
în valoare de 3.600 lei, 6300 proveniţi din activităţi ilicite, 0,5 kg articole pirotehnice şi 
material lemnos în cantitate de 6 mc.

De asemenea, au efectuat verificări în 246 (310 în 2021) petiţii adresate de către 
cetăţenii municipiului, conducerii subunităţii.

ACTIVITĂŢI COVID 19

Având în vedere faptul că în primul trimestru al anului 2022 virusul Covid 19 şi- 
a făcut simţită prezenţa la nivel naţional, atât în cadrul Poliţiei Municipiului Zalău, cât 
şi a Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău s-a procedat la luarea măsurilor de prevenire şi 
combatere a infectării cu acest virus, astfel fiind întocmite şi puse în aplicare un număr
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de 120 planuri de acţiune în mediul urban şi un număr de 108 planuri de acţiune în 
mediul rural.

Aceste acţiuni au fost sub coordonarea si îndrumarea conducerii unităţilor, 
efectivele de poliţie facându-şi simţită prezenţa în teren. In acest context s-au efectuat 
controale în vederea: respectării obligativităţii purtării măştilor de protecţie în mod 
corespunzător, luarea măsurilor de igienizare, păstrarea unei distanţe corespunzătoare, 
modul de prevenire a răspândirii virusului, respectarea deplasărilor în perioada 
carantinării, respectarea măsurilor de izolare, totodată fiind menţinut un climat 
corespunzător în vederea prevenirii oricărei fapte antisociale.

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE

Pe linia Sistemelor de Securitate, pentru prevenirea şi combaterea fenomenului 
infracţional în domeniu, au fost efectuate un număr de 129 controale de fond la sistemele 
de pază, au fost identificate 91 unităţi fără sisteme de pază cărora le-au fost înmânate 
adrese pentru punerea în legalitate.

Ca urmare a acestor demersuri un număr de 37 agenţi economici şi-au instalat 
sisteme de pază (fiind înregistrată o scădere cu 45.59% pe acest segment faţă de perioada 
similară a anului trecut).

S-au prelucrat acte normative pe linie de pază în 109 de situaţii şi s-a acordat 
sprijin în întocmirea planurilor de pază la 34 agenţi economici. Au fost verificate 19 
persoane în vederea acordării avizului de pază pentru personal de conducere societăţi 
de pază şi 20 persoane pentru port armă.

Au fost iniţiate şi organizate 41 acţiuni pe această linie de muncă şi s-au aplicat 
37 sancţiuni contravenţionale, din care 13 cu amendă si 24 cu avertisment.

Lucrătorii compartimentului siguranţă publică şi patrulare au aplanat, împreună 
cu jandarmii, 555 stări conflictuale.

în 2.265 situaţii au fost depistate persoane care apelau la mila publicului, cărora 
li s-au aplicat 2.258 sancţiuni contravenţionale, o creştere procentuală de 48.35% şi 
totodată cele mai bune rezultate din ultimii 5 ani.

Au ridicat în vederea suspendării 184 permise de conducere (faţă de 109 în 2021) 
şi au reţinut 140 certificate de înmatriculare (faţă de 176 în 2021) pentru încălcarea 
regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Analizând situaţia se constată o implicare 
semnifiativă a agenţilor care deţin aviz de poliţist rutier pe linia combaterii încălcărilor 
care atrag după sine o ridicare a numărului de premise de conducere reţinute, rezultând 
o creştere de 68,80%, iar în cee ace priveşte certificatele de înmatriculare s-a înregistrat 
o scădere cu 74,29% a numărului deastfel de acte ridicate, faţă de perioada similar a 
anului trecut.

Au pus în executare 111 mandate de aducere şi au depistat 2 persoane urmărite.
Agenţii de siguranţă publică au desfăşurat activităţi pentru menţinerea ordinii şi 

liniştii publice pe raza municipiului, au executat controale la unităţile economice din 
zonele repartizate şi la sistemele de pază intervenind prompt pentru restabilirea ordinii 
şi liniştii publice în unităţile de alimentaţie publică şi discotecile de pe raza municipiului 
ori în alte situaţii în care aceasta a fost tulburată.

Cu ocazia activităţilor desfăşurate agenţii de siguranţă publică au constatat 191 
infi'acţiuni faţă de 243 infracţiuni în perioada similară anului 2021, din care un număr 
de 163 infracţiuni au fost constatări în flagrant, faţă de 154 în 2021.

7
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De asemenea agenţii de siguranţă publică au depistat un număr de 12 persoane 
care deţineau asupra lorsubstanţe interzise şi care au fost susceptibile de a avea efect 
psihoactiv, faţă de 14 în aul 2021.

Ordinea şi siguranţa în zona unităţilor de învăţământ este asigurată de lucrătorii 
Poliţiei de Proximitate în cooperare cu efectivele de jandarmi şi Poliţia Locală Zalău, 
prezenţa efectivelor la afluirea şi defluirea elevilor la şi de la unităţile de învăţământ 
fiind asigurată conform repartiţiei acestor unităţi.

3. CRIMINALITATE STRADALĂ

Pentru prevenirea şi contracararea criminalităţii stradale, ţinând cont de 
prevederile O.M.A.I. nr. 60/2010, printr-o bună colaborare cu I.J.J. Sălaj s-a reuşit 
creşterea numărului de patrule mixte care acţionează în stradă.

In urma analizei situaţiei operative s-au stabilit zonele de risc, favorizante pentru 
comiterea infracţiunilor de furt din locuinţe în construcţie şi au fost dirijate cu precădere 
în acele zone patrule mobile de siguranţă publică. în perioada analizată, pe raza 
municipiului, nu s-a impus instituirea unor zone speciale de siguranţă publică.

Infracţiunile stradale au crescut statistic, de la 146 în anul 2021 la 179 infracţiuni 
stradale în anul 2022, rezultând o creştere cu 33 infracţiuni.

Infracţiunile stradale sesizate sunt:
- 39 furturi (26 în 2020), dintre acestea 9 (1 în 2021) furturi din buzunare, 2 (3 în 

2021) din societăţi comerciale, 0 (2 în 2021 ) din auto, 1(0 în 2021) de plăcuţe de 
înmatriculare auo şi 27 (20 în 2021) alte infracţiuni de furt,

- 86 (50 în 2021) loviri,
- 0 (1 în 2021) hărţuire,
- 1 (0 în 2021) agresiune sexuală
- 7 (5 în 2021) tâlhării,
- 4 (4 în 2021) înşelăciuni,
- 23 (39 în 2021) distrugeri,
- 0 (1 în 2021) instigare publică,
-6(6în2021)T.O.L.P.,
- 3 (3 în 2021) folosirea unui minor în scop de cerşetorie,
- 10 (9 în 2021) ameninţare,
- 0 (2 în 2021) ultraj contra bunelor moravuri.
Infracţiunile stradale sesizate reprezintă 13,79 % din totalul infracţiunilor sesizate 

pe raza municipiului în perioada de referinţă.
In perioada analizată pe raza municipiului Zalău au fost sesizate şi un număr de 

77 infracţiuni stradale (37 în anul 2021) care intră în competenţa de soluţionare a 
Serviciului de Investigaţii Criminale .
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SIGURANŢA RUTIERĂ ŞI A TRANSPORTURILOR

Pe raza Municipiului Zalău şi în zona de competenţă din mediul rural lucrătorii 
Biroului Rutier au organizat şi executat 1008 acţiuni proprii şi controale în trafic, ocazie 
cu care au constatat 223 infracţiuni şi s-au aplicat 14,907 contravenţii.

