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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  

01.09. 2017 – 30.09.2017 

 
  Total sancțiuni aplicate:                                  = 910  
                     

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.):                         = 305 
  (privind circulaţia pe drumurile publice)  

  din care:  - opriri/staţionări neregulamentare      = 136   
     - accesul interzis                =   75 
     - pietoni                                                                                       =    20 
     - vehicule cu tracțiune animală              =   71 
     - masa maximă admisă > 3,5t       =     2 
     - biciclete           =     1 
     - puncte penalizare aplicate       = 410 
                            
 - HCLM 184 / 2013                   = 118 
   (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. 
Constanța) 
  
            - LEGEA 448 / 2006 ®                          =     5 
   (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

 
- LEGEA 61 / 1991 ®                   =    91 

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

 
- LEGEA 38/2003®                   =      9 

    (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
 
 - LEGEA 349/2002 MC                                                  =      2 
    (pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)      
  
  - LEGEA 92 / 2007                             =  134 
   (Legea serviciilor de transport public local) 
  
 - HCLM 382 / 2016                                      =  244                       
        (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 
 
    - HCLM 464 / 2003                                                                                         =      1 
                (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere) 
 
           - LEGEA 333 / 2003(rep.)              =     1 
            (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) 
 
Valoarea totală a amenzilor aplicate:                  = 218581 lei  

Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă:  

 - în perioada 01.09 – 30.09.2017, pe b-dul. Tomis s-a acţionat cu câte un echipaj, în trei schimburi, 
pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

 - în perioada 01.09 – 30.09.2017, 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 perioada 01.09 – 30.09.2017, 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; 

 - în perioada 01.09 – 30.09.2017, 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; 
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 - la solicitare, lucrătorii Poliției Locale au asigurat sprijin lucrătorilor din cadrul Serviciul Public de 
Asistență Socială pentru desfășurarea în condiții optime a anchetelor sociale; 

 - în data de 02.09.2017, lucrătorii Poliției Locale au asigurat măsurile necesare de ordine în 
perimetrul Sălii Sporturilor, în vederea desfășurării în condiții optime a meciului de handbal dintre echipele 
HC Dobrogea Sud – CSU Suceava, organizat de Asociația Sportivă Handbal Club Dobrogea Sud 
Constanta; 

 - în perioada 02 – 03.09.2017, lucrătorii Poliției Locale au asigurat măsurile necesare de ordine și 
fluidizare a traficului rutier, în vederea desfășurării în condiții optime a evenimentului cultural – artistic ‘’ Art 
District – Festival Internațional de Stradă’’, organizat de ‘’Fundația Umanitară Clopot’’; 

 - în perioada 04.09 – 09.09.2017, lucrătorii Poliției Locale au asigurat măsurile necesare de ordine 
și fluidizare a traficului rutier, în vederea desfășurării în condiții optime a adunării publice organizată de 
‘’Asociația Culturală Teatrelia’’, cu ocazia manifestării ‘’Festivalului Internațional de Teatru Independent’’, 
ediția a doua; 

 - în perioada 04.09 – 08.09.2017 și 11.09. - 15.09.2017, 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 str. Mircea cel Bătrân; 

 - în perioada 05 - 08.09.2017, lucrători din cadrul poliției locale, au asigurat măsurile necesare în 
vederea desfășurării în condiții optime a adunării publice organizată de către Federația Română de Șah, 
în zona hotelului Perla din stațiunea Mamaia; 

 - în data 06.09.2017, în intervalul orar 07:00 – 14:00, un echipaj din cadrul Politiei Locale, a 
asigurat măsurile de ordine și fluidizare a traficului rutier, în zona intersecției bld. Tomis cu bld. Aurel 
Vlaicu, în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unei avarii, de către SC RAJA 
SA și de montare în carosabil a unor senzori de către SC Confort Urban SRL; 

 - în perioada 07 - 08.09.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile de ordine  / 
fluidizarea traficului rutier, în scopul desfășurării în condiții optime a procesiunii Raclei cu Brâul Maicii 
Domnului; 

 - în perioada 09 - 10.09.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile necesare de 
ordine și fluidizare a traficului rutier, în vederea desfașurării în condiții optime a evenimentului cultural – 
artistic ‘’Amare Street Fest – Festival Internațional de Teatru de Stradă’’, organizat de Asociația Eurocult; 

 - în perioada 11.09 – 29.09.2017 a fost asigurată securitatea elevilor în zona unităţilor de 
învăţământ, pe strada Soveja (zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 23 – Constantin Brâncoveanu), pe str. B. 
P. Hasdeu  (zona şcolii gimnaziale nr. 12 – B.P. Hasdeu), pe str. Unirii (zona şcolii gimnaziale nr. 43 – 
Ferdinand), pe str. Răscoalei 1907 (zona liceului Pedagogic), precum şi pe str. Traian (zona liceului 
Traian); 

 - în data de 11.09.2017, în intervalul orar 06:30 – 08:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, au 
asigurat fluidizarea traficului rutier pe bld. Al. Lăpușneanu și în intervalul 12:00 – 14:00, pe str. Caraiman, 
ca urmare a unor accidente rutiere, luând primele măsuri ce s-au impus pentru conservarea urmelor, 
până la sosirea autorităților abilitate la fața locului; 

