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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  

01.02.2017 – 28.02.2017 

 
Total sancțiuni aplicate: = 1317                         

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 1035             
         (privind circulaţia pe drumurile publice)  
din care:  
- opriri/staţionări neregulamentare =   919                          
- accesul interzis = 17 

- vehicule cu tracțiune animală = 45    
- pietoni = 52 

- masa maximă admisă > 3.5 t =  2 

- puncte penalizare aplicate  = 2093 

- HCLM 184 / 2013 = 66 
       (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. Constanța) 

- LEGEA 448 / 2006 ® = 30 
          (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

- LEGEA 61 / 1991 ® = 117 
          (pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice) 

- LEGEA 38/2003® = 25 
          (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 

- HCLM 382/2016 = 26 
           (pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)                        

- HCLM 464 / 2003 ®   =  10 
          (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș îni regim de închiriere)    
Valoarea totală a amenzilor aplicate: = 196864.5 lei  

Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAX =  78  
Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării 
conducătorilor de autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei) aplicate 
autovehiculelor staționate neregulamentar = 1099 
 

Enumerarea unor activităţi desfăşurate in aceasta perioada: 

- în perioadele 01.02 – 03.02.2017, 13.02 – 17.02.2017, 20.02 – 24.02.2017, respectiv 27.02 – 
28.02.2017, 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 Flămânda 
(zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 30 – Ion Gheorghe Țițeica), pe stra. Mircea cel Batran (zona 
liceului Mircea cel Batran), pe str. Rascoalei 1907 (zona liceului Pedagogic), precum şi pe str. 
Traian( zona liceului Traian); 

- în perioada 01.02 – 28.02.2017, pe b-dul. Tomis au acţionat câte 2 echipaje, în 3 schimburi, 
pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

- în perioada 01.02 – 28.02.2017, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte un echipaj, în 3 schimburi, 
pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

- în perioada 01.02 – 28.02.2017, 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 data de 01.02.2017, în intervalul orar 08:00 - 09:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat 
măsurile necesare în vederea desfășurării  în condiții optime a activitătilor de toaletare a arborilor 
pe str. G-ral Manu și str. Griviței. 

- în zilele de 01.02.2017, 10.02.2017, respectiv 15.02.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale, 
în colaborare cu lucrători din cadrul IPJ Constanța - Secției 1 Poliție și Grupării de Jandarmi 
Constanța, pe linia prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind ordinea publică,pe 
raza teritorială de competență; 
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- în perioada 03.02 - 04.02.2017, lucrătorii din cadrul Serviciului Ordine Publică 2, au desfășurat 
activități de prevenire a unui potențial pericol biologic, ca urmare a depistării mai multor obiecte  / 
dispozitive medicale - 122 seringi, împrăștiate pe ale. Umanității, bl. HC5 - HC6, acestea fiind 
ridicate și predate pe bază de proces verbal către BCCO Constanța, totodata fiind înștiințată și 
Direcția de Sănătate Publică; 

- în zilele de 02.02.2017, 03.02.2017, respectiv 24.02.2017, s-au desfășurat activități tematice 
independent, ori alături de forțe din cadrul IPJ Constanța - Secția 2 Poliție și Jandarmeria 
Constanța, pe linia prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind ordinea publică, 
curățenia localității fumatul în spații interzise; 

- în perioada 13.02. - 14.02.2017, in intervalul orar 10:00 – 14:00, un echipaj din cadrul Politiei 
Locale a asigurat sprijin lucratorilor din Serviciul  Public de Asistență Socială pentru desfasurarea 
in conditii optime a anchetelor sociale;  

- în data de 07.02.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale, alături de forțe din cadrul Secției V 
Poliție, au desfășurat activități pe linia prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind 
ordinea publică; 

- în data de 11.02.2017, un echipaj din cadrul Poliției Locale, alături de forțe din cadrul Secției IV 
Poliție, au desfășurat activități pe linia prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind 
ordinea publică; 

- în zilele de 13, 16, 17, 21, 22, 23.02.2017, în intervalul orar 8:30 –14:00, un echipaj din cadrul 
Poliției Locale a asigurat sprijin echipelor ‘’Pomacost’’, în vederea desfășurării în condiții optime a 
lucrărilor de toaletare a arborilor, pe str. Soveja; 

- în perioada de 13.02. - 17.02.2017, în intervalele orare 08:00-12:00/16:00-20:00, lucrătorii din 
cadrul Direcției Poliției Locale cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, în colaborare 
cu polițiști din cadrul Biroului municipal rutier, au acționat pentru verificarea modului în care se 
desfășoară activitatea de transport public de persoane în regim taxi, maxi taxi pe raza municipiului 
Constanța; 

- în data de 15.02.2017, în intervalul orar 14:00-22:00, 4 polițiști locali, au acționat în colaborare cu 
Secția 1 Poliție, pe raza teritorială de competență a acesteia pentru prevenirea și menținerea 
ordinii și liniștii publice cât și pentru fluidizarea traficului rutier; 

- în data de 16.02.2017 in intervalul orar 9:30 –11:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat sprijin 
echipelor ‘’S.C. RAJA S.A’’, în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de intervenție pe 
domeniul public, pe str. Toma Stelian nr. 17; 

- în data de 16.02.2017 in intervalul orar 9:30 –12:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat sprijin 
echipelor ‘’S.C. RAJA S.A’’, în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a 
unei avarii, pe str. Ion Rațiu; 

- în data de 16.02.2017, în intervalul orar 14:00- 22:00, 3 polițiști locali, au acționat în comun cu 
Secția 3 Poliție, pe raza teritorială de competență a acesteia, pentru identificarea persoanelor fără 
adăpost sau fără identitate cunoscută; 

- in data de 16.02.2017, in intervalul orar 06:00 – 08:30, un echipaj al Politiei Locale a asigurat 
masurile de ordine / fluidizarea traficului rutier, pe bld. Mamaia zona “Universitatea Ovidius”, 
pentru ridicarea unui chiosc ce apartinea S.C.Conpress SRL; 

- în data de 17.02.2017, un echipaj al Poliției Locale a asigurat măsurile necesare în vederea 
fluidizării traficului rutier, ca urmare a lucrărilor de remediere a unei avarii la instalația de 
termoficare, de către S.C Electrocentrale Constanța S.A, pe str. Soveja; 

- în data de 17.02.2017, în intervalul orar 14:00- 22:00, 2 polițiști locali, au acționat în comun cu 
Secția 5 Poliție, pe raza teritorială de competență a acesteia, pentru identificarea persoanelor fără 
adăpost sau fără identitate cunoscută; 
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- in perioada 18.02. - 19.02.2017, in intervalul orar 08:00 – 14:00 , doua echipaje din cadrul Politiei 
Locale au actionat pentru fluidizarea traficului rutier precum si pentru asigurarea masurilor de 
ordine pe str. Baba Novac – Cimitirul Municipal Constanta/ str. Baraganului – Cimitirul Central, cu 
ocazia sarbatorii numite polular “Mosii de Iarna”; 

- în data de 21.02.2017, în intervalul orar 14:00 - 22:00, 2 polițiști locali, au acționat în colaborare 
cu Secția 4 Poliție, pe raza teritorială de competență a acesteia pentru prevenirea și menținerea 
ordinii și liniștii publice; 

- în data de 22.02.2017, în intervalele orare 08:00-12:00 / 16:00-20:00, lucrătorii din cadrul 
Direcției Poliția Locală, cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, în colaborare cu 
polițiști din cadrul Biroului municipal rutier, au acționat pentru verificarea modului în care se 
desfășoară activitatea de transport public de persoane în regim taxi, pe raza municipiului 
Constanța;          

 în data de 22.02.2017, în intervalul orar 16:00 – 20:30, 2 polițiști locali, au acționat în colaborare 
cu Secția 3 Poliție, pe raza teritorială de competență, în zona Gării, Autogării Sud și de asemenea 
în barurile și localurile existente în zonă, pentru menținerea ordinii și liniștii publice; 

- în data de 23.02.2017,  în intervalul orar 14:30 –20:30, un echipaj al Poliției Locale a acționat, în 
colaborare cu Poliția Rutieră, pe bld. Mamaia/zona Delfinariu, în vederea fluidizării traficului rutier; 

- în data de 24.02.2017, în intervalul orar 10:00 – 13:00, lucrătorii desemnați să asigure ordinea și 
liniștea publică în campusul de locuințe sociale Henri Coandă au organizat ședințe cu titularii 
contractelor de închiriere / comodat ai spațiilor locative, ale imobilelor HC8, HC9, HC10, situate pe 
ale. Umanității, în scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale; 

- în data de 24.02.2017, în intervalul orar 14:00 – 22:00, 2 polițiști locali, au acționat în colaborare 
cu Secția 2 Poliție, pe raza teritorială de competență, în zona pieței Tomis III,  piața Brotăcei și 
piața Cireșica, pentru menținerea ordinii și liniștii publice;  

- în data de 24.02.2017, în intervalul orar 17:00-19:00, 3 echipaje din cadrul Poliției Locale, au 
acționat în zona parcurilor „Tăbăcărie”, „Gară”, „Tomis II” și „Casa de Cultură”, pentru menținerea 
ordinii și liniștii publice; 

- în data de 25.02.2017, în intervalul orar 10:00-12:00, două echipaje ale Poliției Locale, împreună 
cu lucrători din cadrul Jandarmeriei, au asigurat măsuri de ordine și liniște publică cu ocazia 
desfășurării unei manifestări a suporterilor echipei “Steaua” la sediul Prefecturii; 

- în data de 25.02.2017, în intervalul orar 14:00-17:00, un echipaj al Poliției Locale, a  asigurat 
măsurile necesare de ordine și fluidizare a traficului rutier, pe str. Mihai Viteazu – Consulatul Rus; 

- în data de 25.02.2017 și 26.02.2017, în intervalul orar 16:00-18:00. respectiv 17:00-19:00, un 
echipaj al Poliției Locale a asigurat măsurile necesare în scopul combaterii și prevenirii faptelor 
antisociale, în Parcul Tăbăcăriei – Ţara Piticilor; 

- in data de 27.02.2017,in intervalul orar 10:00 – 14:00, un echipaj din cadrul Politiei Locale a 
asigurat sprijin lucratorilor din Serviciul Public de Asistenta Sociala pentru desfasurarea in conditii 
optime a anchetelor sociale;  

- în data de 27.02.2017 și  28.02.2017, în intervalul orar 17:00-20:00, 8 echipaje din cadrul Poliției 
Locale, au acționat în zona parcurilor „Tăbăcărie”, „Gară”, „Tomis II” și „Casa de Cultură”, pentru 
menținerea ordinii și liniștii publice; 

- în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru 
soluţionarea unui număr de 183 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. 

 

 