Lucrătorii Biroului de Ordine Publică pentru Mediul Urban au efectuat 
numeroase controale în trafic, aplicând 4201 contravenţii pe linie rutieră (2966 în 2021).

Au ridicat 184 permise de conducere (109 în 2021) şi au reţinut 140 certificate 
de înmatriculare (176 în 2021) pentru încălcarea unor reguli de circulaţie de către 
conducătorii auto.

A

In anul 2022 pe raza de competenţă a Biroului Rutier Zalău s-au produs 18 
accidente grave (-1 faţă de cele înregistrate în 2021), soldate cu:

1 mort, 17 răniţi grav şi 2 răniţi uşor .
Cele mai multe accidente rutiere s-au produs datorită abaterilor săvârşite de către 

pietoni şi conducători auto.
Principalele cauze ale accidentelor rutiere au fost:
I. Viteza neadaptată la condiţiile de drum;
II. Neacordarea priorităţii pietonilor;
III. Traversare neregulamentară.
Urmare a organizării unor acţiuni preventive şi a activităţilor operative 

desfăşurate, poliţiştii rutieri din cadrul Biroului Rutier au descoperit 223 de infracţiuni 
(faţă de 208 în 2021; creştere procentuală de 7,21%).

Cu ocazia activităţilor desfăşurate în trafic, cadrele biroului au aplicat un număr 
de 14.794 (12143 în 2021, creştere de 21,53%) sancţiuni contravenţionale la regimul 
circulaţiei rutiere si un număr de 113 sancţiuni contravenţionale la alte acte normative

>5 9 9

în valoare totală de 2.461.750 lei.
Poliţiştii Biroului Rutier au ridicat permise de conducere de la conducătorii auto 

care au încălcat regulile de circulaţie în număr de 856 (744 în 2021, creştere de 15,05%). 
Dintre acestea 779 au fost suspendate, 77 au fost reţinute în vederea anulării.

Au retras 208 certificate de înmatriculare ale autovehiculelor care prezentau 
defecţiuni tehnice sau nu îndeplineau normele tehnice de siguranţă rutieră (faţă de 198 
în anul 2021, creşterea fiind de 5,05%).

Au rezolvat 22 petiţii şi sesizări ale participanţilor la traficul rutier (faţă de 28 în 
anul 2021), au soluţionat 185 de tamponări (284 în anul 2021) şi au acordat 89 avize şi 
autorizări pentru sistematizarea căilor rutiere (72 în anul 2021).

De asemenea, agenţii Biroului Rutier au depistat un număr de 2 persoane care 
deţineau asupra lor substanţe interzise şi care au fost susceptibile de a avea efect 
psihoactiv.

POLIŢIA DE PROXIMITATE

Poliţiştii de proximitate îşi desfăşoară activitatea pe cele 4 sectoare de siguranţă 
publică pentru a putea realiza o bună cunoaştere a populaţiei şi teritoriului.

Conform competenţelor stabilite, poliţiştii de proximitate au soluţionat 414 
dosare penale (361 în 2021), au descoperit 63 infracţiuni (58 în 2021), au aplicat 66 
sancţiuni contravenţionale (265 în 2021), au soluţionat 121 petiţii (165 în 2021) şi au 
verificat 144 deţinători de arme letale (137 în 2021).
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Poliţiştii de proximitate au desfăşurat 150 activităţi cu caracter preventiv în 
unităţile de învăţământ de pe raza municipiului şi au organizat şi executat acţiuni în 
barurile şi localurile publice din proximitatea şcolilor, vizând absenteismul şcolar.

Au consiliat un număr de 1443 persoane (1846 în 2021), din care 257 elevi (325 
în 2021). Au participat la 47 lecţii de dirigenţie în unităţile de învăţământ de pe raza 
municipiului (37 în 2021).

Problemele persoanelor vârstnice şi a celor din casele izolate au fost permanent 
în atenţia poliţiştilor de proximitate, motiv pentru care au participat la şedinţele 
asociaţiilor de proprietari şi la întâlnirile organizate de asociaţiile de pensionari.

De asemenea, aceştia au efectuat 16 verificări ale cărţilor de imobil, au aplanat 
67 stări conflictuale (83 în 2021), din care 43 inter şi intrafamiliale (76 în 2021).

SIGURANŢA ÎN ŞCOLI

Ordinea şi siguranţa în zona unităţilor de învăţământ este asigurată de lucrătorii 
Poliţiei de Proximitate în cooperare cu efectivele de jandarmi şi Poliţia Locală Zalău, 
prezenţa efectivelor la afluirea elevilor la şi de la unităţile de învăţământ fiind asigurată 
conform repartiţiei acestor unităţi.

Poliţiştii de proximitate au mai desfăşurat următoarele activităţi:
9 9 ir 5 »

- au participat la derularea unui proiect educativ - preventiv în unităţile de
învăţământ;

9 ^

- CU ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie poliţiştii de proximitate, împreună cu poliţiştii 
rutieri au oferit mărţişoare şi flori;

- potrivit prevederilor Disp. I.G.P.R. nr. 9/10.02.2014 au executat săptămânal 
verificări la locuinţele inculpaţilor arestaţi la domiciliu;

- au asigurat buna desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii claselor a VlII-a 
în instituţiile de învăţământ repartizate din Municipiul Zalău ;

- poliţiştii de proximitate au executat diferite activităţi pentru buna desfăşurare a 
examenului de bacalaureat.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
9

1. Activităţi desfăşurate si rezultate obţinute:
9 9 9 9

S-a constatat creştere cu 58 infracţiuni la nivelul Poliţiei Municipiului Zalău şi al 
Secţiei 1, numărul infracţiunilor sesizate fiind de 1556 (258 la secţie) faţă de 1498 în 
2021.

Din cele 1556 infracţiuni sesizate, un număr de 1298 au fost sesizate la nivelul 
Poliţiei Municipiului Zalău, iar din acestea în 127 cazuri nu a fost acordat număr unic 
de către procurori.

Din totalul infracţiunilor sesizate, un număr de 249 au fost prinderi în flagrant faţă 
de 234 în 2021.

Creşterea infracţionalităţii sesizate se regăseşte în principal în mediul urban cu un 
plus de 73 infracţiuni, iar în mediul rural infracţionalitatea sesizată scade cu 15 
infracţiuni.

Apreciem că această creştere din mediul urban are valenţe positive şi scoate în 
evidenţă rolul activ al poliţiştilor operative având la bază faptul că în urma şedinţelor 
avute cu procurorii s-a decis înregistrarea din oficiu ca infracţiuni a faptelor de tulburare
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a ordinii şi liniştii publice (scandaluri care aduc atingere demnităţii conform deciziei 
ICCJ nr. 9/2016.

Un alt argument justificativ care stă la baza creşterii inffacţionalităţii sesizate este 
respectarea prevederilor art. 5 din Anexa Ordinului Comun al MAI / P.I.C.C.J. nr. 
56/2014.

Faţă de persoanele cercetate (suspecţi/inculpaţi) la nivelul Poliţiei Municipiului 
Zalău şi a secţiilor arondate au fost dispuse în anul 2022 măsuri preventive după cum 
urmează:
-30 de suspecţi/inculpaţi au fost reţinuţi de către poliţişti şi prezentaţi parchetului cu 
propuneri de măsuri preventive mai severe;
- faţă de 11 dintre persoanele reţinute a fost dispusă măsura arestării preventive;
- faţă de 17 dintre persoanele reţinute a fost dispusă măsura controlului judiciar.