 - în data de 14.09.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale a acordat sprijin echipelor Societății 
Electrocentrale Constanța SA, în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a 
avariei la instalația de termoficare amplasată pe str. Traian; 

 - în perioada 14 – 17.09.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile necesare de 
ordine în vederea desfășurării în condiții optime a evenimentului culinar ‘’ Toamna deliciilor culinare’’, 
organizat in Piața Ovidiu; 

 - în perioada 14 – 16.09.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile necesare de 
ordine în vederea desfășurării în condiții optime a Triathlonului Challenger Mamaia 2017 – Ediția VIII; 

 - în perioada 12.09 – 15.09.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat măsurile 
necesare, în vederea desfășurării în condiții optime a filmărilor secvențelor din filmul de lung metraj 
”Confessions of a teenager” desfășurate pe bld. Regina Elisabeta; 

 - în data de 15.09.2017, în intervalul orar 16:00 – 22:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, în 
colaborare cu lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean și Jandarmerie, au acționat, în 
sistem integrat, în principal, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 12/1990 rep. privind protejarea 
populației împotriva activităților de comerț ilicit, precum și pentru respectarea prevederilor Legii nr. 
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61/1991 rep, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice. 

 - în data de 15.09.2017, în intervalul orar 18:45 – 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale au 
asigurat măsurile necesare desfășurării în condiții optime a evenimentului ”Gala 10 Oameni de Valoare 
pentru Constanța”, desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța; 

 - în data 17.09.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale a asigurat măsurile necesare în vederea 
rezervării unor locuri de parcare pe str. Decebal pentru carele de televiziune, datorate meciului de 
handbal dintre echipele HC Dobrogea Sud - CSH Politehnica Timișoara; 

 - în data de 18.09.2017, în intervalul orar 09:00 - 14:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat 
măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutier, în vederea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor 
de toaletare a arborilor, pe str. Mircea cel Bătrân, tronsonul cuprins între str. Ion Rațiu și str. Nicolae 
Iorga; 

 - în data de 21.09.2017,  lucrători din cadrul Poliției Locale, au desfășurat o activitate   cu   caracter 
de prevenție rutieră și siguranță pietonală în rândul elevilor din cadrul școlii Gimnaziale nr. 23 - 
‘’Constantin Brancoveanu’’-Constanța; 

 - în data de 23.09.2017, în intervalul orar 14:30 – 17:30, lucrători din cadrul Poliției Locale, în 
colaborare cu lucrători din cadrul Biroului Rutier Municipal, au asigurat măsurile necesare desfășurării în 
condiții optime a adunării publice organizate de Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ 
în România, Baricada Verde și Tomis Bike Constanța; 

 - în perioada 23 – 24.09.2017, în intervalul orar 17:00 – 20:00, lucrători din cadrul Poliției Locale au 
acționat în Parcul Tăbăcărie, pe linia OUG 55 / 2002, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau 
agresivi, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale; 

 - în data de 24.09.2017, în intervalul orar 06:00 – 12:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, au 
asigurat măsurile necesare desfășurării în condiții optime a concursului de atletism, în stațiunea Mamaia, 
zona Telegondolă și Hotel Rex; 

 - în data de 24.09.2017, în intervalul orar 16:30 – 19:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, au 
asigurat măsurile necesare desfășurării în condiții optime a evenimentului denumit ”Marș pentru 
Constanța”, desfășurat în zona peninsulară a mun. Constanța; 

 - în data de 25.09.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale, a asigurat măsurile necesare în 
vederea desfășurării în condiții optime a refacerii bordurilor aferente trotuarelor de pe str. Dispensarului; 

 - în datele de 25, 28 și 29.09.2017, lucrătorii Poliției Locale au desfășurat o acțiune tematică pe 
mijloacele de transport în comun, în vederea depistării și sancționării călătorilor ce nu dețin titlu de 
călătorie valabil, fiind aplicate un număr de 134 sancțiuni contravenționale; 

 - în data de 25.09.2017, în intervalul orar 10:00 - 14:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat 
măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutier, în vederea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor 
de toaletare arbori, de către S.C. POMACOST, pe str. Mircea cel Bătrân, tronsonul cuprins între str. Ion 
Rațiu și str. Nicolae Iorga; 

 - în perioada 29.09 - 30.09.2017, în intervalul orar 07:00 – 22:00 , lucrătorii din cadrul Poliției 
Locale au asigurat fluența traficului rutier pe B-dul Mamaia, precum și măsurile de ordine și liniște publică 
în Zona Pavilionului Expozițional, cu ocazia desfășurării evenimentului ”Sărbătoarea Vinului și a Recoltei 
Dobrogene” ; 

 - în perioada 29 - 30.09.2017, orele 16:00 – 20:00 lucrători din cadrul Poliției Locale s-au deplasat 
în Parcul din Poarta 6 și Parcul Tabacariei, unde au desfășurat o campanie de informare numită „Un 
mediu sanatos”; 

 - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru 
soluţionarea unui număr de 79 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. 

 

  

             


