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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  
01.04. 2017 – 30.04.2017 

 
 
 
 
  Total sancțiuni aplicate: = 519                      
- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 351 
 (privind circulaţia pe drumurile publice)  
din care:  
- opriri/staţionări neregulamentare = 261             
- accesul interzis = 74 
- vehicule cu tracțiune animală = 16       
- puncte penalizare aplicate = 782 
 - HCLM 184 / 2013 = 48  
  (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. 
Constanța)  
- LEGEA 448 / 2006 ® = 28 
 (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 
- LEGEA 61 / 1991 ® = 71 
  (pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice) 
- LEGEA 38/2003® = 3 
 (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
- HCLM 382 / 2016 = 9 
 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 
 - HCLM 464 / 2003 = 2 
  (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș îni regim de închiriere) 
- HCLM 44 / 2004 = 7  
  (efectuarea transport public de persoane fara aviz de traseu) 
                                         
Valoarea totală a amenzilor aplicate:= 79536,5 lei  
Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării conducătorilor de 
autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei) aplicate autovehiculelor staționate 
neregulamentar = 272 

  
 Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă:  

-  în perioada 03 – 14.04.2017 a fost asigurarată securitatea 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; 

-  în zona „Peninsulă” s-a acţionat cu  câte un echipaj, în trei schimburi, pentru menţinerea fluenţei 
traficului rutier; 

-  în colaborare cu lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța (Secția 1, Secția 2, Secția 3, 
Secția 4, Secția 5), Gruparea de Jandarmi Constanța precum și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, s-a 
acționat pe linia prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind ordinea publică, pe raza 
municipiului Constanța; 

-  în data de 03.04.2017, în intervalul orar 09:00 – 16:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, au 
desfășurat activități specifice în scopul prevenirii furturilor, înșelătoriilor și tâlhăriilor, ca urmare a 
derulării la nivel național a evenimentului ”Săptămâna Prevenirii Criminalității”; 
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-  în data de 28.04.2017, în intervalul orar 10:00 – 18:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, în baza 
colaborării cu lucrătorii IPJ Constanța, au desfășurat activități de prevenire, în zona Gară CFR 
Constanța, bld. I. C. Brătianu și zona de nord a stațiunii Mamaia, cu ocazia Campaniei de prevenire 
”Siguranța turiștilor”; 

- lucrători din cadrul Politiei Locale, au asigurat măsuri de ordine / fluidizarea traficului rutier pe str. 
Baba Novac – Cimitirul Municipal Constanta, cu ocazia sărbătorii ”Floriilor”; ”Învierii Domnului”; 
”Paștele blajinilor”; 

-  lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat măsuri de ordine în Parcul Tăbăcărie, în scopul 
prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale; 

-  în data de 10.04.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, au acordat sprijin Clubului Sportiv de 
handbal, ca urmare a meciului dintre echipele HC Dobrogea Sud Constanța și HC Odorhei, asigurând 
spațiul necesar de parcare pe str. Decebal, în vederea desfășurării în condiții optime a activității 
media, cu ocazia acestui eveniment; 

-  în data de 15.04.2017, în intervalul orar 06:00-14:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat 
măsurile necesare desfășurării în condiții optime a meciului – eveniment de baseball disputat pe 
Stadionul Portul din Constanta; 

- în noaptea de 15.04./16.04.2017, cu ocazia oficierii Slujbei de Înviere a Domnului la bisericile din 
municipiul Constanța, un număr de 7 lucrători din cadrul Poliţiei Locale, alături de alte autorităţi 
competente, au acţionat pe raza municipiului Constanţa pentru fluidizarea rutieră și asigurarea ordinii 
şi liniştii publice, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a patrimoniului acestora, precum 
şi pentru prevenirea oricăror fapte antisociale; 

-  în data de 17.04.2017, în jurul orelor 15:20, un echipaj din cadrul Poliției Locale a asigurat, ca 
urmare a unui accident soldat cu victimă, pe strada Ștefăniță Vodă, paza locului, luând primele măsuri 
ce s-au impus pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor, până la sosirea 
organelor abilitate ; 

-  în data de 17.04.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au condus și predat “Adăpostului de zi și de 
noapte” pentru copiii străzii, situat pe strada Decebal nr. 13, un minor fără adăpost, depistat pe spațiul 
verde aferent străzii Umanității; 

-  periodic s-a asigurat sprijin lucrătorilor din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială pentru 
desfășurarea în condiții optime a anchetelor sociale; 

-  în data de 20.04.2017, lucrtători  din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile necesare pentru 
fluidizarea traficului rutier, în vederea desfăşurării în condiţii optime a ceremoniei militare la 
‘’Monumentul Eroilor Regimentului 34 Infanterie’’ din strada Traian, cu prilejul sărbătoririi ‘’Zilei Forțelor 
Terestre’’; 

-  în perioada 22- 23.04.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat măsuri de ordine și 
fluidizarea traficului rutier, în zona clubului sportiv IDU, din stațiunea Mamaia, ca urmare a meciului de 
tenis ”România - Marea Britanie”; 

-   în perioada 22- 23.04.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsuri de ordine / 
fluidizarea traficului rutier, în zona Plaja Mamaia și Piața Perla , din stațiunea Mamaia, în vederea 
desfășurării în condiții optime a evenimentului sportiv „ Alerg 24 de ore pe nisip pentru Autism Marea 
Neagra’’; 

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

-  lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat sprijin echipelor ‘’Pomacost’’, în vederea desfășurării în 
condiții optime a lucrărilor de toaletare a arborilor, pe pe șos. Mangaliei, în dreptul blocurilor SM6, SM 
8, zona Abator; 

-  un echipaj din cadrul Poliției Locale, a asigurat fluidizarea traficului rutier, la intersecția străzilor E. 
Tanta cu str. Medeea, în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unei avarii 
de către lucrătorii din cadrul  Societății Electrocentrale Constanța SA; 

-  în data de 25.04.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale, a asigurat măsurile necesare în vederea 
desfășurării în condiții optime a lucrărilor de montare a ”senzorilor de parcare”, din zona Sălii 
Sporturilor; 
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-  în data de 26.04.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale, a asigurat măsurile de ordine / 
fluidizarea traficului rutier, zona Sala Sporturilor, cu ocazia meciului de handbal dintre echipele, HC 
Dobrogea Sud- HC DINAMO; 

-   în data de 28.04.2017, poliţiştii locali au asigurat sprijin lucrătorilor din cadrul Serviciului Ecarisaj, în 
scopul capturării și transportării câinilor fără stăpân din stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță Mamaia; 

-  în data de 28.04.2017, în intervalul orar 22:00-06:00, luicrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat 
măsuri de ordine publică și fluidizare a traficului rutier, în stațiunea Mamaia - zona IpaNera, cu ocazia 
desfașurării evenimentului muzical ”SUNWAVES 21’’; 

-  în perioada 26.04.2017- 30.04.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat măsuri de ordine 
publică și fluidizare a traficului rutier, la Pavilionul Expozițional Constanța, unde s-a desfășuat 
Festivalul Berii, editia 2017; 

-  în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru 
soluţionarea unui număr de 182  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.   