CRIMINALITATEA GRAVĂ COMISĂ CU VIOLENTĂ
în baza informaţiilor deţinute au fost organizate şi executate pe raza de 

competenţă a PMZ 8 acţiuni punctuale pentru prevenirea şi combarea faptelor cu 
violenţă, urmărindu-se monitorizarea şi prevenirea eficientă şi continuă a a stărilor 
conflictuale şi mai ales a celor susceptibile să conducă la violenţe de grup.

în anul 2022 pe raza Municipiului Zalău au fost comise 9 infracţiuni de tâlhărie 
(faţă de 7 în 2021);

Este de remarcat că majoritatea faptelor de tâlhărie nu au fost comise cu mare
violentă.

CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

Principalele activităţi pentru combarea faptelor îndreptate împotriva 
patrimoniului persoanelor şi al societăţilor comerciale au fost desfăşurate de către 
lucrătorii Biroului de Investigaţii Criminale în colaborare cu lucrătorii din celelalte 
birouri şi cei de la posturile de poliţie arondate.

Pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor contra patrimoniului persoanei, a 
furturilor şi spargerilor din societăţile comerciale şi din locuinţe, s-au organizat un 
număr de 312 acţiuni, numeroase controale şi descinderi în locurile şi mediile de interes 
operativ la gazdele de infractori şi tăinuitori ale unor bunuri provenite din furturi.

în urma activităţilor de cercetare desfăşurate au reţinut preventiv 17 
suspecţi/inculpaţi care au fost prezentaţi parchetului cu propuneri de arestare preventivă. 
Pentru 8 dintre aceştia judecătorul a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 zile.

DELIMITAREA ŞI CONSTITUIREA SECTOARELOR, ZONELOR DE 
SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI ITINERARIILE DE PATRULARE

Pe linie de ordine publică
Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, asigurarea siguranţei cetăţenilor şi a 

stăpânirii situaţiei operative în conformitate cu prevederile Dispoziţiei I.G.P.R. 
123/2012, Ord. MAI 60/2010 şi a Disp. nr. 1/1226/2010 a realizării parteneriatului cu 
societatea civilă, a creşterii eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor
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antisociale, teritoriul Municipiului Zalău este împărţit în 4 zone de siguranţă publică, 
care fiecare este împărţit în două zone de patrulare, după cum urmează:

Z Zona de siguranţă publică I
-Sectorul de patrulare /: intersecţia str. T. Vladimirescu cu str. Gh. Lazăr, str. T. 

Vladimirescu partea stângă (spre centru), intersecţia str. T. Vladimirescu cu B-dul 
M.Viteazul (partea stângă) până la ieşirea din oraş, în care sunt cuprinse Cartierul 
Brădet, delimitarea continuând cu Cimitirul Ortodox pe str. Crângului partea stângă în 
coborâre, până în intersecţia str. T. Vladimirescu cu str. Gh. Lazăr, de această zonă 
aparţinând şi satul Stâna;

-Sectorul de patrulare II: intersecţia B-dul M. Viteazul cu str. Gh. Doja (partea 
dreaptă) şi str. 22 Decembrie 1989 (partea stângă).

Sectorul de siguranţă publică I este situat în centru, partea estică a municipiului 
şi cuprinde zona centrală, care se întinde până la limita cu sectorul II, fiind situat pe un 
teren deluros. Locurile mai aglomerate ale sectorului de siguranţă se află pe partea 
stângă a B-dului M. Viteazul, Piaţa luliu Maniu. Străzile cele mai intens circulate sunt: 
B-dul M. Viteazul, str. Gh. Lazăr, str. Kossuth L., str. C. Coposu, str. A. Saguna, str. L. 
Rebreanu, str. 22 Decembrie 1989, str. Gh. Doja şi str. Avram lancu.

Locurile predispuse la comiterea de infracţiuni şi contravenţii în Zona I sunt 
următoarele: societăţile comerciale care au sediul la parterul blocurilor C-1, C-2, C-3, 
A-96, din incinta Complexului Comercial „Galeriile Meseş”, de pe str. C. Coposu, din 
zona cartierului Brădet şi Stadion, parcările auto din spatele blocurilor B-120, P+10, 
0-1, r, unităţile de alimentaţie publică: Club „Diesel”, Club “Millenium” , 
Restaurantul „Hanul Drumeţilor” zona Market Codiflor, Fast Food Imbiss.

De asemenea, agenţii de siguranţă publică din acest sector colaborează cu agenţii 
de poliţie locală.

V Zona de siguranţă publică II
-Sectorul de patrulare I: intersecţia str. Gh. Doja cu B-dul M. Viteazul (partea 

stângă) până la intersecţia cu str. S. Bămuţiu, Valea Zalăului (partea stângă), str. 
Armoniei (pod), firul văii (partea stângă) până la intersecţia cu str. S. Bămuţiu, str. S. 
Bămuţiu (partea stângă) până la intersecţie cu str. Crişan, str. Crişan şi str. Unirii (partea 
stângă), până la intersecţie cu B-dul M. Viteazul.

- Sectorul de patrulare II : intrarea pe str. 22 Decembrie 1989 dinspre Aghireş 
(partea stângă) până la intersecţia cu str. Unirii, str. Unirii şi str. Crişan (partea stângă) 
până la intersecţia cu str. S. Bămuţiu, str. S. Bămuţiu (partea stângă) până la intersecţia 
cu str. Maxim Gorki, firul văii până la Pădurea Rotunda.

Zona de siguranţă publică nr. II este situată în sud-vestul municipiului şi cuprinde 
zona centrală din partea dreaptă a B-dului M. Viteazul, fiind situat pe un teren deluros. 
Locurile mai aglomerate ale sectorului de siguranţă se află pe partea dreapta a B-dului 
M. Viteazul, Piaţa 1 Decembrie 1918, Casa de Cultură a Sindicatelor, Piaţa luliu Maniu, 
Piaţa Agroalimentară. Străzile cele mai intens circulate sunt: B-dul M. Viteazul, str. 
Unirii, str. 9 Mai, str. Crişan şi str. 22 Decembrie 1989.

Locurile predispuse la comiterea de infracţiuni şi contravenţii în Zona II sunt 
următoarele: societăţile comerciale de la parteml blocurilor: El-4, Perla, T-159, A-28, 
A-29, IA, 2A, IB, 2B, Complex Comercial „Fortuna”, Piaţa Agroalimentară, parcările
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auto din spatele Sucursalei C.E.C. de pe B-dul M. Viteazul, bl. Perla, zona bl. 80, zona 
staţiilor de carburanţi „INSERCO” şi localurile: „Vintage-Charlie”.

De asemenea, agenţii de siguranţă publică din acest sector colaborează cu agenţii 
de poliţie locală.

V Zona de siguranţă publică III
-Sectorul de patrulare I: intersecţia B-dul M. Viteazul cu str. Sf. Vineri -staţia 

OMV, B-dul M. Viteazul (partea dreaptă în sensul de urcare spre centru), firul Văii 
Zalăului până la staţia de alimentare cu carburanţi ”Inserco” (lângă Casa Armatei), str. 
Simion Bămuţiu (partea stângă), str. Sf. Vineri, intersecţia cu str. Simion Bărnuţiu, str. 
Simion Bămuţiu (partea dreaptă), str. Industriilor (partea dreaptă), str. Lupului.

