
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

 

HOTĂRÂREA NR. 14/27.03.2017 

privind aprobarea planului de ordine si siguranța publica al  
Politiei Locale a Comunei Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, pe anul 2017 

 
Consiliul Local al Comunei Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, intrunit in sedinta ordinara in 

data de 27.03.2017, 

Luând act de Expunerea de motive înaintată de Primarul Comunei Ștefăneștii de Jos si 
Raportul de specialitate al sefului biroului Politiei Locale a Comunei Ștefăneștii de Jos; 

Vazand Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 

Având in vedere prevederile legale cuprinse in: Legea politiei locale nr.155/2010; 
H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a 
politiei locale; Ordinul nr.92/17 mai 2011 al ministrului administrației si internelor pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranța al politiei locale; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, d), alin.6 lit. a), pct.7 din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aproba Planul de ordine si siguranța publica al Politiei Locale a Comunei Ștefăneștii de 
Jos, pe anul 2016, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre; 

Art.2 Biroul Poliția Locală va lua toate masurile necesare in vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.2. Secretarul Com. Ștefăneștii de Jos va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                                               SECRETAR COMUNA, 

 

Consilieri prezenti: 15 

Adoptata cu ___15___ voturi „pentru” din 15 consilieri locali in functie 

ROMÂNIA 



JUDEȚUL ILFOV 
PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

Sos. Ștefănești, nr. 116, jud. Ilfov, cod 077175 
Tel / Fax : 021-361.35.29 
COD FISCAL 4420775 

NR……..…/…................ 
 

   APROB, 
PRIMARUL COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

   ȘTEFAN IONEL ROBERT 
 

       APROB, 
ŞEFUL POLITIEI ORAȘULUI VOLUNTARI 

         Subcomisar de politie 
                  SURDEANU BOGDAN PETRU 

 
 

PLANUL DE ORDINE și SIGURANTA PUBLICA 
AL COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

POLITIA LOCALA 
 
Planul de ordine și siguranță publica, a fost întocmit în baza, Legea 155/2010 

privind înființarea Politie Locale și Ordin 92/05.11.2011. 

CAP.I ANALIZA SITUATIE1 OPERATIVE: 

A. TERITORIUL 

a) Așezarea geografica a teritoriului de competență 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
Comuna Ștefăneștii De Jos este poziționată în Câmpia Vlăsiei, în partea de sud a 
țării, aflând-se pe ambele maluri ale râului Pasărea. Relieful este cel specific de 
câmpie. 
 

b) Județele învecinate 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
Comuna Ștefăneștii De Jos este situată în partea de Nord, Nord-Est a Județului 
Ilfov și se învecinează: 
 - la Nord Județul Prahova 
 - la Sud Județul Giurgiu 
 - la Est Județele Călărași și Ialomița 
 - la Vest Județele Giurgiu și Dâmbovița  
 
 

           c) Suprafața și configurația terenului 



1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 

Comuna Ștefăneștii de Jos se întinde pe o suprafața de 32km2 . Pe teritoriul 
comunei se afla 141 de străzi a căror lungime totală este de 62,7 km. Principala 
intrare în Comuna Ștefăneștii de Jos se face din Centura Bucureștiului, trecând-
se printr-o zonă de pădure, apoi ajungând într-o zonă de câmpie, zona 
importanta din punct de vedere economic datorita șoselei care face legătura cu 
București, în această zonă fiind numeroase societăți comerciale care aduc 
contribuții la bugetul local și oferă locuri de muncă la numeroase persoane din 
comună. 

  
 d) Organizarea administrativ teritorială 

1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
      Comuna Ștefăneștii de Jos este împărțită în 4 zone după cum urmează: 
   - Ștefăneștii de Jos 
   - Ștefăneștii de Sus 
   - Crețuleasca 
   - Cosmopolis 
 
 e) Dispunerea unităților administrativ teritoriale 

1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 

Comuna Ștefăneștii de Jos în partea de Nord de învecinează cu Com. Dascălu, la 
Sud cu Orașul Voluntari, la Est Com. Afumați, la Vest Com. Tunari, pe teritoriul 
administrativ al comunei se află pădurea Lipoveanca-Vulpache și o parte din 
pădurea Runcu. 
 

