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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  
01.01.2017 – 31.01.2017 

 
 
 
Total sancțiuni aplicate: = 856  

                        

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 721              
(privind circulaţia pe drumurile publice)  
din care:  
- opriri/staţionări neregulamentare = 659 
- accesul interzis = 26    
- vehicule cu tracțiune animală = 21        
- pietoni = 13 

- masa maximă admisă > 3.5 t = 2 

- puncte penalizare aplicate = 1580    

- HCLM 184 / 2013 = 61   
(Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. Constanța) 

- LEGEA 448 / 2006 ® = 25  
(privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 
- LEGEA 61 / 1991 ® = 41  
(pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice) 
- LEGEA 38/2003® = 2 
(privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
- LEGEA 349/2002 = 5 
(pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)                        
- HCLM 464 / 2003 ® = 1 
(privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș îni regim de închiriere)                                                                       
Valoarea totală a amenzilor aplicate: = 118579,5 lei  

Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI = 29               
Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării 
conducătorilor de autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei) aplicate 

autovehiculelor staționate neregulamentar = 782 
   

 

Enumerarea unor activităţi desfăşurate in aceasta perioada: 

- în perioada 16.01. – 29.01.2017, în intervalul orar 07:45 – 08:15, 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), precum şi asigurarea fluenţei traficului rutier în zona intersecţiei bulevardului Al. 
Lăpuşneanu cu strada Nicolae Iorga; 

- în perioada 01.01 – 31.01.2017, pe b-dul. Tomis au acţionat câte 2 patrule, în 3 schimburi, 
pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

- în perioada 01.01 – 31.01.2017, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte o patrulă, în 3 schimburi, 
pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

- în perioada 01.01 – 31.01.2017, 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 01.01 – 31.01.2017, pe raza teritorială de competenţă s-a acţionat cu câte o patrulă, 
în trei schimburi, pentru combaterea indisciplinei pietonilor, precum şi pentru verificarea activităţii 
de transport în regim taxi; 



Str. Amzacea nr. 13, Fax: 0040 – 241 – 484225; Tel: 0040 – 241 – 484205; CONSTANŢA – ROMÂNIA 
2 

- în perioada 01.01.2017 – 08.01.2017, în intervalul orar  12:00 – 22:00 , echipajele Poliției 
Locale, au asigurat măsurile de ordine în Parcul Tăbăcărie, zona ‘’Orășelul Copiilor’’, în scopul 
prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale; 

- în data de 06.01.2017 în Zona Peninsulară, polițisti locali împreună cu Poliția Rutieră au 
asigurat fluidizarea/restricționarea traficului rutier precum și măsurile de ordine necesare, pentru 
desfăşurarea în condiţii optime, fără incidente a procesiunii religioase întru cinstirea Botezului 
Domnului (Bobotează) organizată de Arhiepiscopia „Sf. Apostoli Petru și Pavel”; 

- în perioada 06.01.2017 – 08.01.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, alături de alte autorități 
competente au acționat în vederea închiderii circulației /restricționarii traficului rutier, pe 
sectoarele de drum ce fac legătura între municipiul Constanța și localitățile: Valu lui Traian, 
Cumpăna, Ovidiu, respectiv Năvodari, ca urmare a ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilității 
reduse spre zero; 

- în perioada 06.01.2017 – 17.01.2017, Serviciul Baze de Date, Dispecerat, Armament a fost în 
legătură permanentă cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în scopul 
comunicării efectelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile, identificate de către 
lucrătorii din cadrul Poliției Locale care au executat activități de patrulare, pe raza municipiului 
Constanța. 

- în perioada 06.01 – 11.01.2017, lucrătorii Poliției Locale a preluat din zona Gării CFR și condus 
către centrul special amenajat la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, pentru persoane 
rămase fără adăpost, ca urmare a restricționării traficului feroviar, un număr de 38 persoane. 

- în perioada 06.01 – 19.01.2017, lucrătorii Poliției Locale a preluat de pe raza municipiului 
Constanța și predat serviciului de ambulanță un număr de 12 persoane fără adăpost. 

-  în perioada 10.01 – 15.01.2017, în intervalul orar 22:00 – 06:00, echipajele Poliției Locale au 
desfășurat activități de verificare a stării trotuarelor și a părții carosabile aferente stațiilor 
mijloacelor de transport în comun, precum și activități de verificare / monitorizare a modului în 
care utilajele din cadrul S.C. Polaris M. Holding S.R.L. au acționat în vederea degajarii  zăpezii 
de pe carosabil / împrăștierea de material antiderapant, comunicand problemele identificate 
Serviciului Baze de Date, Dispecerat, Armament, în vederea centralizării informațiilor și 
transmiterii acestora autorităților abilitate; 

- în perioada 07.01 – 26.01.2017, echipajele Poliției Locale a asigurat sprijinul necesar 
lucrătorilor din cadrul S.C. Polaris M. Holding S.R.L, în scopul desfășurării în condiții optime a 
lucrarilor de deszăpezire , precum și colectarea zapezii de pe partea carosabilă; 

- în perioada 17.01 – 19.01.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au participat la exerciţiul de 
antrenament ''TOMIS 17'', organizat de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) împreună cu 
alte structuri din MAI şi servicii specializate în combaterea terorismului,  

- în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru 
soluţionarea unui număr de 237 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. 