-Sectorul de patrulare II: intersecţia B-dul M. Viteazu cu str. Sf. Vineri - staţia 
OMV, B-dul M. Viteazul (partea dreaptă în sensul de urcare spre centm), fiml Văii 
Zalăului până la staţia de alimentare cu carburanţi ”Inserco”(lângă Casa Armatei), str. 
Simion Bămuţiu (partea stângă), str. Industriilor (partea stângă), str. Lupului.

Zona de siguranţă publică III este situată în nord-vestul municipiului fiind situată 
pe un teren deluros. Locurile mai aglomerate ale sectorului de siguranţă se află în zonele: 
Spitalul Judeţean Zalău, Gr. Şcolar V. Gelu, Şc. Gimnazială C. Coposu.

Străzile cele mai intens circulate sunt: B-dul M. Viteazul, str. S. Bămuţiu, str. V. 
Gelu, str. Gen. Dragalina, str. Sf Vineri.

Locurile predispuse la comiterea de infracţiuni şi contravenţii în zona III sunt 
următoarele: zona Complexului Comercial Casnica, societăţile comerciale situate în 
cartierele D-va I, D-va II şi D-va Nord, zona blocurilor C3, C4, şi a Spitalului Judeţean 
Sălaj, parcările auto din cartierele mai sus menţionate, zona staţiilor de alimentare cu 
carburanţi “Ţiriac Energy”, Staţia Petrom V”, “MOL”, OMV” localul Bar Vegas, 
Localul de jocuri electronice ”Seven”, Barul Bistriţeana, Magazin Non Stop “DAM”, 
str. Pietriş şi parcarea Kaufland.

De asemenea, agenţii de siguranţă publică din acest sector colaborează cu agenţii de 
poliţie locală.

V Zona de siguranţă publică IV
-Sectorul de patrulare I : intersecţia str. T. Vladimirescu cu B-dul M. Viteazul, 

B-dul M. Viteazul, Valea Zalăului (partea dreaptă) până la intersecţia cu B-dul M. 
Viteazul (Peco OMV), B-dul M. Viteazul (partea dreaptă - zona industrială); intersecţia 
B-dului M. Viteazul cu str. T. Vladimirescu, str. T. Vladimirescu (partea stângă) până 
la intersecţie cu str. Crângului, str. Crângului (partea stângă). Str. Sărmaş (partea stângă) 
până la intersecţie cu str. Porolissum, str. Porolissum (partea stângă) până la intersecţie 
cu str. T. Vladimirescu, str. T. Vladimirescu (partea stângă) până la intersecţia B-dului 
M. Viteazul, B-dul M. Viteazul (partea stângă) până la Peco OMV.

-Sectorul de patrulare II: cartieml Ortelec, str. Sărmaş (partea dreaptă) până la 
intersecţie cu str. Porolissum, str. Porolissum (partea dreaptă) până la intersecţie cu str. 
T. Vladimirescu, str. T. Vladimirescu (partea dreaptă), până la intersecţie cu B-dul M. 
Viteazul, B-dul M. Viteazul (partea dreaptă) până la intersecţia cu str. Fabricii, str. 
Fabricii (partea dreaptă), zona industrială.

Locurile mai aglomerate ale zonei de siguranţă se află pe str. Păcii, Autogara 
Zalău, Piaţa Astralis.
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Străzile cele mai intens circulate sunt: B-dul M. Viteazul, str. T. Vladimirescu, 
str. Porolissum.

Locurile predispuse la comiterea de infracţiuni şi contravenţii în zona IV sunt 
următoarele: societăţile comerciale situate în cartierul Păcii, Piaţa Astralis, cartierele 
Porolissum şi Ortelec, cu parcările din zonele mai sus menţionate, localurile „Basic 
Nord”, Pensiunea „Ramona”, Pensiunea „Domino”, Clubul „Divino” şi zona staţiilor 
de alimentare cu carburanţi „Vidalis”, str.Tudor Vladimirescu - zona ARBEMA, zona 
bloc Flora, bar “Seven”-Autogara Zalău, Ortelec - str.Moigradului - Barul din centru, 
zona Peco - Porolissum, str.Părului şi Ortelec - locul numit Stoguri.

Agenţii de siguranţă publică din aceste sectoare colaborează cu agenţii de poliţie
locală.

Agenţii de siguranţă publică şi patrulare sunt organizaţi pe 4 grupe, în 2 
schimburi, a câte 12 ore pe zi şi acţionează în patrule mixte fiind însoţiţi de subofiţeri 
din cadrul I.J.J. Sălaj.

Săptămânal, în baza unei solicitări scrise, I.J.J. Sălaj, înaintează I.P.J. Sălaj, 
respectiv poliţiei municipale, situaţia pe schimburi a subofiţerilor jandarmi planificaţi a 
efectua activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice în patrule mixte alături de 
agenţi de siguranţă publică.

Pentru echipele de siguranţă publică din schimbul I intrarea în serviciu se face la 
ora 07°°, iar pentru schimbul II la ora 19°°.

Periodic la nivelul municipiului se analizează numărul de fapte penale şi 
contravenţionale cu violenţă comise pe anumite sectoare, stabilindu-se zone cu risc 
criminogen ridicat. Pentru creşterea vizibilităţii poliţiştilor în stradă, prevenirea 
comiterii acestui gen de fapte şi descurajarea elementelor infractoare, patrulele de poliţie 
sau mixte vor avea puncte obligatorii de trecere şi staţionare în intervale de timp bine 
stabilite.

Majoritatea populaţiei din sectoarele de siguranţă publică de pe teritoriul 
municipiului este de naţionalitate română, împreună cu care convieţuiesc naţionalităţile 
maghiară şi rromă.

Pe linia politiei rutiere
In urma concluziilor desprinse din analiza situaţiei operative, pe linie de 

circulaţie, activitatea a fost organizată pe două zone de responsabilitate, stabilindu -se 
pentru fiecare zonă 2 variante de itinerarii de patrulare, precum şi puncte fixe de dirijare 
şi control a circulaţiei pe zile şi ore, conform graficului anexat prezentului plan.

ZONA I
-cuprinde străzile: B-dul M.Viteazul, din centrul Municipiului Zalău până la 

intersecţia SCALA, respectiv sediul A.C.R., str.Gh. Doja, C.Coposu, Kossuth, 
Gh.Lazăr, Andrei Şaguna, Olarilor, Muncitorilor, Nucilor, 1 Mai, Trandafirilor, Dacia,
M. Eminescu, Piaţa Unirii, Parcului, Cerbului, Căprioarei, 22 Decembrie 1989,
N. Titulescu, A.Mureşan, M.Gorki, Cloşca, S.Bămuţiu până la Casa Armatei, precum şi 
alte străzi cuprinse în această zonă, DN IF până la Popasul Romanilor, localitatea Stâna.

ZONA a-II-a
- cuprinde străzile: B-dul M.Viteazul de la sediul A.C.R. până la ieşirea din 

Municipiul Zalău, înspre Hereclean, respectiv podul peste Valea Panic, Cart. 
S.Bămuţiu, Cart. Dumbrava I şi II, Cart. Dumbrava Nord, Cart. Porolissum, Cart. Păcii, 
Str. Sf Vineri, Str. Aleea Ritmului, Str. Armoniei, T.Vladimirescu, Industriei, Fabricii
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şi Bujorilor, precum şi alte străzi cuprinse în această zonă. Activitatea de supraveghere 
şi control a circulaţiei se desfăşoară zilnic, asigurând prezenţa în fiecare zonă a unui 
număr de 2 echipaje la schimbul I iar la schimbul III, aceste zone vor fi acoperite cu un 
singur echipaj de poliţie.

