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Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali cu atribuții  
în domeniul circulației rutiere şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, în perioada  

01.12. 2016 – 31.12.2016 

 
Total sancțiuni aplicate: - 851 
                       

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 618  
 (privind circulaţia pe drumurile publice)  
- din care: - opriri/staţionări neregulamentare = 524   
           - accesul interzis = 48      
    - vehicule cu tracțiune animală = 32        
    - pietoni = 12 

    - masa maximă admisă > 3.5 t = 2 

    - puncte penalizare aplicate = 1288     

- HCLM 184 / 2013 = 45    
(Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. Constanța) 

- LEGEA 448 / 2006 ® = 37   
(privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 
- LEGEA 61 / 1991 ® = 77  
(pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice) 
- LEGEA 38/2003® =  7 
(privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
- LEGEA 349/2002 =  2 
(pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)                        
-  HCLM 312 / 2015 = 37      
(privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 
-   HCLM 464 / 2003 ®  =  11 
 (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș în regim de închiriere) 
-   HCLM 44 / 2004 = 16 
(privind serviciile regulate de transport public local de călători ) 
-   OUG 19 / 2006 = 1 
(privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja) 
- Legea nr.421/2002 = 3 
(privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân) 
Valoarea totală a amenzilor aplicate = 137.629,25 lei  

Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI = 21             
Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării 

 conducătorilor de autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei)  

 aplicate autovehiculelor staționate neregulamentar  = 764 

 

Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă: 

 - în perioada 05.12 – 11.12.2016, în campusul social “Henri Coandă”, s-a acţionat, în 
scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 
precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

 - în data de 08.12.2016, între orele 8:30-15:00, un echipaj a asigurat măsurile pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor de remediere a unor avarii la conductele de apă 
de către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa cât şi pentru derularea fără incidente a traficului 
rutier şi/pietonal în zonele de intervenţie; 

 - în data de 05.12.2016, un echipaj a procedat la închiderea temporară a străzii 
Războieni (între bd.Mamaia și imobilul cu nr.68) pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
lucrărilor de remediere a unor avarii la conductele de apă de către S.C. R.A.J.A. S.A. 
Constanţa cât şi pentru derularea fără incidente a traficului rutier şi/pietonal în zonele de 
intervenţie; 

 - în data de 06.12.2016, între orele 9:00-11:00, un echipaj a asigurat măsurile pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor de remediere a unor avarii la conductele de apă 
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de către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa cât şi pentru derularea fără incidente a traficului 
rutier şi/pietonal în zonele de intervenţie; 

 - în data de 09.12.2016, un echipaj al Poliției Locale, a supravegheat buna 
desfășurare a lucrărilor efectuate de Societatea Electrocentrale Constanța SA care a 
intervenit, în regim de urgență, cu săpătură în carosabil, pe str.1 Mai, în zona Cămin 5 SNC 
și bl.104, în vederea remedierii unei avarii la instalația de termoficare; 

 - în data de 06.12.2016, un echipaj al Poliției Locale, a supravegheat buna 
desfășurare a lucrărilor efectuate de Societatea Electrocentrale Constanța SA care a 
intervenit, în regim de urgență, cu săpătură în carosabil, pe bd.Al.Lăpușneanu la intersecție 
cu bd.Tomis, în vederea remedierii unei avarii la instalația de termoficare; 

 - în perioada 05.12 – 11.12.2016, în intervalul orar 07:30 – 08:30, s-a realizat 
asigurarea securităţii elevilor în zona unităţilor de învăţământ respectiv: în zona şcolii nr. 
23, a şcolii  nr. 12, a școlii nr. 30, a liceului Mircea cel Bătrân, a liceului Pedagogic și a 
liceului Traian; 

 - în perioada 05.12 – 11.11.2016, în parcul Tăbăcăriei – zona Țara Piticilor s-a 
acţionat (patrulare pedestră), în două schimburi, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor 
de încălcare a normelor legale; totodată s-au asigurat măsurile necesare în vederea 
desfășurării în condiții optime a evenimentelor organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
 - în data de 07.12.2016, între orele 16:00 – 17:00, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, împreuna cu Secția 3 Poliție și Jandarmeria, a acționat în zona gării Constanța, în 
baruri-cafenele, în vederea legitimării persoanelor din interiorul acestora; 

