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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  
01.06. 2017 – 30.06.2017 

 
 
  Total sancțiuni aplicate:                                  = 1355   

                     
- O.U.G. 195 / 2002 (rep.):                         = 644 
  (privind circulaţia pe drumurile publice)  

  din care:  - opriri/staţionări neregulamentare      = 453     
     - accesul interzis         = 110 

     - pietoni                                                                                   = 20 

     - biciclete                         = 1  
     - vehicule cu tracțiune animală      = 60 

     - puncte penalizare aplicate       = 1400 

                            
 - HCLM 184 / 2013                   = 73 
   (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. Constanța) 
  

            - LEGEA 448 / 2006 ®                  = 47 
   (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

 
- LEGEA 61 / 1991 ®                   = 229 

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

- LEGEA 38/2003®                   = 18 
    (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                             = 51 
   (Legea serviciilor de transport public local) 
  

       - LEGEA 421/2002 ®                                                                      = 1 
                (Privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân)  
                                  

 - HCLM 382 / 2016                                     = 286        
   (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                                          = 3 
                (efectuarea transport public de persoane fara aviz de traseu) 

 
                                    

Valoarea totală a amenzilor aplicate:               = 248558.5 lei  

Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării 
 conducătorilor de autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei)  
 aplicate autovehiculelor staționate neregulamentar                         = 234 

Infracțiuni constatate              = 1 

Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă:  

 - a fost asigurarată securitatea 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 
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liceului Mircea cel Batran), pe str. Rascoalei 1907 (zona liceului Pedagogic), precum şi pe 

str. Traian( zona liceului Traian); 

 - 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; 

 - zilnic, 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; 

 - în data de 01.06.2017, în intervalul orar 11:00-14:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au asigurat măsurile de ordine necesare, în scopul desfășurării în condiții optime a 

evenimentului artistic-recreativ ”Un zâmbet de copil”, desfășurat în zona Parcului Teatrului 

de Operă și Balet „Oleg Danovschi”, organizat de ‘’Asociația Lions Balkanica’’; 

 - în data 01.06.2017, în intervalul orar 10:00-14:00, lucrători din cadrul Poliției Locale, 

în colaborare cu lucrători din cadrul Biroului Poliția Mamaia și Jandarmeria Română, au 

desfășurat activități de informare / prevenire, în stațiunea Mamaia, cu ocazia campaniei de 

prevenire „Siguranța turiștilor”; 

 - în data de 01.06.2017, intervalul orar 16:30 – 18:30, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au asigurat măsurile de ordine / fluidizarea traficului rutier pe bld. Tomis, în scopul 

desfășurării în condiții optime a procesiunii organizata de către  Arhiepiscopia Tomisului; 

 - în data de 04.06.2017, în intervalul orar 08:00 – 14:00, lucrători din cadrul Politiei 

Locale, au asigurat măsurile de ordine / fluidizare a traficului rutier, în zona Sala Sporturilor, 

cu ocazia meciului de handbal dintre echipele, ‘’HC Dobrogea Sud’’ - ‘’AHC Potaissa Turda’’; 

 - în zilele 12, 16, 21.06.2017, lucrători din cadrul Politiei Locale, au asigurat măsurile 

de ordine / fluidizarea traficului rutier, pe str. Timișana nr. 78, str. Ion Lahovari precum și în 

zona intersecției bld. Mamaia cu str Mihai Viteazu, în vederea desfășurării în condiții optime 

a lucrărilor de remediere a tramei stradale, lucrări executate de către SC RAJA SA; 

 - în data de 13.06.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile 

necesare în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere unei avarii 

apărute la instalațiile de termoficare desfășurată pe bld. I. C. Brătianu, de către Societatea 

Electrocentrale Constanța S.A;  

 - în data de 13.06.2017, în intervalul orar 10:00 –12:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale au asigurat fluidizarea traficului rutier, în zona intersecției bld. Aurel Vlaicu cu str. 

Cumpenei, ca urmare a căderii unui cablu de fibră optică pe partea carosabilă; 

 - în data de 13.06.2017, în intervalul orar 15:00 – 20:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au asigurat fluidizarea traficului rutier în zona intersecției străzii Nicolae Titulescu cu 

strada Ion Cantacuzino, cu ocazia Sfintei Liturghii a Hramului Bazilicii ”Sfântului Anton”; 

 - în data de 14.06.2017, în intervalul orar  20:30 – 21:40, lucrători din cadrul Poliției 

Locale au asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier pe bld. Tomis, vis-a-vis de ‘’SC 

Eximia Spa Salon’’, ca urmare a producerii unui accident rutier cu victimă, asigurând paza 

locului, luând primele măsuri ce s-au impus pentru conservarea urmelor, identificarea 

martorilor şi a făptuitorilor, până la sosirea organelor abilitate; 
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 - în data de 15.06.2017, în intervalul orar 09:30- 14:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au acordat sprijin lucrătorilor din cadrul ‘’Intersat Constanța’’ și RATC, în vederea 

demontării unor cabluri de pe stâlpi, pe str. Soveja, zona City Park Mall; 

 - în data de 16.06.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile 

necesare în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere unei avarii 

apărute la instalațiile de termoficare desfășurată pe str. Nicolae Iorga nr. 25, de către 

Societatea Electrocentrale Constanța S.A;  

 - în data de 16.06.2017, în intervalul orar 06:00- 12:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au asigurat fluidizarea traficului rutier, în zona Sălii Sporturilor, cu ocazia inaugurării 

parcării recent modernizată; 

 - în data de 16.06.2017, în intervalul orar 06:00- 14:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au acționat în vederea verificării și sancționării conducătorilor de vehicule cu 

tracțiune animală precum și a autovehiculelor destinate transportului de marfuri care nu 

dețin autorizație de tramă stradală, în zonele CET, KM 4-5, Poarta 6, str.Dezrobirii; 

 - în data de 17.06.2017, în intervalul orar 09:00 - 11:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au asigurat măsurile de ordine / fluidizarea traficului rutier, în scopul desfășurării în 

condiții optime a ”Crosului Olimpic – Ediție Națională’’, organizat de către Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret; 

 - în data de 17.06.2017, în intervalul orar 13:00- 14:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au asigurat măsurile de ordine / fluidizarea traficului rutier, în scopul desfășurării în 

condiții optime a evenimentului ”Skirtbike Constanța’’ organizat de către ‘’Asociația Skirtbike 

by the Sea’’; 

 - în data de 17.06.2017, în intervalul orar 16:00- 23:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale,  au asigurat măsurile de ordine / fluidizarea traficului rutier, în scopul desfășurării în 

condiții optime a evenimentului  ”Forza Zu Constanța’’ organizat de către ‘’Grupul Media 

Camina (GMC) SRL București’’; 

 - în data de 18.06.2017, în intervalul orar 18:00 - 19:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, au asigurat fluidizarea traficului rutier, pe bld. Tomis și bld. Al. Lăpușneanu, cu 

ocazia unei procesiuni religioase; 

 - în data de 18 / 19.06.2017, în intervalul orar  23:00 - 00:30, lucrători din cadrul 

Poliției Locale, au asigurat măsurile necesare în vederea fluidizării traficului rutier, pe bld. 

Aurel Vlaicu (zona centrului comercial ‘’Leroy Merlin’’), ca urmare a unui accident rutier, 

soldat cu victimă; 

 - în perioada 20.06.2017 - 23.06.2017, în intervalele orare 06:00 - 14:00, 14:00 – 

22:00, lucrători din cadrul Direcției Poliția Locală, cu atribuții în domeniul circulației pe 

drumurile publice, în colaborare cu lucrători din cadrul Biroului Municipal Rutier Constanța 

au desfășurat activități de verificare a modului de efectuare a transportului public de mărfuri 

și persoane în regim de maxi-taxi, taxi și curse regulate. 

 - în zilele de 21, 28 și 29.06.2017, în intervalul orar 10:00 – 12:00, lucrătorii din cadrul 

Poliției Locale, au desfășurat acțiuni tematice pe mijloacele de transport în comun, în 

vederea depistării și sancționării călătorilor care nu dețin titlu de călătorie valabil, fiind 

aplicate un număr de 51 sancțiuni contravenționale; 
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 - în data de 23.06.2016, în intervalul orar 09:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției 

Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul IPJ Constanța, au desfășurat activități preventiv 

- informative privind siguranța cetățeanului în mijloacele de transport în comun; 

 - în perioada 23 - 25.06.2017, în intervalul orar 09:00 - 24:00, cu ocazia desfășurării, în 

Piata Ovidiu, a evenimentelor “Pasta, vino e Capuccino” si a festivalului internațional de 

teatru “Miturile cetății - ediția a-II-a”, s-a acţionat cu câte două echipaje, în trei schimburi, 

pentru asigurarea fluidizării traficului rutier si a menținerii ordinii și liniștii publice; 

 - în data de 24.06.2017, în intervalul orar 07:00 – 13:30, lucrători din cadrul Poliției 

Locale au asigurat măsuri de ordine și fluidizare a traficului rutier, în Stațiunea Mamaia, pe 

timpul desfășurării Crosului Internațional „Ocean Lava”; 

 - în perioada 23 - 25.06.2017, în intervalul orar 10:00 - 23:00, lucrători din cadrul 

Poliției Locale au asigurat măsuri de ordine și fluidizare a traficului, în vederea desfășurării 

în condiții optime a concursului internațional de muzică „Liga Campionilor”, în Stațiunea 

Mamaia – zona Piațetă Perla; 

 - în data de  25.06.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat ordinea și 

liniștea publică, în vederea desfășurării în condiții optime a cursei de alergare sportiv-

distractive ‘’City Park Family Run’’, organizată de Asociația Sportivă Sanasport Constanța, 

în parcul Tăbăcărie; 

 -  în data de 27.06.2017, în intervalul orar 18:00 - 22:00, lucrători  din cadrul Poliției 

Locale în colaborare cu lucrători din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Tomis, au acționat 

în ‘’Piața Ovidiu’’ pentru asigurarea măsurilor de ordine si fluidizare a traficului rutier, cu 

ocazia festivității de absolvire a Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius 

Constanța; 

 - în perioada 29.06 – 30.06.2017, în intervalul orar 06:00 - 22:00, lucrători din cadrul 

Poliției Locale au asigurat măsurile de ordine / fluidizarea traficului rutier în zona Pieței 

Ovidiu, în scopul desfășurării în condiții optime a ”Festivalului Înghețatei”; 

 - în data de  29.06.2017, lucrători al Poliției Locale au asigurat măsurile de ordine  / 

fluidizarea traficului rutier, în scopul desfășurării în condiții optime a procesiunii moaștelor 

Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, eveniment organizat cu ocazia sărbătoririi ”Sfinților 

Apostoli Petru și Pavel”;  

 - în perioada 26.06.2017 - 30.06.2017, în intervalul orar 08:00 - 12:00, lucrători din 

cadrul Poliției Locale, au asigurat măsurile de ordine si fluidizare a traficului rutier, cu ocazia 

desfășurării examenului de bacalaureat în instituțiile de învățământ de pe raza municipiului 

Constanța; 

 - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit 

pentru soluţionarea unui număr 168 de 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. 

 

 