f) Regim climateric  
   1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 
Clima comunei se caracterizează prin patru anotimpuri cu particularități specifice zonei 
de câmpie, pe timp de vara întâlnindu-se caniculă și secetă iar iarna având parte de 
fenomenul de viscol. Temperatura medie pe timp de vara fiind de 23°-25°C, cu maxime 
ce pot atinge 40° C, iar pe timp de iarnă temperatura medie este de 0°-2°C, cu minime de 
-10° - -15°C. 
Precipitațiile totalizează 190-210mm pe an și au de obicei caracter torențial.  
 
g) Rețele hidrografice 
    1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 
Comuna Ștefăneștii de Jos aparține de Câmpia Movilița având pânza freatică la 10-15m 
adâncime dar pe unele porțiuni poate fi găsita la 3m, în anii ploioși ajungând aproape la 
suprafața. 
 
 
 
 
h) Cai de comunicații 
    1. Comuna Ștefăneștii de Jos 



Teritoriul Comunei Ștefăneștii de Jos este străbătut de DJ. 200 București – Fierbinți-Târg 
ca artera principală, DJ. 100 Brănești – Otopeni ca arteră secundară și cuprinde un număr 
de 141 de străzi a căror lungime depășește 67Km, din care: 
- străzi modernizate – 20Km+300m 
- străzi nemodernizate – 46Km+700m 
- lungime DJ. 200 pe raza comunei 3KM+700m 
- lungime DJ. 100 pe raza comunei 4Km+200m 
Valorile traficului pietonal cresc în intervalul orar 0600 – 0830 și 1130 – 1300 în special pe 
DJ. 200 București – Fierbinți Târg. 
Frecvența circulației rutiere este influențată în special de creșterea valorilor de trafic în 
intervalul 0600 – 0830 și 1600 – 1730 principal fiind DJ. 200 care este tranzitat de peste 
2000 de autovehicule atât de locuitorii comunei cât și cei limitrofi. 
 
i) Obiective turistice, economice, instituții de interes public, de cult, muzeistice, scoli 
și alte locuri de interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice. 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
Pe raza comunei se află un număr de 4 lăcașe de cult, toate fiind Biserici Creștin – 
Ortodoxe. 
De asemenea pe raza comunei se află Studiourile Cinematografice Kentauros. Mai 
fucționează și un număr de 687 agenți economici din care 620 societăți comerciale cu 
capital de stat și privat și 67 asociații familiare și persoane fizice. 

 
B. POPULAȚIA 
 

a) Numărul populației 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
Potrivit ultimelor statistici populația comuna Ștefăneștii de Jos este de 7950 locuitori ce 
domiciliază în 1900 locuințe și 70 clădiri. 
 
b) Structura populației 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
După etnie distribuția demografică a populației se prezintă astfel: 

- români – 7820 
- rromi  - 130  

Populația comunei este majoritar de religie ortodoxă pe stil nou dar conviețuiesc și cetățeni 
care sunt adepți ai următoarelor culte: creștini de rit vechi, catolici, creștini după 
Evanghelie, adventiști de ziua a șaptea, romano - catolici, greco - catolici, baptiști, 
penticostali, reformați, musulmani.  
 
 
 
 
 
c) Ocupații de bază și/sau temporare 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 



Mare parte din locuitorii comunei Ștefăneștii de Jos lucrează pe raza municipiului 
București, fiind angajați la diferite firme și societăți comerciale cu capital privat și de stat. 
Pe raza comunei Ștefăneștii de Jos lucrează aproximativ 200 de persoane care nu locuiesc 
pe raza localității. 
 
d) Rata șomajului 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
Pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos se afla un număr de 45 de șomeri din care 20 femei 
și 25 bărbați , primesc indemnizații 104 persoane, ajutor social 35 persoane și supliment 
alocație 90 persoane. 
 
e) Fluctuația populației 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
In momentul actual nu exista un fenomen semnificativ de fluctuație a populației la nivelul 
comunei Ștefăneștii de Jos. 
 