 - în data de 09.12.2016, între orele 08.00 – 12:00, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, împreuna cu Poliția Rutieră a acționat în zona Kaufland, pe bd. IC Brătianu, 
respectiv pe bd. 1 Decembrie în vederea depistării/sancționării a conducătorilor auto care 
încalcă prevederile HCLM 312/2015 și a Legii 38/2003; 

 - în data de 11.12.2016 cu ocazia alegerilor parlamentare, echipajele din cadrul 
Poliției Locale au acționat, în zonele secțiilor de votare în vederea asigurării ordinii și liniștii 
publice, a liberului acces al cetățenilor în secții si a prevenirii consumului de băuturi 
alcoolice în perimetrul stabilit; 

 - în perioada 12.12. – 16.12.2016, în intervalul orar 07:45 – 08:15, respectiv 19:30 – 
20:30, s-a realizat asigurarea securităţii elevilor în zona unităţilor de învăţământ, pe strada 
Soveja (zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 23 – Constantin Brâncoveanu), pe strada Griviţei 
(zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 24 – Ion Jalea), pe b-dul Al. Lăpușneanu ( zona şcolii cu 
clasele I – VIII nr. 27), pe strada Mircea cel Bătrân (zona Colegiului Național ”Mircea cel 
Bătrân”), pe strada Răscoalei din 1907 (zona Colegiului Național Pedagogic ”Constantin 
Brătescu), pe strada Traian (zona Liceului Teoretic ”Traian”); 

 - în perioada 12.12 – 18.12.2016, pe b-dul. Tomis au acţionat câte 2 patrule, în 3 
schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

 - în perioada 12.12 – 18.12.2016, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte o patrulă, în 3 
schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

 - în perioada 12.12 – 18.12.2016, în campusul social “Henri Coandă”, s-a acţionat, în 
scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 
precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

 - în perioada 12.12 – 16.12.2016, în intervalul orar  14:00 – 22:00 , echipajele Poliției 
Locale, au asigurat măsurile de ordine în Parcul Tăbăcărie, zona ‘’Orașelul Copiilor’’, în 
scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale; 

 - în perioada 17.12 – 18.12.2016, în intervalul orar  10:00 – 22:00 , echipajele Poliției 
Locale, au asigurat măsurile de ordine în Parcul Tăbăcărie, zona ‘’Orașelul Copiilor’’, în 
scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale; 

 - în data de 12.12.2016, în intervalul orar 08:30 – 15:00, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, a asigurat măsurile de ordine și fluidizare a traficului rutier în zona intersecției străzii 
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Cumpenei cu strada Medeea, în scopul desfășurării în condiții optime a lucrărilor de 
remediere a unei avarii R.A.J.A; 

 - în data de 12.12.2016, în intervalul orar 08:30 – 15:00, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, a asigurat măsurile de ordine și fluidizare a traficului rutier în zona intersecției străzii 
Cumpenei cu strada Medeea, în scopul desfășurării în condiții optime a lucrărilor de 
remediere a unei avarii R.A.J.A; 

 - în data de 12.12.2016, un echipaj al Poliției Locale a asigurat măsurile necesare, pe 
strada Fragilor nr. 5, în vederea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor de remediere a 
unei avarii la instalația de termoficare; 

 - în data de 13.12.2016, în intervalele orare 14:00 – 22:00, un echipaj din cadrul 
Poliţiei Locale, în colaborare cu lucrărori din cadrul Secţiei 2 Poliţie, au organizat şi 
executat o acţiune pe raza teritorială de competenţă, în vederea prevenirii şi combaterii 
încălcării normelor legale în vigoare; 

 - în data de 14.12.2016, în intervalele orare 14:00 – 22:00, un echipaj din cadrul 
Poliţiei Locale, în colaborare cu lucrărori din cadrul Secţiei 5 Poliţie, au organizat şi 
executat o acţiune pe raza teritorială de competenţă, în vederea prevenirii şi combaterii 
încălcării normelor legale în vigoare; 

 - în data de 15.12.2016, în intervalul orar 09:30 – 11:30, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, a asigurat măsurile de ordine și fluidizare a traficului rutier pe strada Ciprian 
porumbescu nr. 71, în scopul desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unei 
avarii R.A.J.A; 

 - în data de 16.12.2016, în intervalele orare 14:00 – 22:00, un echipaj din cadrul 
Poliţiei Locale, în colaborare cu lucrărori din cadrul Secţiei 4 Poliţie, au organizat şi 
executat o acţiune pe raza teritorială de competenţă, în vederea prevenirii şi combaterii 
încălcării normelor legale în vigoare; 

 - în perioada 14.12 – 16.12.2016, în intervalele orare 08:00 – 13:30 / 14:15 – 18:00, 
lucrători din cadrul Poliției Locale, în colaborare cu polițiști din cadrul Biroului municipal 
rutier Constanța, au organizat şi executat o acţiune, pe raza teritorială de competenţă, în 
vederea verificării modului de efectuare a transportului de persoane în regim maxi-taxi și 
taxi; 

 - în perioada 19.12 – 25.12.2016, în campusul social “Henri Coandă”, s-a acţionat, în 
scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 
precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

 - în perioada 19.12 – 25.12.2016, în parcul Tăbăcăriei – zona Țara Piticilor s-a 
acţionat (patrulare pedestră), în două schimburi, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor 
de încălcare a normelor legale; totodată s-au asigurat măsurile necesare în vederea 
desfășurării în condiții optime a evenimentelor organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

 - în perioada 19.12 – 23.12.2016, în intervalul orar 07:30 – 08:30, s-a realizat 
asigurarea securităţii elevilor în zona unităţilor de învăţământ respectiv: în zona şcolii nr. 
23, a şcolii  nr. 12, a școlii nr. 30, a liceului Mircea cel Bătrân, a liceului Pedagogic și a 
liceului Traian; 

 - în data de 20.12.2016,  un echipaj al Poliției Locale, a supravegheat buna 
desfășurare a lucrărilor efectuate de Societatea Electrocentrale Constanța SA care a 
intervenit, în regim de urgență, cu săpătură în carosabil, pe str.Plevnei, intre str. Ecaterina 
Varga si Mihail Kogalniceanu , în vederea remedierii unei avarii la instalația de termoficare; 

 - în data de 20.12.2016, între orele 16:00 – 22:00, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, împreuna cu Secția 2 Poliție Constanta, a acționat în zona Piata Tomis III, în 
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vederea identificarii si legitimării persoanelor care prezinta interes contraventional si 
combaterea comertului ambulant cu brazi; 

         - în data de 20.12.2016, între orele 16.00 – 18:00, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, împreuna cu Poliția Rutieră a acționat în zona Tomis III – str. Soveja , si între orele 
18.00–20:00 pe bld. Tomis, zona cuprinsa intre str. Nicolae Iorga si str.Traian în vederea 
depistării/sancționării a conducătorilor auto care încalcă prevederile HCLM 312/2015 și a 
Legii 38/2003; 

  - în data de 22.12.2016, între orele 09.00 – 11:00, un echipaj din cadrul Poliției 
Locale, a asigurat masuri de ordine si fluidizare trafic rutier , la Casa de Cultura  , zona 
Troita cu ocazia   comemorarii a 27 de ani de la Revoluția Română din 1989; 

 - în data de 22.12.2016,  un echipaj al Poliției Locale, a supravegheat buna 
desfășurare a lucrărilor efectuate de Societatea Electrocentrale Constanța SA care a 
intervenit, în regim de urgență, cu săpătură în carosabil, pe str. Eugen Tanta intre Medeea 
si Al. Egretei, în vederea remedierii unei avarii la instalația de termoficare; 

 - în data de 31.12.2016, echipajele Poliției Locale au acționat în zona Peninsulară, în 
vederea menținerii ordinii și liniștii publice cu ocazia festivităților prilejuite de organizarea 
Revelionului 2017; 

 - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au 
intervenit pentru soluţionarea unui număr de 22  sesizări privind punerea în imposibilitate a 
utilizării autovehiculelor parcate în locuri special amenajate, marcate şi semnalizate în mod 
corespunzător, precum şi în cazul blocării căilor de acces ce deservesc proprietăţi alăturate 
drumului public. 

  

     


