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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  
01.08. 2017 – 31.08.2017 

 
 
  Total sancțiuni aplicate:                                         = 1690  
                     

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.):                         = 511 
  (privind circulaţia pe drumurile publice)  

  din care:  - opriri/staţionări neregulamentare      = 197    
     - accesul interzis                = 198 
     - pietoni                                                                                   = 22 
     - vehicule cu tracțiune animală      = 91 
     - masa maximă admisă > 3,5t       = 3  
     - puncte penalizare aplicate       = 814 
                            
 - HCLM 184 / 2013                   = 307 
   (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. 
Constanța) 
  
            - LEGEA 448 / 2006 ®                  = 49 
   (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

 
- LEGEA 61 / 1991 ®                   = 182 

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

 
- LEGEA 38/2003®                   = 15 

   (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
 
 - LEGEA 349/2002 MC                                    = 1 
   (pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)      
  
  - LEGEA 92 / 2007                             = 169 
   (Legea serviciilor de transport public local) 
  
 - HCLM 382 / 2016                                     = 452        
   (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 
  
    - HCLM 464 / 2003                                                                                  = 1 
             (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș îni regim de închiriere) 
 
 - OUG 19 / 2006 ®                                                                                              = 1 
              (privind utilizarea plajei Mării Negre) 
       
     -  LEGEA 145/2014 (a)             = 1 
              (Pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol) 
             
      - LEGEA nr. 54 / 2012              = 1 
  (privind desfățurarea activităților de picnic)                          
 
Valoarea totală a amenzilor aplicate:                = 361040  lei  
 

Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă:  

 - în perioada 01.08 – 31.08.2017, pe b-dul. Tomis s-a acţionat cu câte un echipaj, în trei 

schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 
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 - în perioada 01.08 – 31.08.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, în colaborare cu lucrători 
din cadrul Biroului Rutier Municipal Constanța au desfășurat activități de verificare a modului de 
efectuare a transportului public de mărfuri și persoane în regim de maxi-taxi, taxi precum și în regim 
de închiriere; 

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

 - zilnic, lucrători din cadrul Politiei Locale în colaborare cu lucrători din cadrul Secțiilor nr. 1, 2, 

3, 4, 5 de Poliție, au acționat pe raza mun. Constanța, pentru asigurarea unui climat de ordine și 

siguranță publică, luând măsuri de prevenire și combatere a faptelor antisociale și aplicând sancțiuni 

conform Legii 61/1991, OUG 195/2002, Legii 12/1990, HCLM 184/2013; 

 - la solicitare, lucrătorii Poliției Locale au asigurat sprijin lucratorilor din cadrul Serviciul  Public 

de Asistență Socială pentru desfășurarea în condiții optime a anchetelor sociale; 

 - în data de 01.08.2017, în intervalul orar 07:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 

colaborare cu lucrători din cadrul: Secției II Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, 

Serviciului de Asistență Socială, precum și lucrători și utilaje aparținând S.C. Polaris M. Holding 

S.R.L., au acționat în scopul demolării, igienizării și identificării persoanelor care locuiau în adăposturi 

improvizate, pe domeniul public, în perimetrul delimitat de străzile Barbu Ștefănescu Delavrancea, 

Prelungirea Semănătorului și str. Dionisie cel Mic; 

 - în perioada 02.08 - 31.08.2017, excepţie facând zilele de weekend, în intervalul orar 22:00 - 
05:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat măsurile necesare, în vederea desfășurării în 
condiții optime a lucrărilor de decopertare / turnare a stratului de uzură a părții carosabile, pe bld. 
Mamaia, precum și în zona intersecţiei străzii Hatman Arbore cu Șoseaua Mangaliei; 

 -  în perioada 03.08 - 04.08.2017, în intervalul orar 09:00 - 17:30, lucrători din cadrul Poliției 
Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Serviciului Inspectorat Protecție Civilă și cu reprezentanți 
ai Crucii Roșii au oferit sticle cu apă și materiale informative cu privire la modalitățile de combatere a 
caniculei, persoanelor aflate în tranzit în zona stațiilor RATC, zona Parc Tăbacarie, zona Parc Tomis 
II, zona supermarket-ului „Kaufland”, zona „Capitol”, precum şi în zona mall-ului „City Park Mall”; 

 - în zilele 04, 23, 24, 25.08.2017, lucrătorii din cadrul Directiei Poliţia Locală, 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; 

 - în zilele de 04 - 07.08.2017, în intervalul orar 10:00 - 14:00, lucrători din cadrul Poliției 
Locale au asigurat măsurile necesare desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unei 
avarii RAJA, lucrări desfăşurate în zona intersecţiei străzii Renaşterii cu bld. Mamaia; 

 - în perioada 04.08 - 05.08.2017, în intervalul orar 16:00 - 06:00, lucrători din cadrul Poliției 
Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Biroului Rutier Municipal Constanța, Poliția Mamaia, 
precum și cu reprezentanți din cadrul Centrului Antidrog Constanța au acționat în scopul prevenirii şi 
combaterii faptelor antisociale de pe raza stațiunii Mamaia; 

