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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 25.07. 2016 – 31.07.2016

Total contravenţii sancţionate: = 441
- O.U.G. 195 / 2002 (rep.). =  264

- din care:

- opriri/staţionări neregulamentare =  228
- accesul interzis = 25
- pietoni = 3
- vehicule cu tracțiune animală = 7
- masă maximă autorizată = 1
- puncte penalizare aplicate = 601

- HCLM 184 / 2013 =149
- LEGEA 448 / 2006 ® = 8
- LEGEA 38 / 2003 ® = 1
- LEGEA 61 / 1991 ® = 10
- HCLM 312/2015 =   7
- LEGEA 349/2002 ® =   2

Valoarea totală a amenzilor aplicate: = 56701  lei
Număr total de autovehicule pentru care a fost dispusă măsura blocării = 263
Număr total somații aplicate conform Legii 421/2002® =  36

Alte activităţi desfăşurate:
- în perioada 25.07.2016 - 31.07.2016, în intervalul orar 06:00 - 22:00, pe b-dul. Tomis au acţionat
câte 2 patrule, în 3 schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier;
- în perioada 25.07 – 31.07.2016, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte 1 patrulă, în 3 schimburi,
pentru menţinerea fluenţei traficului rutier;
- în perioada 25.07 – 31.07.2016, în intervalul orar 06:00 – 22:00, în Stațiunea Mamaia au acţionat
câte 3 patrule, în 2 schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier;
- în perioada 25.07 – 31.07.2016, 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;
- Conform adreselor nr. 104290/22.07.2016, nr. 103836/21.07.2016  înaintate de Ministerul Apărării
Naționale în Piața Ovidiu a avut loc ceremonia de dislocare a Batalionului 341 Infanterie Protecția
Forței „Rechinii Albi” în Teatrul de Operații Afganistan. Cu această ocazie în perioada 24.07.2016
orele 22:00 – 25.07.2016 orele 12:00 un echipaj al Poliției Locale a luat măsuri pentru eliberarea
zonei respective în vederea fluidizării traficului rutier, pe tronsonul cuprins între strada Traian, strada
Petru Rareș și Piața Ovidiu.
- în data de 25.07.2016, în intervalul orar 10:30 - 14:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat
măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutrier/ pietonal, în vererea desfăşurării în condiţii
optime a lucrărilor de remediere conductă apă, de către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa, pe strada
Mirce cel Bătrân nr. 172, bloc MD14 (tronsonul cuprins între strada Ion Rațiu și strada Făgetului).
- în data de 25.07.2016, în intervalul orar 08:30 - 13:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat
măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutrier/ pietonal, în vererea desfăşurării în condiţii
optime a lucrărilor de remediere conductă apă, de către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa, pe strada Ion
Lahovari nr. 131 (tronsonul cuprins între strada Eremia Grigorescu și strada Ioan D. Chirescu).
- Conform adresei 105300/26.07.2016 înaintată de Arhiepiscopia Tomisului în data de 26.07.2016,
începând cu orele 18:00 un echipaj al Poliției Locale a însoțit și acordat sprijinul necesar procesiunii
religioase Moaștele Sfântului Pantelimon și ale Sfinților Apostoli Epictet și Asiton cu plecare de la
Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pe următorul traseu: strada Revoluției cu
popas de rugăciune la Biserica Greacă, strada Mircea cel Bătrân, bulevardul Mamaia cu popas de
rugăciune la Spitalul Militar, strada Nicolae Iorga, bulevardul Tomis – Capela Militară, Piața Ovidiu -
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Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. De asemenea în data de 27.07.2016 în
intervalul orar 8:30–13:00 un echipaj al Poliției Locale a asigurat devierea circulației pe rute
ocolitoare în zona Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, cu ocazia oficierii
Sfintei Liturghii.
- în data de 29.07.2016, în intervalul orar 06:00-10:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat măsuri
de ordine publică precum și măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutrier/ pietonal în Piața
Ovidiu la intersecția străzilor Traian cu strada Petru Rareș și bulevardul Elisabeta cu ocazia Zilei
Imnului Național a Romaniei.
- în data de 29.07.2016, în intervalul orar 12:00 - 13:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat
sprijin lucrătorilor R.A.E.D.P.P cu privire la evacuarea titularului spațiului locativ din Cartierul Henri
Coandă, bloc HC 17, etaj 2, conform adresei nr. 101010/15.07.2016.
- Conform adresei nr. 105365/26.07.2016, în data de 30.07.2016, intervalul orar 09:00-20:00, un
echipaj al Poliției Locale a asigurat măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutrier/ pietonal,
ca urmare a necesității intervenirii în domeniul public pentru remedierea colectorului menajer, de
către echipajele S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa, pe strada Mircea cel Bătrân în dreptul Universității de
Marină Civilă.
- în data de 30.07.2016 în intervalul orar 20:00 – 22:00 un echipaj al Poliției Locale a asigurat
măsuri de ordine publică și măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutrier/ pietonal în Piațeta
Cazino din Stațiunea Mamaia cu ocazia Festivalului Verii 2016.
- în data de 30.07.2016 în intervalul orar 17:00 – 20:30 un echipaj al Poliției Locale a asigurat
măsuri de ordine publică și măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutrier/ pietonal în
Stațiunea Mamaia pe traseul dintre Hotel Rex – Hotel Golden Tulip – Castel și retur parcare Hotel
Rex cu ocazia evenimentului cu caracter sportiv „The Color Run”.
- în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru
soluţionarea unui număr de 47 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.