 
 

C. EVENIMENTE SOCIAL - ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE 

a) Sărbători naționale 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
Aceste sărbători sunt serbate într-un cadru restrâns datorita faptului ca sunt 
momente de importanta națională (1 Decembrie - Ziua Națională a României, 24 
Ianuarie - Unirea Principatelor). 
 
b)Zilele comunei 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 Zilele comunei Ștefăneștii de Jos se sărbătoresc în data de 8 septembrie. 
 
c) Sărbătorile organizațiilor și asociațiilor profesionale 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
Pe raza comunei nu se organizează astfel de manifestări. 
 
d) Sărbători religioase la nivel național și local 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
- Învierea Domnului (Sfintele Paste) 
- Nașterea Domnului (25-26 decembrie) 
- Ziua Eroilor 
 
 
 

 
 
 
D. STAREA INFRACŢIONALA ȘI CONTRAVENTIONALĂ 

D. 1. Date globale 



a) Evoluția fenomenului infracțional fata de anul anterior la infracțiunile sesizate, 
constatate și soluționate se prezintă astfel: 

1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
      

 Total infracțiuni sesizate 
2015 17 
2016 32 
+/- 49 

 
 Total infracțiuni constatate 

2015 8 
2016 7 
+/- 15 

 
 
b) Principalele genuri de fapte comise și zonele unde se concentrează acestea 

  1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 
 

Categoria de infracțiuni 2015 2016 
Omor 0 0 

Ucidere din culpă 1 2 
Tentativa de omor 1 0 

L.C.M. 0 0 
Vătămare Corporala din Culpa 1 1 

Loviri 7 6 
Tâlharii 4 5 
Violuri 0 0 

Ultraje contra bunurilor 
moravuri 0 0 

Furturi 17 12 
Circulație Rutiera 25 37 

 
Alte zone de interes operativ și locuri cu potențial criminogen ridicat: 

 
- zona Centurii de Nord a capitalei 
- Cartier Cosmopolis 

 
 
 

 
 
 
 
 
c)  Date referitoare la faptele de natura contravenționala 

  1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 



În anul 2016 Agenții Politiei Locale Ștefăneștii de Jos, au aplicat un număr de 38 
sancțiuni contravenționale, în valoare de 36800 lei, din care: 
- 9 Legea 61/1991 
- 29 HCL 48/2016 
Principalele zone unde se comit frecvent fapte contravenționale sunt Cart. Cosmopolis, 
str. Sinaia, Str. Răsăritului și str. Stadionului. 
În anul 2015-2016 agenții Politiei Locale Ștefăneștii de Jos au avut indicatorii 
activităților astfel: 
- persoane legitimate      538 
- persoane percheziționate      12 
- persoane conduse la sediul Politia Locala   18 
- persoane atenționate     121 
- persoane avertizate     84 
- acțiuni comune cu Politia Naționala   285 
- pânde efectuate      82 
- persoane predate Politici Naționale   7 
- patrule mixte cu Politia Naționala și Jandarmeria  170 
- infracțiuni constatate     5 
- somații înmânate cetățenilor și agenți economici  670 
- obiective controlate     10 
- contravenții aplicate     38 
- obiectul contravenției 

    - Legea 61/1991  9 
    - HCL 47/2016  29 
 

Valoarea contravențiilor aplicate 36800 lei, iar 8 au fost avertismente. 
 
d) Stări conflictuale inter / intra familiale, interetnice, interconfesionale sau de alta 
natură, 
pe raza comunei nu exista stări conflictuale interetnice, interconfesionale sau de alta natura 
care să afecteze grav siguranța publica, cele existente sunt adeseori spontane și au fost 
aplanate imediat de către lucrători din Politia Naționala și Politia Locala, fără a fi necesară 
intervenția altor forte specializate în restabilirea ordinii publice. 
 