In fiecare săptămână se va asigura un echipaj pentru controlul şi supravegherea 
traficului de circulaţie, pe raza localităţilor arondate Biroului Rutier Zalău - comunele 
Meseşenii de Jos, Hereclean şi Crişeni cu satele aparţinătoare.

In cele 13 unităţi deţinătoare de parc auto, 11 unităţi şcolare şi 6 unităţi preşcolare, 
se vor organiza activităţi educative, concursuri, vizionări de filme cu tematică rutieră, 
prelucrându-se acte normative şi cauze care au generat producerea de evenimente rutiere 
şi consecinţele acestora, efectuându-se recomandări pentru prevenirea producerii unor 
astfel de accidente.

Totodată, în activităţile zilnice din trafic, se vor efectua în mod exigent, controlul 
stării tehnice la autovehicule, luându-se măsuri de scoatere din trafic a celor care 
prezintă pericol pentru siguranţa circulaţiei, la aceste acţiuni fiind angrenaţi specialiştii 
din cadrul R.A.R. Sălaj.

Conform planurilor de măsuri ale I.G.P.R- D.P.R., se vor organiza acţiuni 
bisăptămânale pentru depistarea neregulilor comise de pietoni, depăşirea limitei legale 
de viteză, săptămânal acţiuni pentru depistarea conducătorilor auto care nu acordă 
prioritate de trecere autovehiculelor şi pietonilor, sau care efectuează depăşiri 
neregulamentare, iar bilunar se vor organiza acţiuni pentru verificarea legalităţii 
transporturilor de mărfuri sau persoane.

Zilnic, la intrarea în serviciu se va asigura de către ofiţerii poliţiei rutiere, 
instruirea agenţilor de poliţie rutieră care vor efectua controlul în teren privind modul 
în care aceştia îşi execută serviciul, le va analiza activitatea pe baza raportului cu 
activităţile desfăşurate, stabilind calificativele şi măsurile care se impun pentru creşterea 
eficienţei activităţii acestora.

Săptămânal, se vor analiza rezultatele obţinute de lucrătorii Biroului Rutier Zalău, 
stabilindu-se activităţile ce urmează să se desfăşoare, măsurile necesare în funcţie de 
nota de sarcini a Biroului Rutier, precum şi în funcţie de dispoziţiile eşaloanelor
superioare.

Săptămânal, un ofiţer din cadrul biroului va participa la Primăria Municipiului 
Zalău, la şedinţa de analiză şi avizare a lucrărilor în carosabil, manifestând exigenţă în 
acest sens, pentru prevenirea degradării drumurilor şi a trotuarelor şi refacerea în termen 
a acestora în urma lucrărilor.

Lunar, împreună cu factorii de conducere din cadrul S.A.D.P. Zalău şi S.C. 
Citadin S.R.L. Zalău, se vor efectua verificări în teren privind modul de semnalizare cu 
indicatoare rutiere, starea acestora, făcându-se informări în acest sens.

Se va ţine permanent legătura cu Primăria Municipiului Zalău în vederea 
modernizării circulaţiei pe drumurile publice, înlocuirea semafoarelor şi indicatoarelor 
deteriorate, sincronizarea sistemului de semaforizare şi crearea de undă verde pe B-dul 
M.Viteazul, amenajarea de parcări, asigurarea şi crearea condiţiilor optime pentru 
circulaţia autovehiculelor şi pietonilor.

/V

In cazul producerii de accidente mortale sau cu consecinţe deosebite, se va face 
analiza cauzelor şi împrejurărilor care au generat producerea lor, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru înlăturarea acestora.
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POLITIA LOCALĂ ZALĂU
♦

Poliţia Locală Zalău este organizată şi funcţionează ca instituţie publică de interes 
local aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

Pentru a asigura prezenţa în municipiu a agenţilor au fost stabilite un număr de 
2 zone de responsabilitate, în care acţionează cu patrule pedestre şi 2 zone de 
responsabilitate în care se acţionează cu patrule mobile.

Pe raza Municipiului Zalău sunt amplasate un număr de 163 camere de 
supraveghere video, pentru monitorizarea spaţiilor publice, controlul traficului rutier şi 
monitorizare puncte gospodăreşti.

La nivelul Poliţiei Locale Zalău, au fost constatate şi aplicate în anul 2022 un 
număr de 7.571 sancţiuni contravenţionale, aplicându-se amenzi în valoare totală de 
1.143.705 lei. în principal, au fost încălcate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea 61/1991
-Legea 92/2007
- Legea 349/2002
- Legea 448/2006
- Legea 24/2007
- OUG 195/2002
- OUG 97/2005
- OG 99/2000
- HCL 213/2008
- HCL 57/2008
- HCL 73/2017
- HCL 165/2018
- HCL 170/2007
- Legea 55/2020

- 1.491
-23
-19
-24
-3
- 2.977
-16
-1
-45
-321
-51
-232
- 2.283
-85

Pe linie de ordine publică
Zona de patrulare pedestră I: se întinde de la intersecţia str. Gh. Doja cu 

B-dul. M. Viteazul şi str. 22 Decembrie 1989 până la intersecţia cu str. 9 Mai (până la 
limita cu zona de patrulare II), pe ambele părţi ale bulevardului, inclusiv str. Unirii, 
str. S. Oros, Piaţa luliu Maniu.

Locurile mai aglomerate ale zonei se află pe b-dul M. Viteazul, zona Galeriile 
Meseş, Piaţa Agroalimentară Centrală, Platoul de Marmură, Pasajul, Activ Plazza 
Mall, magazin “Carrefour”, restaurant fast-food “Imbiss”, club “Diesel”, Club 
“Millenium”, Club “Draft”, Piaţa luliu Maniu. Străzile cele mai intens circulate sunt 
B-dul M. Viteazul, str. Unirii, str. S. Oros.

Locurile predispuse la comiterea de contravenţii sunt Piaţa Agroalimentară 
Centrală, Club “Diesel”, Club “Millenium”, Club “Draft”, restaurant fast-food 
“Imbiss”, magazin “Carrefour”, Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”, Prefectura 
Judeţului Sălaj.

- Zona de patrulare pedestră II: se întinde de la B-dul M Viteazul de la 
intersecţia cu str. S. Bărnuţiu până la intersecţia cu str. 9 Mai (ceas), pe ambele părţi ale 
bulevardului, până la str. Crişan, incluzând Parcul Central până la str. Gh. Lazăr.
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Locurile mai aglomerate ale zonei se află pe b-dul M. Viteazul, zona Perla - 
Zahana, societăţile comerciale care au sediul la parterul blocurilor C-1, C-2, C-3, A-96, 
B120, bl. Perla, bl. Zahana, bl. C.E.C., bl Horea. Străzile cele mai intens circulate sunt: 
B-dul M. Viteazul, str. Gh. Lazar, str. Crişan, str. 9 Mai.

Locurile predispuse la comiterea de contravenţii în zona II sunt: societăţile 
comerciale care au sediul la parterul blocurilor C-1, C-2, C-3, A-96, parcările auto din 
spatele blocurilor B-120, Parcul Central, bl. T159, zona Perla-Zahana, Vintage Club.

