
Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul 

circulației rutiere și menținerea ordinii și liniștii publice, în perioada 18.07. 2016 – 

24.07.2016  

 
Total contravenții sancționate:  =    409                
- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): =   244      
- din care: 
- opriri/staționări neregulamentare = 206       
- accesul interzis                         =  20               
- vehicule cu tracțiune animală      =  13 
- pietoni                                       =    4 
- pătrundere autovehicule pe pista de biciclete   = 1 
- puncte penalizare aplicate = 521   
                         
- HCLM 184 / 2013   =    147 
- LEGEA 448 / 2006 ®   =  5 
- LEGEA 61 / 1991 ®     = 7 
- HCLM 312/2015           = 3 
- LEGEA 349/2002 ®     = 3                  
           
Valoarea totală a amenzilor aplicate =  50874.5 lei  
Sancțiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI =  6              
Număr total de autovehicule pentru care a fost dispusă măsura blocării  = 230            \ 
 
Alte activități desfășurate: 
- în perioada 18.07.2016 – 24.07.2016, 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 animală. Au fost aplicate un nr. de 13 de sancțiuni contravenționale, conform 
OUG195/2002(R) în valoare de 7312.5 lei;          
- în perioada 18.07.2016 – 24.07.2016, în intervalul orar 06:00 – 22:00, pe Bulevardul Tomis au 
acționat câte 2 patrule, în 3 schimburi, pentru menținerea fluenței traficului rutier; 
- în perioada 18.07.2016 – 24.07.2016, în zona „Peninsulă”, a acționat câte o patrulă, în 3 schimburi, 
pentru menținerea fluenței traficului rutier; 
 - în perioada 18.07.2016 – 24.07.2016, în intervalul orar 06:00 – 22:00, în Stațiunea Mamaia au 
acționat câte 3 patrule, în 2 schimburi, pentru menținerea fluenței traficului rutier; 
- în perioada 18.07.2016 – 24.07.2016, în campusul social “Henri Coandă”, s-a acționat, în scopul 
prevenirii și combaterii faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, precum și pentru 
menținerea ordinii și liniștii publice; 
- în perioada 18.07.2016 – 24.07.2016, în intervalul orar 06:00 – 22:00, pe raza teritorială de 
competență s-a acționat cu câte o patrulă, în două schimburi, pentru combaterea indisciplinei 
pietonilor, precum și pentru verificarea activității de transport în regim taxi; 
- în perioada 18.07.2016 – 23.07.2016, în intervalul orar 20 :00 - 06:00, cu cate un echipaj al Poliției 
Locale s-au asigurat măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutier pe Bulevardul Ferdinand, în 
vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de demontare a stâlpilor de iluminat public, de către 
S.C. LUXTEN S.R.L.; 
- în data de 20.07.2016,  un număr de 4 lucrători ai Poliției Locale, au intervenit în vederea igienizării 
domeniului public de pe str. Albăstrelelor, bl. ICH,  zona ‘’Piața Abator’’,  unde au fost depozitate 
obiecte de mobilier și alte deșeuri din material lemnos de către o persoană fără adăpost, cu sprijinul 
firmei de salubrizare SC Polaris M. Holding SRL; 
- în data de 20.07.2016, cu un număr de patru lucrători, s-au asigurat măsurile necesare în vederea 
salubrizării, ca urmare a campării unui grup de persoane de etnie rromă pe spațiul verde din parcul 
Tăbăcăriei, zona Vila Sky, cu sprijinul unei echipe aparținând SC Polaris M. Holding SRL; 
-în data de 21.07.2016, în intervalul orar 19:00 - 20:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat măsurile 
necesare de ordine și fluidizare a traficului rutier în stațiunea Mamaia,  pe traseul hotel Victoria - hotel 
Cleopatra, în vederea desfășurării în condiții optime a paradei personajelor de poveste, organizată de 
Asociația Litoral Delta Dunării; 
- în data de 21.07.2016, in intervalul orar 10:00 – 15:00, două  echipaje ale Poliției Locale au asigurat 
măsurile de fluidizare a traficului rutier pe strada Ștefăniță Vodă, ca urmare a executării unor lucrări de 
asfaltare a carosabilului, de către SC Confort Urban SRL; 
- în perioada 22.07.2016 – 24.07.2016, 3 echipaje ale Poliției Locale au acționat în vederea fluidizării 
traficului rutier în stațiunea Mamaia, prin activități de dirijare în diferite puncte; 
- în perioada 22.07.2016 - 23.07.2016, în intervalul orar 20:00 – 23:00, două  echipaje ale Poliției 
Locale au asigurat măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutier, cu ocazia  evenimentului 
Festivalului Verii 2016, organizat de Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, 
 zona Piațeta  Cazino; 
- în data de 22.07.2016, în intervalul orar 22:00 – 06:00, un echipaj a acționat pe Bulevardul Tomis / 
str. Cuza Vodă și Bulevardul Ferdinand / Bulevardul Tomis, asigurând măsurile de  fluidizare a 
traficului rutier, în vederea  executării, în condiții optime, a marcajelor rutiere; 



- în data de 23.07.2016, în intervalul orar 20:00 - 23:00, cu un număr de trei lucrători ai Poliției Locale, 
s-au asigurat măsurile de ordine necesare, în vederea bunei desfășurări a  ‘’Concertului Kiss FM’’, 
organizat de Asociația Descoperă Constanța, în Piața Ovidiu; 
- în data de 24.07.2016, în intervalul orar 11:30 - 14:00, un echipaj al Poliției Locale, în colaborare cu 
un echipaj al Serviciului Rutier Constanța, a asigurat măsurile de ordine și siguranță necesare,  ca 
urmare a producerii unui accident rutier soldat cu avarierea  unui stâlp aparținând Telekom România și 
deteriorarea unei instalații de gaze, pe str. Semănătorului, nr.10; 
- în data de 24.07.2016, în intervalul orar 22:00 - 06:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat 
măsurile de ordine necesare pe str. Traian / str. Petru Rareș, în vederea desfășurării în condiții optime 
a ceremoniei de dislocare a Batalionului 341 Infanterie Protecția Forței ‘’Rechinii Albi’’ în teatrul de 
operații din Afganistan; 
- în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliției Locale, polițiștii locali au intervenit pentru 
soluționarea unui număr de 61 sesizări privind punerea în imposibilitate a utilizării autovehiculelor 
parcate în locuri special amenajate, marcate și semnalizate în mod corespunzător, precum și în cazul 
blocării căilor de acces ce deservesc proprietăți alăturate drumului public. 

 


