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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  

01.10. 2016 – 31.10.2016 

 
 
 Total sancțiuni aplicate:           =1334  
                        

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.):          =1051               
       (privind circulaţia pe drumurile publice)  
  

  din care:  - opriri/staţionări neregulamentare     =1013                      
     - accesul interzis         =19      
     - vehicule cu tracțiune animală      =10        
     - pietoni           =5 

     - masa maximă admisă > 3.5 t      =2 

     - refuz înmânare documente      =2    
     - puncte penalizare aplicate       =2286     
                            

 - HCLM 184 / 2013        =147    
 (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 ®           =96   
 (pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice) 

 

- LEGEA 38/2003®            =2 
 (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 
         
 - LEGEA 349/2002            =2 
 (pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)                        
 

 - HCLM 312 / 2015                      =2     
 (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)                                                                       
    
 -   HCLM 44 / 2004                                                                                    =5 
                 (privind serviciile regulate de transport public local de călători ) 
 
Valoarea totală a amenzilor aplicate:         = 163196.75 lei
  

Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI   = 48               
Număr total de autovehicule pentru care a fost dispusă măsura blocării = 579  
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Enumerarea unor activităţi desfăşurate in aceasta perioada: 
 

 - în perioada 01.10. – 27.10.2016, în intervalul orar 07:45 – 08:15, s-a realizat 
asigurarea securităţii elevilor în zona unităţilor de învăţământ, pe strada Soveja (zona şcolii 
cu clasele I – VIII nr. 23 – Constantin Brâncoveanu), pe strada Griviţei (zona şcolii cu 
clasele I – VIII nr. 24 – Ion Jalea), precum şi asigurarea fluenţei traficului rutier în zona 
intersecţiei bulevardului Al. Lăpuşneanu cu strada Nicolae Iorga; 
 - în perioada 01.10 – 31.10.2016, pe b-dul. Tomis au acţionat câte 2 patrule, în 3 
schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 
 - în perioada 01.10 – 31.10.2016, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte o patrulă, în 3 
schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 
 - în perioada 01.10 – 31.10.2016, 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 perioada 01.10 – 31.10.2016, pe raza teritorială de competenţă s-a acţionat cu 
câte o patrulă, în trei schimburi, pentru combaterea indisciplinei pietonilor, precum şi pentru 
verificarea activităţii de transport în regim taxi; 
 - în perioada 01.10 – 31.10.2016, echipaje din cadrul Poliţiei Locale au acţionat 
conform planului de acțiune ‘’ Un Oraș Curat’’, în parcurile aflate pe raza municipiului 
Constanţa, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale; 
 - în data de 10.10.2016, în intervalul orar 22:00 – 01:00,  doua echipaje, din cadrul 
Poliției Locale, au patrulat pe str. Semănătorului, în scopul prevenirii și combaterii faptelor 
antisociale; 
 - în perioada 12.10 – 14.10.2016, în intervalul orar 06:00 – 22:00,  pe raza 
Municipiului Constanta s-a desfășurat activitatea de identificare și sancționare a 
conducătorilor de vehicule cu tracțiune animala. Au fost aplicate un număr de 2 de sancțiuni 
contravenționale, conform OUG195/2002(R) în valoare de 1125 lei. 
 - în data de 13 /14.10.2016, în intervalul 14:00 – 06:00, două echipaje ale Poliției 
Locale, au asigurat, în doua schimburi, măsurile de ordine necesare, în vederea 
desfășurării în condiții optime a lucrărilor de reabilitare a aleii de acces către Primăria 
municipiului Constanța; 
 - în data de 15.10.2016, în intervalul orar  17:00 – 23:00, un echipaj al Poliției Locale, 
a asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier, în vederea desfășurării în condiții optime 
a evenimentului organizat de  S.C. NEPI Five Property Development SRL, în parcarea 
centrului comercial City Park Mall; 
 - în data de 20.10.2016, în intervalul orar 10:00 – 12:00, cu un echipaj, din cadrul 
Poliției Locale, s-au asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier în zona intersecției bld. 
1 Mai cu str. Caraiman, ca urmare a nefuncționării mijloacelor optice de semnalizare; 
 - în data de 20.10.2016, în intervalul orar 12:00 – 14:00, cu un echipaj, din cadrul 
Poliției Locale, s-au asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier pe str. Th. Burada, în 
scopul desfășurării în condiții oprime a lucrărilor de toaletare a arborilor din zonă; 
 - în data de 20.10.2016, în intervalul orar 19:00 – 22:00, cu un echipaj, din cadrul 
Poliției Locale, s-au asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier în zona Sălii Sporturilor, 
în scopul desfășurării în condiții optime a evenimentul ce face parte din Programul național 
cultural ”Artă contra Drog 2016”; 
 - în data de 24.10.2016, în intervalul orar 11:30 – 14:00, cu un echipaj, din cadrul 
Poliției Locale, s-au asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier în Piața Ovidiu unde a 
avut loc ceremonia militara cu prilejul Zilei Armatei Romane; 
 - în data de 24.10.2016, un echipaj al Poliției Locale, în intervalul orar 16:30 – 22:00 a 
acordat sprijin in vederea executarii de activitati preventive pe raza de competenta a Secției 
4 Poliție; 
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 - în data de 27.10.2016, un echipaj al Poliției Locale, în intervalul orar 16:00 – 20:00 a 
acordat sprijin in vederea executarii de activitati preventive pe raza de competenta a Secției 
2 Poliție; 
 - în perioada 28.10 – 29.10.2016, în intervalul orar 07:00 – 19:00, cu un echipaj din 
cadrul Poliției Locale, s-au asigurat măsurile de fluidizare trafic rutier pe Bld. Tomis și str. 
Theodor Burada în vederea efectuării lucrărilor de reparație a tramei stradale; 
 - în data de 29.10.2016, un echipaj al Poliției Locale, în intervalul orar 16:00 – 22:00 a 
acordat sprijin in vederea executarii de activitati preventive pe raza de competenta a Secției 
3 Poliție; 
 - în data de 31.10.2016, în jurul orelor 18:30, lucrătorii din cadrul Serviciului Ordine 
Publică 2, din cartierul de locuinţe Henri Coandă, au intervenit pentru soluţionarea unei 
sesizări privind tulburarea ordinii și liniștii publice, procedând la imobilizarea şi predarea 
către serviciul de ambulanţă Smurd, unei persoane de sex masculin automutilate;   
 - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au 
intervenit pentru soluţionarea unui număr de 108  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. 
  
 