Zona de patrulare mobilă III: se întinde de la limita zonei de patrulare pedestră 
II, intersecţia b-dul M. Viteazul cu str. S Bămuţiu (zona Scala) până la limita nordică a 
Municipiului Zalău. Aceasta cuprinde cartierele Dumbrava I, II şi Dumbrava Nord, 
cart. Păcii, cart. Ortelec, cart. Porolissum, B-dul M. Viteazul şi străzile: S. Bămuţiu, 
Voievod Gelu, Industriilor, M. Gorki, A. Mureşan, Lupului, Centura Zalău, str. 
Spicului, zona industrială.

Locurile mai aglomerate ale zonei sunt: Autogara, Spitalul Judeţean Sălaj, Clinica 
Salvosan Ciobanca, Sala Sporturilor Gheorghe Tadici, Piaţa Astralis, Piaţa Dumbrava 
Nord, magazinele Unicarm, Kaufland, Penny Market, Lidl, Value Center, Mc 
Donald's.

Locurile predispuse la comiterea de contravenţii în Zona III sunt: Cartier 
Ortelec (str. Părului, Stoguri, zona Deleni), Cartier Păcii, magazinele Unicarm, 
Kaufland, Penny Market, Lidl, Value Center, autogara, pieţele agroalimentare, zona 
Spitalului Judeţean Sălaj, bl. C3-C4, bl. ClO-12, bl. G164, bl. G160, bloc Silvania - 
Astralis, Adăpostul de Noapte, str. Spicului, zona Dedeman, lăcaşurile de cult.

Zona de patrulare mobilă IV se întinde de la limita zonei I (Piaţa luliu Maniu) 
până la limita sudică a Municipiului Zalău. Aceasta cuprinde cartierele: Stadion, 
Brădet, Traian, Meseş, străzile: 22 Decembrie 1989, Gh. Doja, C. Coposu, Kossuth, A. 
lancu, Traian, Parcului, Decebal, Eminescu, C. D. Gherea, Cloşca, Cimitiml Municipal, 
Parc Pădure Brădet (zonele A şi B).

Locurile mai aglomerate ale zonei sunt: magazinele Penny Market, Codiflor, 
Unicarm, str. Cloşca, str. Parcului, str. Unirii, str. 22 Decembrie 1989, str. Gh. Doja, str. 
A. Şaguna, str. N. Titulescu.

MISIUNI SPECIFICE

Poliţiştii locali colaborează cu agenţii de la Poliţia Municipiului Zalău şi
LJ.J. Sălaj.

în conformitate cu prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010:

în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, Poliţia 
Locală are următoarele atribuţii'.

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de 
Ordine şi Siguranţă Publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în 
condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ 
publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau 
privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de 
agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în 
proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale
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sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi 
siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 
competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate 
de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 
provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea 
şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 
procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea 
soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru 
nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a 
celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia 
animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
despre existenţa lor şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul 
acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului, din 
instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni 
specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 
publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de 
pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se 
desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, 
stabilite de consiliul local.

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de
competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ- 
teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce 
compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 
inffacţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de 
chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din 
Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor
silite;

n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin 
imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi 
restabilirii ordinii publice.
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In domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Poliţia Locală are următoarele
atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice pe raza teritorială de 
competenţă având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor 
de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli 
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă 
asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea 
efectelor fenomenelor naturale, cum ar fi: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, 
ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea, pe drumurile publice;

d) participă împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române la 
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 
demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, 
manifestări cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 
şi alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea 
măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea 
oricăror altor măsuri pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente 
şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi, 
dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor, accesul interzis, având dreptul 
de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
privind gabaritul şi accesul pe anumite sectoare de drum, în acest sens, având dreptul de 
a efectua semnale de oprire a conducătorilor de vehicule;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de 
către pietoni, biciclişti, conducători de mopede, vehicule cu tracţiune animală ;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor 
legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, parcuri şi zone de 
agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin 
semnul internaţional pentru persoane cu handicap;

m) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ teritoriale.

ACTIVITĂŢILE POLIŢIŞTILOR LOCALI:

- patrule mobile zilnic în zonele de responsabilitate;
- asigură măsuri de ordine la şcolile din Municipiul Zalău, având în 

responsabilitate directă, conform protocolului, unităţile de învăţământ: Şcoala 
Gimnazială “Gh. Lazăr”, Colegiul Naţional „Silvania”, Liceul „Gheorghe Şincai”,
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Liceul Ortodox, Liceul Sportiv „Avram lancu” şi Şcoala Gimnazială „Simion 
Bămuţiu”;

- în zilele de sărbători religioase şi duminica, se acţionează în zona lăcaşurilor de 
cult, respectiv: Biserica Ortodoxă „ Naşterea Maicii Domnului” (lângă Moli), Biserica 
Ortodoxă „Sf. loan Botezătorul” (incinta Unităţii Militare), Biserica Ortodoxă 
“Naşterea Sf. loan Botezătorul” (Spitalul Judeţean), Biserica Ortodoxă „Pogorârea 
Duhului Sfânt”(Porolissum), Biserica Ortodoxa “Sf. Ştefan” de pe str. A. lancu, 
Biserica Ortodoxa “Sf. Treime” de pe str. Andrei Şaguna şi 2 biserici din Ortelec;

- zilnic se acţionează pentru combaterea actelor de cerşetorie, sens în care 
efectuăm controale în punctele de pătrundere în municipiu, cartiere şi zonele 
aglomerate, pentru identificarea persoanelor cu asemenea preocupări (Autogară, Piaţa 
Astralis, Piaţa Centrală, Piaţa D-va Nord, Magazinele Unicarm, Kaufland, Penny 
Market- Bradet şi D-va Nord, Careffour, Lidl, magazinele Profi), Value Center;

- supravegherea blocurilor de locuinţe sociale: C3, C4, Silvania - Astralis, bloc
C 10;

- supravegherea “Adăpostului de Noapte” şi a „Centrului Social”, unde sunt 
cazate persoane fără adăpost;

- activităţi zilnice pentru identificarea persoanelor care nu păstrează şi nu menţin 
curăţenia municipiului, precum şi a celor care conturbă ordinea şi liniştea publică;

- se acţionează pentru identificarea persoanelor care efectuează comerţ stradal 
fără fonue legale;

- prin serviciul de patrulare în zonele de competenţă se urmăreşte prevenirea şi 
combaterea furturilor din unităţi comerciale, a tâlhăriilor, furturilor din buzunare, 
poşete, bagaje etc., cât şi a distrugerilor de mobilier din parcuri şi celelalte spaţii unde 
sunt amplasate;

- de asemenea se acţionează zilnic, în timpul programului şcolar, pe linie de 
fluidizare a traficului, în zona unităţilor de învăţământ;

-patrulări zilnice pe raza Municipiului Zalău, pentru exercitarea atribuţiilor date 
în competenţa Serviciului Circulaţie Rutieră.

Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale au fost organizate şi 
executate mai multe acţiuni astfel:

- pentru asigurarea măsurilor de ordine precum şi pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de Covid 19 în zonele localurilor de alimentaţie publică, terase, 
pieţe, staţii pentru mijloace de transport în comun, mijloace de transport în comun, zona 

lăcaşurilor de cult, zona unităţilor de învăţământ, etc - 81 acţiuni;
- zilnic s-a acţionat pentru prevenirea şi combaterea faptelor de cerşetorie şi 

vagabondaj în apropierea magazinelor, pieţelor, pentru identificarea persoanelor care nu 

menţin curăţenia oraşului, s-a urmărit modul în care sunt parcate autovehiculele în 

zonele de locuinţe şi zonele aglomerate ale oraşului;
- au asigurat măsuri de ordine publică la activităţile sportive;
- zilnic s-a asigurat însoţirea transportului de valori la Trezorerie şi transport 

Poşta Specială).
- agenţii Poliţiei Locale au asigurat pe perioada funcţionării şcolilor măsuri de 

ordine în preajma a 6 unităţi de învăţământ la intrarea şi ieşirea de la cursuri şi pe durata
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pauzelor pentru evitarea producerii unor situaţii conflictuale sau a infracţiunilor cu 

violenţă, precum şi prevenirea absenteismului în unităţile şcolare;
- s-a asigurat prezenţa la 4 centre de evaluare naţională pentru cls. VIII, unde 

poliţiştii locali au fost prezenţi pe durata desfăşurării examenelor (Lic. A. lancu, Şc. S. 
Bămuţiu, Şc. M. Eminescu si C.N.S.), la un centru de corectare Şc. G.Sincai şi la Mihai 
Eminescu s-a asigurat paza lucrărilor;

- s-a asigurat prezenţa la 2 centre de evaluare, unde poliţiştii locali au fost 
prezenţi pe durata desfăşurării examenelor de bacalaureat (C.N. Silvania şi Liceul 
Pedagogic Gh. Şincai), la un centrul de corectare (la Şcoala Simion Bămuţiu s-a 

asigurat paza lucrărilor), iar la sfârşitul lunii august, la Liceul A. lancu la centrul de 

evaluare;
- s-au asigurat măsuri de ordine în Parcul Central la Altaml de Ceremonii cu 

ocazia oficierii stărilor civile.
- au sprijinit lucrătorii de la S.C. Citadin S.R.L. şi S.A.D.P. pentru eliberarea 

unor parcări în vederea marcării acestora sau pentm desfăşurarea în bune condiţii a 

licitaţiilor pentm locurile de parcare, precum şi pentru asfaltarea unor străzi sau 

parcări, de pe raza Municipiului Zalău;
-au însoţit şi asigurat protecţie unor recenzori la solicitarea acestora, pe perioada 

desfăşurării Recensământului populaţiei.
- poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine pe perioada proiecţiei de filme şi cu 

ocazia evenimentului „Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre Sălăjană” care au 

avut loc în parcarea Value Center.
- în data de 01.11.2022 s-a desfăşurat o acţiune la cimitir pentru îndepărtarea 

cerşetorilor din zonă, pe perioada luminăţiei;
- în data de 01.12.2022, s-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia Zilei 

Naţionale a României.
- în data de 22.12.2022, s-au asigurat măsuri de ordine pe perioada evenimentului 

organizat pentm Comemorarea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989;
- agenţii Poliţiei Locale au asigurat serviciul de pază la posturile de acces - 

control în Primăria Zalău.
- la solicitarea S.C. „ Transurbis ” S.A. Zalău, s-au desfăşurat 47 acţiuni în 

comun cu lucrătorii instituţiei, pentm identificarea şi sancţionarea persoanelor care au 

circulat fără bilete sau legitimaţii de călătorie pe mijloacele de transport în comun;
- agenţii Poliţiei Locale au desfăşurat activităţi comune sau au însoţit şi acordat 

protecţie funcţionarilor publici din primărie, în 295 acţiuni în vederea exercitării 
atributului de autoritate publică;

- pe toată durata anului, în zilele de duminică, precum şi cu ocazia sărbătorilor 

religioase (Paşti, Rusalii, Sf. Maria, Crăciun etc.), agenţii Poliţiei Locale au acţionat în 

zona lăcaşurilor de cult pentm îndepărtarea persoanelor care apelează la mila publică şi 
perturbă desfăşurarea ritualului religios;

- au sprijinit prin înmânarea sau afişarea la domiciliu, a unui număr de 

214 procese verbale de contravenţie, citaţii, adrese etc. venite la solicitarea altor poliţii
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locale, instanţe judecătoreşti, procuratură sau alte unităţi de pe raza municipiului, 
judeţului sau din ţară ;

- în cursul anului 2022, în urma vizualizării celor 15 camere amplasate în zona 

punctelor gospodăreşti, poliţiştii locali au fost îndrumaţi sau au intervenit în urma 

vizualizării camerelor din zona PG-urilor, în 322 situaţii;
- în anul 2022 au fost organizate şi efectuate 19 acţiuni în locaţii unde locuiesc 

familii de rromi, în care s-a efectuat verificarea documentelor de proprietate sau a 

contractelor de folosire a terenului respectiv, inventarierea construcţiilor şi a 

persoanelor care locuiesc în fiecare din acestea (adulţi, minori, animale, bunuri, pentru 

fiecare locuinţă în parte), sancţionarea persoanelor care locuiesc fără forme legale, 
depistarea, identificarea şi sancţionarea persoanelor care nu respectă normele legale 

privind curăţenia, efectuarea de controale în zonă, pentru depistarea şi sancţionarea 

persoanelor care nu respectă normele legale cu privire la menţinerea ordinii şi liniştii 
publice. Aceste acţiuni au fost desfăşurate împreună cu Serviciul Urbanism, D.A.S. 
Zalău, D.C.C. din cadrul Primăriei Zalău, S.C. Citadin S.R.L. sau IJJ Sălaj;

-La solicitarea primăriei au fost efectuate verificări la blocul de locuinţe sociale 

C3, din cart. Dumbrava, blocurile CI0-11 de pe str. Năzuinţei, blocul Silvania Astralis 

de pe Bulevardul Mihai Viteazul.
- au răspuns unui număr de 3.606 solicitări din partea cetăţenilor sau alte 

instituţii pentru: soluţionarea unor conflicte casnice, aplanarea conflictelor între vecini, 
stări de pericol identificate de cetăţeni în zonele de domiciliu ale acestora. Cele care au 

intrat în competenţa Poliţiei Locale au fost rezolvate cu operativitate, iar restul au fost 
comunicate altor instituţii pentru competenta soluţionare;

- în 107 cazuri poliţiştii locali au fost direcţionaţi de personalul care desfăşoară 

activitatea în dispecerat, la unităţile de învăţământ la care au pornit alarme;
- au acţionat pentru combaterea fenomenului de apelare la mila publică, aplicând 

un număr de 977 sancţiuni contravenţionale;
- au fost conduse la sediul Poliţiei Locale pentru identificare un număr de 25 

persoane suspecte, depistate cu ocazia unor acţiuni sau controale, precum şi cele care 

au refuzat să se legitimeze cu actul de identitate ori să dea relaţii pentru stabilirea 

identităţii lor;
- au predat Poliţiei Municipiului Zalău un număr de 12 persoane suspecte de 

comiterea unor infracţiuni (furturi, spargeri, distrugeri etc.), iar 7 minori au fost duşi la 

Complexul de Servicii Comunitare nr. 1, în vederea luării măsurilor care se impun;
- au fost depistate 82 de situaţii în care s-a constatat desfăşurarea de activităţi 

comerciale cu încălcarea normelor legale în vigoare;
- 190 persoane au fost depistate în situaţia de conturbare a liniştii publice, 

aplicând 149 sancţiuni contravenţionale;
- au identificat şi dirijat spre soluţionare instituţiilor de resort un număr de 431 

situaţii de stări de pericol (canale sparte, gropi în carosabil, obstacole naturale, 
indicatoare de circulaţie distruse, animale moarte localizate în parcuri sau pe arterele de 

circulaţie etc.) şi zone neiluminate;
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- au fost aplicate un număr de 4.551 invitaţii unor persoane care au parcat 
autoturismele în alte locuri decât cele special amenajate sau au încălcat alte norme de 
convieţuire socială;

- pentru asigurarea fluenţei circulaţiei pe anumite drumuri publice din raza 

teritorială de competenţă - 228 acţiuni;
- zilnic s-a verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră, starea 

indicatoarelor şi a marcajelor, neregulile constatate au fost transmise reprezentanţilor 
S.A.D.P.;

- au participat la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de manifestări 
cultural artistice, sportive, religioase şi alte activităţi care s-au desfăşurat pe drumul 
public care au implicat aglomerări de persoane, în 11 situaţii:

- au asigurat măsurile de circulaţie în 35 situaţii, în cazul efectuării unor lucrări 
pe partea carosabilă, ( Compania de Apă, Electrica, Eon Gaz, S.C. Drum Construct, 
S.C.Brantner - puncte de colectare subterane, S.C.Avril, S.C. Delcar, furnizori de 
internet si televiziune, etc).

- au asigurat fluenţa circulaţiei cu ocazia efectuării de marcaje rutiere în 33
situaţii;

- în 3 situaţii au însoţit autovehicule de mare tonaj pentru a transporta mărfuri 
sau utilaje pentru efectuarea de lucrări pe raza municipiului;

- au luat măsuri pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului în cazul a 30 

accidente de circulaţie şi în 15 situaţii au asigurat măsuri de circulaţie pentru sprijinirea 

celor de la ISU pentru a interveni cu operativitate.
- în 12 situaţii au acordat sprijin S.C. Citadin, prin luarea măsurilor de eliberarea 

părţii carosabile în scopul efectuării de lucrări, precum şi asigurarea fluenţei şi 
siguranţei traficului cu ocazia lucrărilor de ffezare, asfaltare şi amplasare ornamente de 

sărbători, pentru limitarea efectelor produse de scurgeri de ulei, ploi torenţiale, ninsori, 
gheaţă, depuneri de polei ( aluviuni, canale înfundate, capace de canale ridicate, 
subsoluri inundate, ţurţuri de gheaţă, arbori doborâţi, acoperişuri sau cabluri căzute etc.), 
ceea ce a condus şi la îngreunarea circulaţiei

- au acţionat zilnic pentru identificarea şi sancţionarea conducătorilor auto 

care au încălcat normele legale privind oprirea, staţionarea, parcarea, accesul interzis, 
sau circularea pe un sector de drum pe care nu le era permis accesul, precum şi pentru 

încălcarea normelor de către pietoni, biciclişti şi vehicule cu tracţiune animală.
- în cadrul Politiei Locale au fost soluţionate un număr de 110 petiţii.
- au aplicat 101 sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 

biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală
- au asigurat, la solicitarea Poliţiei Municipiului Zalău, poliţişti locali în vederea 

constituirii echipajelor mixte;
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EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC

Serviciul Public - Poliţia Locală, are în prezent 53 de agenţi, repartizaţi în 2 
servicii: Ordine Publică şi Circulaţie Rutieră. în cadrul Serviciului Ordine Publică, 
poliţiştii locali sunt repartizaţi în 4 (patru) grupe, din care 36 desfăşoară activităţi 
specifice de asigurare a ordinii şi liniştii publice, prin activitate de patrulare, pe raza 
municipiului Zalău, 4 desfăşoară activităţi în dispeceratul Poliţiei Locale şi 4 în postul 
punct control din incinta Primăriei Zalău. în cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră sunt 
9 poliţişti locali care efectuează serviciul în ture de 12 ore.

Activitatea poliţiştilor locali se desfăşoară pe 2 (două) schimburi (12/24, 12/48): 
-Schi - 07’Li93o -SchII-19’^-073o

Zilnic, din cadrul Serviciului Ordine Publică asigurăm prezenţa în stradă a 4 - 6 
poliţişti locali/schimb şi a 2 autoturisme, cu nr. de înmatriculare SJ - 01 - PLZ , SJ - 
02 - PLZ, iar din cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră 2 poliţişti locali/schimb cu un 
autoturism Dacia Logan SJ- 10-PLZ.

Agenţii Poliţiei Locale acţionează cu mijloace de intervenţie specifice, respectiv 
tomfă, cătuşe, spray iritant lacrimogen. Poliţia Locală acţionează pe raza Municipiului 
Zalău.

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR
ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

Instruirea poliţiştilor locali, care acţionează în echipele de siguranţă publică şi 
circulaţie rutieră, se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, prin rotaţie de către 
conducerea Poliţiei Locale, cu privire la situaţia operativă şi evenimentele produse în 
ultimele 24 de ore;

Instruirea se realizează pe schimburi înaintea plecării în teren, timp de 15 minute, 
urmând să se execute:

-verificarea prezenţei, dacă poliţiştii sunt apţi fizic şi psihic pentru executarea 
serviciului, dacă au ţinută corespunzătoare şi toate materialele din dotare asupra lor, 
inclusiv modul de întreţinere a autovehiculelor;

- prezentarea situaţiei operative din ultimele 24 de ore, a evenimentelor care au avut 
loc şi acţiunilor în curs de desfăşurare pe raza municipiului, precum şi a forţelor cu care 
se conlucrează;

- prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfăşurată de aceştia în ziua 
precedentă;

- indicarea persoanelor, a obiectelor urmărite;
- repartizarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor după rezoluţionarea acestora de 

către conducerea unităţii;
- sprijină şi îndrumă pe ceilalţi aflaţi în serviciu, pentru executarea în bune condiţii 

a sarcinilor specifice şi ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
- alte activităţi de ordin organizatoric.

Controlul efectivelor se realizează de către conducerea Poliţiei Locale Zalău.
Controlul dispozitivelor de siguranţă publică va fi efectuat de către şeful de grupă, 

în baza unui grafic lunar aprobat de şeful fiecărei structuri.
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Deficienţele constatate cu ocazia controlului vor fi menţionate în raportul zilnic 
de activitate, care va fi prezentat zilnic şefului structurii cu ocazia schimbării serviciului 
pentru a dispune măsuri.

DISPOZIŢII FINALE
5

Schimbul de informaţii între Poliţia Locală Zalău şi celelalte instituţii participante
la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică se realizează prin întâlniri
operative la nivel de conducere, adrese şi comunicări scrise, schimb de informaţii în
teren între agenţi. Evaluarea activităţilor desfăşurate se realizează zilnic la ieşirea din
schimb la nivel de grupă, lunar la nivelul serviciilor şi trimestrial/anual la nivel de
instituţie.»

DIRECT UTiy,
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Anexa nr.l
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Anexa 2

Tabel

Cuprinzând persoanele cu funcţii de conducere, cu atribuţii de coordonare şi control al 
efectivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice

Funcţii de conducere
9

Nume şi prenumeNr
crt

DIRECTOR EXECUTIVTRIF LUCIAN SORIN1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT2 VALEA DUMITRU

HORVAT OVIDIU CĂLIN ŞEF SERVICIU CR3
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