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ROMÂNIA   
JUDEŢUL CONSTANŢA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA    
DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA LOCALĂ 

Operator de date cu caracter personal nr. 10886 

150270/23.11.2017 

 
 

 
 

 Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali cu atribuții  
în domeniul circulației rutiere şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, în perioada  

01.11. 2017 – 30.11.2017 
    

 
 Total sancțiuni aplicate:                                                        =2433 

                     

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.):                                                               = 415 
(privind circulaţia pe drumurile publice)  

din care: - opriri/staţionări neregulamentare                                                      =238 
    - accesul interzis                                                                 = 89  

  - pietoni                                                                                                                  = 39 

   - biciclete                                                                       =   1 
   - vehicule cu tracțiune animală                                                                       = 48 

  - puncte penalizare aplicate                                                                    = 666 
                            

- HCLM 184 / 2013                                                  = 38 
(privind 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 ®                                                                 = 89 

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

 
- LEGEA 38/2003®                                                                   =13   

(privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
 

- LEGEA 349/2002 MC                                                 =4 

(pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)      
 

- LEGEA 92 / 2007                                                      = 1637 
(Legea serviciilor de transport public local) 

  
- HCLM 382 / 2016                                                                         = 232 

(privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 

  
Valoarea totală a amenzilor aplicate:                                       = 400.725,2 lei  
 

- în perioada 01.11 – 29.11.2017 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. Hașdeu  (zona 
şcolii gimnaziale nr. 12 – B.P. Hașdeu), pe str. Unirii (zona şcolii gimnaziale nr. 43 – Ferdinand), pe str. 

Răscoalei 1907 (zona liceului Pedagogic), precum şi pe str. Traian (zona liceului Traian), pe str. Flămânda 

(zona școlii cu clasele I – VIII nr. 30 – Gheorghe Țițeica); 

 - în perioada 01.11 – 30.11.2017, pe b-dul. Tomis s-a acţionat cu câte un echipaj, în trei schimburi, 

pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

 - 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  01.11 – 30.11.2017, în intervalul orar 09:00 – 22:00, lucrători din cadrul Poliției Locale 
au desfășurat activități de atenționare și informare, a conducătorilor de autovehicule, privind plata prin SMS, 

precum și prin intermediul aplicației gratuite TPARK a parcărilor din Constanța; 
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 -în data de 01.11 – 29.11.2017, intervalul orar 10:00 – 16:00, lucrători din cadrul Poliției Locale  au 

desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale, în zona Piața Tomis III; 

 -  în data de 01.11.2017, în intervalul orar 10:00 - 14:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 
colaborare cu lucrători din cadrul Secției I Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în perioada 01 - 02.11.2017, în intervalul orar 14:00 - 17:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 
colaborare cu lucrători din cadrul Secției IV Polițieau acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în perioada 01 - 03.11.2017, în intervalele orare 07:00 – 10:00 și 17:00 - 21:00 lucrători din cadrul 
Poliției Locale, au acționat  în vederea depistării călătorilor care circulă cu mijloacele de transport în comun, 

fără a deține titlu de călătorie valabil; 

 -  în data de 02.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 

colaborare cu lucrători din cadrul Secției II Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în perioada 02 - 03.11.2017, în intervalul orar  10:00 – 12:00, lucrători din cadrul Poliției Locale au 

insoțit și asigurat sprijin echipelor societății de ecarisaj în vederea capturării unor câini fără stăpân, din 

perimetrul cuprins între str. Traian, bld. Marinarilor și str. Remus Opreanu; 

 -  în data de 03.11.2017, în intervalul orar 12:00 – 20:00, având în vedere Planul de Razie al Poliției 

Municipiului Constanța nr. 566632/02.11.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, în colaborare cu lucrători din 
cadrul Secțiilor 1, 2, 3, 4, 5  Poliție, au acționat în scopul prevenirii, depistării şi combaterii faptelor antisociale 

ce se comit pe raza Municipiului Constanța  aplicând sancțiuni conform Legii 61/1991, OUG 195/2002, Legii 

12/1990, HCLM 184/2013; 

 - în data de 04.11.2017, în intervalul orar 06:00 – 11:00, un echipaj din cadrul Poliției Locale a asigurat 

măsuri de dirijare a traficului rutier pe Ale. Pelicanului- zona CET, în vederea desfășurării în condiții optime a 

lucrărilor de remediere a unei avarii R.A.D.E.T; 

 - în data de 04.11.2017, în intervalul orar 07:00 – 10:00, lucrători din cadrul Poliției Locale a asigurat 
rezervarea a două locuri de parcare pe str. Decebal,  în vederea staționării carului de televiziune TVR, cu ocazia 

meciului dintre echipele HC Dobrogea Sud – CSM Făgăraș; 

 - în data de 07.11.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale a asigurat măsurile necesare pentru 
desfășurarea în condiții optime a lucrărilor desfășurate de S.C. R.A.J.A  S.A pe Bd. Tomis ,tronson cuprins între 

str. Nicolae Iorga și str. Poporului; 

 - în data de 07.11.2017, lucrători  din cadrul Poliției Locale a acordat sprijin Serviciului Spații Verzi, 

pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor de toaletare arbori pe Ale. Lupeni și str. Ion Lahovari ; 

 - în data de 08.11.2017, în intervalul orar  12:30 – 16:00, lucrători din cadrul Poliției Locale au 
asigurat măsurile necesare de fluidizare a traficului rutier  pe bld. 1 Mai,  în vederea desfășurării în condiții 

optime a lucrărilor de toaletare a arborilor; 

 - în data de 08.11.2017, în intervalul orar  08:30-14:00, lucrători  din cadrul Poliției Locale a asigurat 

sprijin lucrătorilor Serviciului Public de Asistență Socială în vederea desfășurării anchetelor sociale; 

 - în data de 08.11.2017, în intervalul orar  10:00-11:30, lucrători  din cadrul Poliției Locale a asigurat 

sprijin lucrătorilor Serviciului de Sprijinire și Îndrumare a Asociațiilor de Proprietari în vederea soluționării unei 

sesizări; 

 -  în data de 09.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 
colaborare cu lucrători din cadrul Secției IV Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 -  în data de 09.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 
colaborare cu lucrători din cadrul Secției V Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în data de 10.11.2017 lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat sprijin lucrătorilor asigurat sprijin 

lucrătorilor Serviciului Public de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea desfășurării unei anchete 

sociale; 

 - în data de 10.11.2017, în intervalul orar 06:00 – 11:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 

colaborare cu lucrători din cadrul Biroului Rutier Municipal  au asigurat măsurile de restricționare a parcării 
autovehiculelor în zona imediată a Tribunalului Constanța, ca urmare a sosirii unui transport cu deținuți 

periculoși; 

   - în data de 10.11.2017, în intervalul orar 14:00 - 22:00, lucrători din cadrul Poliției Locale  în 
colaborare cu lucrători din cadrul Secției IV Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în data de 10.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în  

colaborare cu lucrători din cadrul Secției II Poliție au acționat în scopul prevenirii 

şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 
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 - în data de 11.11.2017 în intervalul orar  09:00 - 11:00, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat 

măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții optime a crossului, 

 

organizat de instituțiile de învățământ din Mun. Constanța, în zona „Cleopatra” din stațiunea Mamaia; 

 -  în data de 13.11.2017, între  orele  11:00 – 11:30, lucrători  din cadrul Poliției Locale, în colaborare 

cu lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, au desfășurat o acțiune de informare a persoanelor 

vârstnice cu privire la anumite infracțiuni (metoda ”Accidentul” sau ”Pomana”); 

 - în datele de 13, 14 și 17.11.2017, în intervalul orar 16:00 – 19:00, lucrători din cadrul Poliției Locale 

au desfășurat acțiuni tematice pe mijloacele de transport în comun, în vederea depistării și sancționării 

călătorilor ce nu dețin titlu de călătorie valabil; 

 - în data de 14.11.2017, în intervalul orar 07:00 - 14:00,  lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat 
măsurile necesare în vederea rezervării și blocării unui loc de parcare pe str. Decebal, în scopul parcării carului 

de televiziune TVR, ca urmare a desfășurării meciului de handbal disputat între echipele A.H.C. Dobrogea Sud 

și A.H.C. Dunărea Călărași; 

 - în data de 14.11.2017, în intervalul orar 08:30 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat 

sprijin lucrătorilor din cadrul Serviciul Public de Asistență Socială, pentru desfășurarea în condiții optime a 

anchetelor sociale; 

 - în perioada 14.11. - 17.11.2017, în intervalul orar 14:00 - 22:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, în 

colaborare cu lucrători din cadrul Secției IV Poliție, au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 -  în data de 14.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, în 

colaborare cu lucrători din cadrul Secției I Poliție, au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în data de 14.11.2017, în intervalul orar 07:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, pe str. 
Barbu Ștefănescu Delavrancea au organizat și desfășurat o amplă acțiune de igienizare a zonei și curățare a 

spațiului verde. La acțiune au participat lucrători din cadrul S.C. Polaris M. Holding; 

 - în perioada 15.11 – 16.11.2017, în intervalul orar 06:00 – 22:00, 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 str. Soveja; 

 -  în data de 15.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, în 

colaborare cu lucrători din cadrul Secției III Poliție, au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 -  în data de 17.11.2017, în intervalul orar 14:00 - 22:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 

colaborare cu lucrători din cadrul Secției V Poliție au acționat în scopul prevenirii 

 şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 -  în data de 18.11.2017, în intervalul orar 09:00 - 13:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 

colaborare cu lucrători din cadrul Secției II Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a 

acesteia; 

 - în data de 19.11.2017, în intervalul orar 14:00 – 16:00, lucrători din cadrul Poliției Locale au acționat 

în Parcul Tăbăcăriei,în vederea depistării și sancționării faptelor de natură antisocială; 

 - în data de 20.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în colaborare 

cu lucrători din cadrul Secției IV Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a 

normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

  - în perioada 20.11 - 29.11.2017, în intervalul orar 07:30 – 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale 
au desfășurat acțiuni tematice pe mijloacele de transport în comun, în vederea depistării și sancționării 

călătorilor ce nu dețin titlu de călătorie valabil; 

 -  în data de 21.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 22:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 
colaborare cu lucrători din cadrul Secției I Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în data de 23.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în colaborare 
cu lucrători din cadrul Secției IV Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a 

normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

  - în data de 24.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 

colaborare cu lucrători din cadrul Secției V Poliție au acționat în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de 

încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 - în data de 25.11.2017, în intervalul orar 08:00 - 22:30,  lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat 

măsurile necesare în vederea rezervării și blocării unui loc de parcare pe str. Decebal, în scopul parcării carului 
de televiziune TVR, ca urmare a desfășurării meciului international de handbal disputat între echipele H.C. 

Dobrogea Sud și S.C. Magdeburg / Germania;  
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 - în data de 26.11.2017, în intervalul orar 14:00 - 22:00,  lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat 
măsurile necesare în vederea desfășurării în condiții optime a desfășurării meciului international de handbal 

disputat între echipele H.C. Dobrogea Sud și S.C. Magdeburg / Germania;  

  - în data de 28.11.2017, în intervalul orar  06:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în 

colaborare cu lucrători din cadrul Serviciului Rutier și Jandarmeriei Române 

asigurat măsuri de ordine, fluidizare și restricționare trafic rutier pe bld. Tomis,   în scopul desfășurării în 

condiții optime a antrenamentului pentru defilare, cu ocazia Zilei Nationale a României; 

 - în data de 29.11.2017, în intervalul orar 17:00 - 21:00, lucrători din cadrul Poliției Locale în colaborare 

cu lucrători din cadrul Secției IV Poliție au acționat în scopul prevenirii şi 

combaterii faptelor de încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a acesteia; 

 

 - în perioada 30.11.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile necesare de ordine și 

liniște publică în parcuri ( parc Tăbăcărie, parc Tomis 2, parc Casa de cultură, parc Gară); 

 - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, s-a intervenit pentru soluţionarea unui 

număr de 49 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. 

 
 

 

 

 


