
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10886 

STR. AMZACEA, NR. 13, TEL. 0241/484.200 

NR.151562/01.11.2016 

 

 

 

 

Raport privind activitățile desfășurate de către politiștii locali cu atribuții în 
domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului și 

activității comerciale 

 

Octombrie 2016 
 
 

 
În perioada 01.10.2016-31.10.2016, Direcția Poliția Locală, prin serviciile Disciplina 

în construcții și afișajul stradal, Protecția mediului și Activitate comercială, a acționat pe 
raza municipiului Constanța în ceea ce privește respectarea normelor legale în vigoare. 
 

Au fost soluționate 239 sesizări privind Disciplina în construcții și afișajul stradal, 
Protecția mediului și Activitate comercială.  

 
Au fost încheiate 231 note de constatare și au fost emise 374  somații de prezentare 

documente sau de dispunere măsuri. 

 
S-au întocmit 14 referate pentru soluționare pe cale judecătorească a măsurilor 

dispuse prin procesele verbale de sancționare a contravențiilor. 
 

S-au făcut  106 verificări ale intervențiilor în domeniul public. 
 

Totodată au fost încheiate 2 note de constatare conform H.C.L. 27/2016 privind 

aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria 
clădirilor și terenurilor neîngrijite. 

 
Polițiștii locali au confiscat: aproximativ 370 kg legume şi fructe, 157 articole de 

îmbracăminte. 

 
Au fost încheiate 197 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor 

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 
Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, 
Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț 

sau prestări de servicii ilicite, OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 
de piață, H.C.L. 134/2016 privind organizarea şi funcționarea teraselor de alimentație 

publică, H.C.L.135/2016 privind organizarea şi funcționarea  activităţilor comerciale şi a 
serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, H.C.L. 136/2016 privind organizarea şi 
funcționarea  activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Stațiunea Mamaia și Sat 

Vacanță, H.C.L. 389/2000 privind stabilirea unor reguli de creștere a păsărilor și animalelor 
pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, H.C.L. 184/2013 privind 

îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a 
municipiului Constanţa. În baza acestor acte normative, în decursul lunii octombrie au fost 
aplicate amenzi în valoare de 101.700 lei. 



 
 În luna octombrie polițiștii locali în colaborare cu polițiștii din cadrul Poliției 

municipiului Constanța și jandarmii Grupării de jandarmi mobile “Tomis” Constanța au 
acţionat în sistem integrat pentru combaterea comerțului ambulant desfășurat pe domeniul 

public. 
 Deasemenea, în luna octombrie polițiștii locali au întreprins acțiuni tematice în 
municipiul Constanța privind: 

-igienizarea terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Constanța; 
-identificarea persoanelor care cresc cabaline si pasări în locurile în care este afectată buna 

vecinătate; 
-verificarea autorizației de funcționare și/sau aviz program de funcționare; 
-prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun în spațiu public 

închis; 
-legalitatea executării lucrărilor de construcții; 

-informarea privind mențierea curățeniei în locurile publice; 
-aducerea la cunoștință a obligațiilor permanente pe care le au asociațiile de proprietari, 
persoanele fizice sau juridice în conformitate cu prevederile HCLM 184/2013 privind 

îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a 
municipiului Constanţa. 