Zonele de risc în producerea accidentelor rutiere pe raza comunei Ștefăneștii de Jos în 
cursul anului 2016 sunt: 

- Șos. Ștefănești 
- Str. Făgăraș 
- Str. Sinaia 
- Str. Zorilor 
- Str. Rozelor 

 

 

e) Alte date privind fenomenul infracțional și contravențional 



1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 

Principalele genuri de fapte în cursul anului 2016 au fost: 
- furturi = 12 din care; auto 2; din auto 2; din Societăți Comerciale 8; de componente 
exterioare 1; plăcute înmatriculare 1; din buzunare, poșete, genți 2. 
- tâlharii = 5 
- tentative de tâlhărie = 7 
- înșelăciuni = 3 
- cazuri contrabanda cu țigări = 2 
- total infracțiuni sesizate pe raza comunei = 29 

Principalele zone unde se comit frecvent infracțiuni stradale sunt: Șoseaua Centura de 
Nord a Capitalei, Șos. Ștefănești nr. 15 (Ilfoveana) și Cartier Cosmopolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

DISPOZITIVELE DE ORDINE și SIGURANŢA PUBLICA MISIUNILE și 
ZONELE DE RESPONSABILITATE A POLITIEI LOCALE, COMUNA 

ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 



 

A. DISPOZITIVELE DE ORDINE și SIGURANŢA PUBLICA și ZONELE DE 
RESPONSABILITATE 

1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
 
a) Delimitarea zonelor de siguranța publica și a zonelor de patrulare 

Numărul și denumirea zonei, limitele zonelor de siguranța publica, numărul de schimburi 
și modul de acoperire a acestora: 
           

b) Dotare logistica: 
- spray iritant lacrimogen 
- baston tip tom fa 
- cătușe 
- port carnet 
- telefon de serviciu 
- autospeciala de serviciu. 
 
Nota: 

- Politia Locala nu are acces la informații clasificate.  
- Sursa Politia Comunei, baze de date. 

 
Itinerarii de patrulare: 
 
Limite 
Var. 1. Centura de Nord București – Șos. Ștefănești (capăt) – Cart. Cosmopolis 
Var. 2. D.J. 100 Afumați – D.J. 100 Tunari 
Var. 3. Str. Făgăraș – Str. Dudului – Str. Sinaia 
Var. 4. Str. Azuga – Str. Bușteni – Str. Teiului – Str. Orșova 
Var. 5. Str. Doinei – Str. Borangicului – Str. Stupilor 
Var. 6. Str. Stadionului – Str. Gladiolelor (- străzi adiacente) 
Var. 7. Str. Brândușelor – Str. Violetelor – Str. Toporaș 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos 
In scopul asigurării prezentei active în teren a agenților de circulație în locurile și la orele la care 
traficul rutier atinge valori maxime, creșterii combativității și fermității acestora fată de 
încălcarea normelor rutiere de orice fel, a prevenirii accidentelor rutiere și consecințelor acestora, 
activitatea de patrulare, control și supraveghere a traficului pe raza comunei Ștefăneștii de Jos se 
va executa după cum urmează: 



 
 Zona nr. 1  
  Cuprinde străzile: Șos. Ștefănești, str. Zorilor, str. Rozelor, Str. Gladiolelor 
 Zona nr. 2  
  Cuprinde străzile: Str. Sinaia, Str. Bușteni, Str. Făgăraș, Str. Brândușelor 
 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos: Pe raza comunei își desfășoară activitatea un număr de 6 
funcționari publici, din care 1 funcție de conducere și 5 funcționari publici din cadrul Politiei 
Locale care au atribuțiuni stabilite prin Legea nr. 155/2010 și Hotărârea nr. 1332/2010 fiind 
repartizați astfel: 
 
- la sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos - punct fix 
- Parc Central al comunei Ștefăneștii de Jos: - punct fix/mobil 
- pentru activități de ordine publica  
 
 b) perimetrele publice și private asigurate cu personal de la societățile specializate de 
paza 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos: 
 
