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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  
01.03. 2017 – 31.03.2017 

 
 

Total sancțiuni aplicate: - 1097         
             - O.U.G. 195 / 2002 (rep.)= 620 

(privind circulaţia pe drumurile publice)  
  din care: - opriri/staţionări neregulamentare = 513    
         - accesul interzis = 56 

    - vehicule cu tracțiune animală = 42       
    - pietoni = 9 

    - puncte penalizare aplicate = 1300                            
 - HCLM 184 / 2013 = 60  
   (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare 
a mun. Constanța)  

 - LEGEA 448 / 2006 ® = 29 

   (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 
- LEGEA 61 / 1991 ® = 206 

              (pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice) 

- LEGEA 38/2003® = 14 

   (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
 -  HCLM 382 / 2016 = 49         
   (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 
           - LEGEA 92/2007 = 112   
   (Legea serviciilor de transport public local) 
           -  LEGEA 54 / 2012  = 2          
   (privind desfasurarea activitatilor de picnic) 
    -  OUG 19 / 2006 = 1 

     (privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă) 
    -  LEGEA 349/2002 = 1 

      (pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)  
    - HCLM 464 / 2003 = 2 

                (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș îni regim de 
închiriere) 
    - HCLM 44 / 2004 = 1 

               (efectuarea transport public de persoane fara aviz de traseu)        
                                     

Valoarea totală a amenzilor aplicate: = 172525 lei  
Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI = 32            
Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării 

• conducătorilor de autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei)  

• aplicate autovehiculelor staționate neregulamentar = 482 

Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă: 

- a fost asigurarată securitateai elevilor în zona unităţilor de învăţământ, pe strada Soveja 
(zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 23 – Constantin Brâncoveanu), pe strada Flămânda (zona 
şcolii cu clasele I – VIII nr. 30 – Ion Gheorghe Țițeica), pe stra. Mircea cel Batran (zona 
liceului Mircea cel Batran), pe str. Rascoalei 1907 (zona liceului Pedagogic), precum şi pe 
str. Traian( zona liceului Traian); 

- 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; 
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- s-au asigurat măsurile de circulație ocazionate de procesiunea organizată de ‘’Asociația 
Studenților Creștin – Ortodocși Români’’, pe traseul Catedrala Arhiepiscopală – Faleza 
Cazino – str. Lebedei – str. Remus Opreanu – str. Revoluția din 22 decembrie 1989 – str. 
Crângului; 

- s-a asigurat asistența necesară, lucrătorilor din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L.,  pe bld. 
Tomis, respectiv str. Soveja, în vederea aplicării marcajelor rutiere, a lucrărilor de înlocuire 
a bordurilor, precum și a lucrărilor de remediere a mijloacelor de semnalizare optice, situate 
în zona intersecției str. Soveja cu bld. Al. Lăpușneanu; 

- echipaje din cadrul Poliției Locale au asigurat fluidizarea traficului rutier, în vederea 
desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a avariilor RAJA; 

- echipaje din cadrul Poliției Locale au asigurat sprijin echipelor ‘’Pomacost’’, în vederea 
desfășurării în condiții optime a lucrărilor de toaletare a arborilor, pe str. Dezrobirii, str. 
Soveja, str. Baba Novac, respectiv bld. Al. Lăpușneanu; 

- lucrătorii din cadrul Directiei Politia Locala, cu atributii în domeniul circulației pe drumurile 
publice și în domeniul menținerii ordinii și liniștii publice, în colaborare cu polițiști din cadrul 
Biroului municipal rutier Constanța, au desfășurat activități de control asupra călătorilor ce 
utilizează mijloacele de transport în comun, fără a deține titlu valabil de călătorie. 

- echipaje din cadrul Politiei Locale a asigurat sprijin lucrătorilor din Serviciul Public de 
Asistență Socială în scopul desfășurarea în condiții optime a anchetelor sociale; 

- s-a asigurat fluidizarea traficului rutier, pe aleea Murelor, în vederea desfășurării în 
condiții optime a lucrărilor de demontare a macaralei turn, efectuate de SC BAD 
PRODEXIM SRL; 

- s-a asigurat blocarea si rezervarea locurilor de parcare pe str. Decebal, pentru parcarea 
carului de televiziune DIGI care a transmis meciul de handbal dintre echipele HC Dobrogea 
Sud si CSM Satu Mare; 

- echipaje al Poliției Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Serviciului Comercial, au 
desfășurat campanie de informare, în Parcul Tomis II și în Parcul Tabacarie, prin 
înmânarea de flyere, campanie, desfăşurată sub sloganul „Acţionează responsabil! 
Atitudinea ta contează!“; 

- echipaje din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile necesare în vederea desfășurării 
în condiții optime  a ceremoniei de repatriere a Batalionului 341 Infanterie - ‘’ Rechinii albi’’; 

- s-a asigurat fluidizarea traficului rutier, în stațiunea Mamaia, zona hotelului ‘’Perla’’, cu 
ocazia organizării evenimentului sportiv internațional “Maratonul Nisipului 2017”, ediția a 
patra; 

- s-a asigurat fluidizarea traficului rutier, în zona intersecției bld. I.C. Bratianu cu bld. 1 
Decembrie 1918 (zona Kaufland în dreptul Bl. F1), în vederea desfășurării în condiții 
optime a lucrărilor de remediere a unei avarii la instalatia de termoficare; 

- echipaje din cadrul Politiei Locale, au participat, alături de Poliția Română, Jandarmeria 
Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru 
prevenirea și combaterea infracționalității stradale  

- în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit 
pentru soluţionarea unui număr de 197  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.   