 - în zilele de 04, 05, 06, 11, 12, 13, 19 şi 20.08.2017,  în intervalul orar 19:30 – 23:30, lucrători 
din cadrul Poliției Locale, au asigurat măsurile de ordine necesare, în vederea desfășurării în condiții 
optime a festivalului „Fairytale 2017”, festival desfăşurat în zona Piațetă Cazino ; 

 - în data de 12.08.2017, la ora 12:20, lucrători din cadrul Poliției Locale Constanța, au depistat 
o persoană de sex feminin, minoră, care părăsise Centrul de Plasament ”Ovidiu”, în luna iulie a 
anului curent, neavând încuviințarea instituției. Echipajul a procedat la predarea minorei către centrul 
mai sus amintit, respectiv doamnei educator; 

 - în zilele de 12, 13, 19, 20, 26, 27.08.2017, în intervalul orar 17:00 - 20:00, lucrători din cadrul 
Poliției Locale în colaborare cu lucrători din cadrul Serviciului Activitate Comercială au acționat, în 
Parcul Tăbăcărie, în scopul asigurării unui climat de ordine și siguranță publică, luând măsuri de 
prevenire și combatere a faptelor antisociale; 
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 - în zilele de 12, 13, 16, 19, 20, 26, 27, 30.08.2017, în intervalul orar 10:00 - 12:00, lucrători 
din cadrul Poliției Locale în colaborare cu lucrători din cadrul Serviciului Activitate Comercială au 
acționat, în zona Piața Tomis III, în scopul prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale în 
vigoare; 

 - în perioada 11.08 – 13.08.2017, în intervalul orar 23:00 – 01:00, lucrători din cadrul Poliției 
Locale, au desfăşurat activităţi de informare, a deţinătorilor autovehiculelor staţionate în zona 
peninsulară, cu privire la restricţiile de circulaţie instituite ca urmare a festivităţilor ce urmează a fi 
desfăşurate în zonă de „Ziua Marinei 2017”; 

 - în data de 15.08.2017, în intervalul orar 06:00 – 22:00, lucrători din cadrul Poliției Locale,  în 
colaborare cu lucrători din cadrul Biroului municipal Rutier Constanţa și lucrători din cadrul 
Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier și 
menținerii ordinii și liniștii publice, în zona peninsulară, cu ocazia festivităților desfășurate de ”Ziua 
Marinei 2017”. 

 - în data de 16.08.2017, în intervalul orar 09:00 – 10:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat 
măsurile necesare în vederea fluidizării traficului rutier, în scopul desfăşurării în condiţii optime a 
lucrărilor de remediere a unei avarii la instalaţia electrică, lucrări desfăşurate de către  S.C. E-
distribuție Dobrogea S.A. Constanța în zona intersecţiei bulevardului Tomis cu bulevardul Al. 
Lăpuşneanu; 

 - în data de 17.08.2017, în intervalul orar 06:00 – 10:00, lucrători din cadrul Poliției Locale,  în 
colaborare cu lucrători din cadrul: Serviciului Activitate Comercială, Secției II Poliție și Inspectoratului 
Județean de Jandarmi Constanța, au acționat pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, respectiv str. 
Tulcei, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale prevăzute la art. 7, 
pct. 3, din H.C.L.M. 184 / 2013 mod.; 

 - în data de 17.08.2017, în intervalul orar 11:00 – 12:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, au 
asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier, în zona intersecției strazii Cumpenei cu bulevardul 
Aurel Vlaicu, ca urmare a nefuncționării semafoarelor din zonă; 

 - în perioada 26.08 - 27.08.2017 , în intervalul orar 16:00 – 24:00, lucrători din cadrul Poliției 
Locale, au asigurat măsurile necesare desfășurării în condiții optime a manifestării cultural-artistice 
„Sub semnul lui Ovidius”; 

 - în data de 28.08.2017, în intervalul orar  08:00 -  09:30, un echipaj al Poliției Locale a 
asigurat sprijin lucrătorilor  SC Pomacost SA, în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de 
toaletare a arborilor, pe aleea Lupeni, zona restaurant Colonadelor; 

 - în data de 31.08.2017, un echipaj al Poliției Locale a acordat sprijin lucratorilor  Societății 
Electrocentrale Constanța S.A în vederea desfăşurării lucrărilor de remediere a avariei apărute la 
instalația de termoficare amplasată pe strada Soveja la nr. 106, Bl. 40, Sc. B; 

 - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru 
soluţionarea unui număr de 217 sesizări pentru încălcarea normelor legale prevăzute în H.C.L.M. 
184 / 2013 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi 
înfrumuseţare a municipiului Constanţa, precum și în Legea nr.  61 / 1991 rep, privind sancționarea 
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. 

 