 Pe raza comunei Ștefăneștii de Jos își desfășoară activitatea un nr. de 3 societăți 
specializate de paza după cum urmează: 

- S.C. Zimbru Security S.R.L. 
  Obiective: - Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos 
    - Școala Generala Nr. 1 (toate corpurile) 
    - S.C. Kentauros Media S.R.L 
    - S.C. Cumpăna 1993 S.R.L. 
    - parcurile după raza comunei Ștefăneștii de Jos 
    - monitorizează și alte proprietăți private 
- BGS Divizia de Securitate  
    - monitorizează proprietăți private 
- RPG Security 
    - monitorizează proprietăți private 
 
B. MISIUNILE SPECIFICE: 
c) Misiuni specifice Politiei Locale: 
 Pe raza comunei Ștefăneștii de Jos începând cu data de 01.01.2011, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 și a Hotărârii nr. 1332/2010. a fost 
înființata Politia Locala prin transformarea Politiei Comunitare existente, care are un 
efectiv de 6 funcționari publici. Aceștia poarta uniforma și însemne distinctive și au în 
dotare un autoturism Dacia Duster, transformat în autospecială. 
 În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor. Poliția Locală 
are următoarele atribuții: 
 
a) menține ordinea și liniștea publica în zonele și locurile stabilite prin planul de 
ordine și siguranța publica al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în 
condițiile legii; 



b) menține ordinea publica în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, 
a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în 
parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea 
și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor 
instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță 
publică; 
c) participă împreuna cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit 
competentelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de 
calamitați naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate 
de astfel de evenimente; 
d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și 
ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează 
la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării 
problemelor acestora, în condițiile legii; 
e)  constata contravenții și aplica sancțiuni, potrivit competentei, pentru 
nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a 
celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția 
animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
despre existenta acestor câini și acorda sprijin personalului specializat în capturarea și 
transportul acestora la adăpost; 
f)  asigura proiecția personalului din aparatul de specialitate al primarului din 
instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni 
specifice; 
g) participa, împreuna cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii 
publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de 
pichetare, acțiunilor comerciale promotional, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se 
desfășoară în spațiul public și care implica aglomerări de persoane; 
h) asigura paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale 
sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul 
General al Municipiului București; 
i) constata contravenții și aplica sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind conviețuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților 
administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritoriala de 
competenta; 
j)  executa, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 
penala și instanțele de judecata care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-
teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta: 
k)  participa, alături de Politia Romana. Jandarmeria Romana și celelalte forte ce 
compun sistemul integrat de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea și combaterea 
infracționalității stradale; 
1)  cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare 
la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul 
Apărării Naționale; 



m)  asigura masuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor 
silite; 
n)  acorda, pe teritoriul unitarilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin 
imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și 
restabilirii ordinii publice. 
 

 
CAPITOLUL III 

FORȚE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC 
 

Dispozitivul Politiei Locale: 
1. Comuna Ștefăneștii de Jos: 
 Pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, Politia Locala care are un efectiv de 6 lucrători 
(funcționari publici). Aceștia poarta uniforma și însemne distinctive, au în dotare un autoturism 
Dacia Duster cu inscripția Politia Locala, transformata în autospeciala. 
Dotare logistica: 
- spray iritant lacrimogen 
- baston tip tonfa 
- cătușe 
- port carnet 
- telefon de serviciu 
- autospeciala de serviciu. 
 

CAPITOLUL IV 
INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITATILOR și 

CONTROLUL DISPOZITIVELOR 
 
 

a) INSTRUIREA 
- va fi efectuata zilnic, la sediul Politiei Locale, sau în alta locație în funcție de condițiile 
existente pe plan local cu participarea reprezentanților Jandarmeriei și Poliței Naționale pe 
parcursul a maxim 15 minute, înaintea intrării în serviciu a fiecărui schimb de către Șef Birou 
sau persoana desemnată. 
- va consta în: verificarea prezentei, stării psiho - fizice, ținutei vestimentare, mijloacele 
din dotare, armamentul, repartizarea în serviciu pe subzone și semnarea în registrul dispozitivului 
de siguranța publica. 
- prelucrarea actelor normative, ordinelor și dispozițiilor nou apărute care privesc 
activitatea agenților de siguranța publica. 
- prezentarea situației operative din ultimele 24 ore (evenimentele înregistrate), acțiunile, 
evenimentele și activitățile în curs de derulare. 
- prelucrarea concluziilor desprinse din activitatea desfășurata în ziua precedenta. 
- prezentarea persoanelor și obiectelor urmărite sau a celor revocate. 
 
