
PRIMĂRIA
CRAIOVA

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 0800-1600)
Craiova, Dolj, 200754 Fax: +40-251532717
Hoffice@politialocalacraiova.ro Tel: +40-251510154 -  Dispecerat

www.politialocalacraiova.ro Tel: +40-251 -9 8 4  Telefonul Cetăţeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 Nesecret
Nr. 21.974 /16.05.2019

A.T.O.P.
Dolj

MĂSURI ŞI MISIUNI SPECIFICE DESFĂŞURATE DE 
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

ÎN PERIOADA CAMPANIEI ELECTORALE ŞI ÎN PERIOADA 
DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN

PARLAMENTUL EUROPEAN

16 mai 2019

mailto:Hoffice@politialocalacraiova.ro
http://www.politialocalacraiova.ro


Potrivit prevederilor Legii nr. 33/207 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 101/2019 
privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
membrii din România în Parlamentul European în anul 2019, raportat la dispoziţiile Legii 
nr. 155/2010 a poliţiei Locale, Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi având în vedere 
Dispoziţia primarului municipiului Craiova nr. 3632/2019 prin care au fost stabilite locurile 
speciale pentru afişaj electoral, poliţiştii locali au ca obligaţie legală asigurarea integrităţii 
panourilor şi a afişelor electorale.

A

In temeiul prevederilor Dispoziţiei Primarului nr. 3632/2019, pe raza municipiului 
Craiova au fost stabilite 14 zone, 34 de locuri în care au fost amplasate 138 panouri 
destinate afisajului electoral.

Astfel, în perioada 27.04.2019 ora 00,00 şi până în data de 25.05.2019 ora 07.00, un 
număr de 234 de poliţişti locali sunt repartizaţi pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor 
stabilite prin actele normative menţionate mai sus, având următoarele obiective:

-asigurarea integrităţii panourilor şi a afişelor electorale pe toată durata campaniei 
electorale

-menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zona locurilor speciale de afişaj electoral;
- prevenirea incidentelor de natura electorală la amplasamentele speciale de afişaj 

electoral
-luarea măsurilor legale în caz de constatare a faptelor sancţionate de legea specială 

în materie, în sensul constatării faptelor, reţinerii persoanelor ce încalcă prevederile legale 
în materie şi predarea acestora Secţiilor Poliţiei Municipiului Craiova de pe raza de 
competenţă, în vederea aplicării măsurilor legale.

Prin dispoziţia precizată sunt stabilite în mod concret locurile speciale pentru afişaj 
electoral, precum şi faptul că se interzice lipirea acestora în orice alt loc, excepţie făcând 
panourile electorale.

A.

încălcarea prevederilor menţionate prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova 
nr. 3632/2019 se constată de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 
Municipiului Craiova şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Inspectoratului de jandarmi 
Judeţean Dolj şi Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei la 2.500 lei.

în conformitate cu Dispoziţia Primarului municipiului Craiova nr. 3631/2019, se 
interzice în ziua de 26 mai între orele 07.00 - 21.00, comercializarea sau consumul de 
băuturi alcoolice, pe o distanta de 500 metri, în jurul localurilor secţiilor de votare 
organizate în municipiul Craiova pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European.

A

In acest sens, ca o măsură de prevenţie şi pentru a evita justificările de genul că 
agenţii comerciali nu au avut cunoştinţă despre dispoziţiile legale, poliţiştii locali s-au 
deplasat la fiecare agent comercial în parte ce-şi desfăşoară activitatea în raza celor 500 m 
în jurul locaţiilor unde vor fi amenajate secţii de votare şi au discutat cu reprezentanţii 
societăţilor comerciale, comunicându-le dispoziţia primarului.

A

încălcarea prevederilor menţionate prin Dispoziţia Primarului municipiului Craiova 
nr. 3631/2019 se constată de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 
Municipiului Craiova şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Inspectoratului de jandarmi 
Judeţean Dolj şi Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova şi se sancţionează cu amendă de la 
1.500 lei la 4.500 lei.



Pe perioada efectivă a desfăşurării procesului de votare şi inclusiv pe perioada 
desfăşurării de la distribuirea buletinelor de vot şi până la predarea acestora către arhiva 
Judecătoriei Craiova, adică în perioada 25.05.2019 ora 06.00 şi până la data de 27.05.2019 
ora 22.00, o parte din poliţiştii locali din cadrul cu atribuţii de ordine publică din cadrul 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova îşi vor desfăşură activitatea în echipe mixte cu 
poliţiştii din cadrul Secţiilor Poliţiei Municipiului Craiova în vederea asigurării climatului 
de ordine şi siguranţă publică, iar cealaltă parte va acţiona potrivit Planului de Ordine şi 
Siguranţă Publică al Municipiului Craiova pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe 
raza de competenţă.

De asemenea, cu forţe proprii, poliţiştii locali cu atribuţii de circulaţie vor asigura 
fluidizarea circulaţiei atât în interiorul imobilului de unde se distribuie buletinele de vot, cât 
şi în zona imediat apropriată, pentru a se evita ambuteiajele rutiere şi pentru a asigura un 
regim de prioritate în zona respectivă pebntru autovehiculele ce au ca misiune transportul 
buletinelor către secţiile de votare.

Mai mult, tot cu echipaje proprii, poliţiştii locali cu atribuţii de circulaţie vor pune în 
aplicare dispoziţia Primarului Municipiului Craiova privind închiderea circulaţie în zona 
Prefecturii Dolj (zona cuprinsă între Colegiul Carol I -  Muzeul de Artă şi Universitatea din 
Craiova), în vederea depunerii buletinelor de vot, începând cu ziua de 26 mai 2019 ora 
18.00, până la data de 27 mai 2019 ora 12.00., iar împreună cu poliţiştii cu atribuţii rutiere 
din cadrul Poliţiei Municipiului Craiova -  Biroul Rutier, în echipaje mixte, vor asigura 
fluidizarea circulaţiei în interiorul zonei restricţionate, în perimetrul precizat anterior.

In funcţie de necesarul de personal/forţe şi situaţia operativă, dispozitivul poate fi 
completat cu poliţişti locali din cadrul altor structuri ale Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova ce au absolvit cursul de specializare impus de către Ministerul Afacerilor Interne.

A

In toată această perioadă, poliţiştii locali colaborează cu efectivele Poliţiei 
Municipiului Craiova, în sensul că au loc schimburi de informaţii, se comunică, de îndată, 
orice eveniment electoral constatat, existând şi o raportare şi centralizare zilnică privind 
situaţia panourilor, a afişelor electorale, a evenimentelor constatate şi înregistrate.

Cu stimă,

Şeful Poliţiei Locale a MunicipiuIuLCraiova

”Informaţiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora


