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SIGURANȚA CETĂȚENILOR.
► POLIȚIA LOCALĂ. REFORMĂ ȘI AUTORITATE
Siguranța cetățenilor, la orice oră din zi și din noapte, în spațiile publice din
municipiul Pitești este și trebuie să rămână o prioritate a administrației. De asemenea,
protecția bunurilor publice și private, asigurarea implementării regulilor stabilite de către
Consiliul Local și asigurarea unui climat armonios (fără incidente, scandaluri și probleme
publice) în toate cartierele din municipiu sunt prioritare pentru administrație.
Autoritatea Poliției Locale trebuie întărită în îndeplinirea obligațiilor care revin
acestei structuri publice.
Această autoritate trebuie însă dublată de o reformă internă și de o adaptare a
calității serviciilor publice oferite în concordanță cu așteptările cetățenilor.
Voi insista pentru implementarea următoarelor măsuri:
► Continuarea procesului de profesionalizare si specializare început de personalul din
structura Poliției Locale Pitești prin parteneriate instituționale și prin participarea la toate
programele de formare accesibile la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și la nivelul altor
structuri specializate;
► Stabilirea unor obiective clare la nivelul municipiului și monitorizarea atingerii acestor
obiective;
► Intensificarea activităților de patrulare în cartiere, în zona școlilor, în zone vulnerabile din
punctul de vedere al siguranței publice, în zone vulnerabile din punctul de vedere al
protecției mediului și disciplinei în construcții etc. ;
►Intensificarea activităților de aplicare a legii și a regulamentelor locale privind parcările
publice, circulația pe drumurile publice, transportul în comun, organizarea activităților
comerciale în spații și piețe publice, acționându-se cu fermitate în vederea inoculării unui
comportament civic corespunzător, dar - în egală măsură - preventiv și proporțional raportat
la faptele constatate;
►Îmbunătățirea coordonării interne, dar și a coordonării cu celelalte structuri destinate
protecției cetățenilor, menținerii ordinii și disciplinei publice;
►Suplimentarea zonelor de supraveghere video din municipiu, instalarea unor noi sisteme,
cu precădere în zonele identificate ca fiind vulnerabile sau neacoperite de rețeaua
existentă.
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