b) CONTROLUL 
 
- asigurat de către forțele din sistemul integrat de siguranța publica. 



- dl. Primar, dl. Vice Primar și Șef Birou Poliția Locala. 
Controlul va consta in: 
- verificarea Registrului Dispozitivului de siguranța publica la sediul Politiei Locale și apoi 
în teren urmărindu-se: 
- modul de îndeplinire a sarcinilor și atribuțiilor de serviciu și eficienta masurilor luate; 
- comportarea în timpul serviciului fata de cetățeni: 
- ținuta vestimentara, starea psiho-fizica, modul de folosire și întreținere a mijloacelor din 
dotare (inclusiv autoturismul), modul de instruire, îndrumare și colaborare cu celelalte forte 
(elevi) inclusiv din patrulele independente din zona de activitate; 
- deficientele constatate cu ocazia controlului vor fi menționate în Registrul Dispozitivului 
de Siguranța Publica sau în raportul de activitate zilnica; 
- Cooperarea intre dispozitivele de menținere a ordinii și liniștii publice se va realiza de 
șefii unităților de Politie Locala, conform planurilor de cooperare întocmite; 
-  Modalitățile de tinere a legăturilor, se va realiza prin rețeaua telefonica interurbana, 
mobila și rețeaua radio. 

 
 

CAPITOLUL V 
 

Realizarea analizelor și interpretarea datelor, după cum urmează: 
- după fiecare acțiune 
- zilnic 
- săptămânal 
- lunar 
- trimestrial. 
 
 
  
 
 

 

 

 
  

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 
 

 Repartizarea zilnica în serviciu pe zone ale comunei, a agenților Poliției Locale, se 
realizează în baza Registrului de instruire și a itinerariului de patrulare de Siguranța Publica, 
menționându-se varianta de executare a serviciului care va fi avizat de Șef Birou și aprobat de 
comunei Ștefăneștii de Jos. 
 Fiecare agent de politie locala din dispozitivul de siguranța publica va avea în serviciu 
asupra sa: agenda de serviciu, carnetul personal și celelalte mijloace din dotare prevăzute. 



Agenții de politie locala, au obligația de a cunoaște și respecta prevederile consemnului general 
și particularitățile menționate în itinerariul de patrulare și carnetul zonei, iar la ieșirea din 
serviciu sa depună rapoartele de activitate. 
 Activitatea de sprijin, îndrumare și control, se va realiza zilnic de către Șeful de Birou a 
Politiei Locale, unde va prezenta și masuri de adaptare a dispozitivului de siguranța publica, în 
raport cu schimbările survenite în situația operativa de pe raza comunei Ștefăneștii de Jos. 
 Materialele din dotarea agenților locali și documentele de serviciu, se vor păstra în fișete 
metalice destinate acestui scop, care vor fi încuiate și sigilate. 
 Autoturismul destinat patrulelor auto va fi în permanenta întreținut și îngrijit de către 
agenții de politie locala, conducătorii auto, în conformitate cu normele stabilite, pentru obținerea 
randamentului maxim de exploatare. 
 Ordinele și dispozițiile destinate a fi executate de către agenții de siguranța publica și 
circulație rutiera, din cadrul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos, vor fi transmise acestora de 
către Șeful de Birou al Politiei Locale. 
 

 
 
 

Întocmit, 
Șef Birou Poliția Locală 

Șerban Constantin 
 


	PLANUL DE ORDINE și SIGURANTA PUBLICA
	AL COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
	POLITIA LOCALA

