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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 01.08. 2016 – 07.08.2016

Total contravenţii sancţionate: = 405

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 27
din care:
- opriri/staţionări neregulamentare = 254
- accesul interzis = 16
- vehicule cu tractiune animala = 3
- pietoni = 1
- refuz inmanare documente = 1
- puncte penalizare aplicate = 645

- HCLM 184 / 2013 = 85
- LEGEA 448 / 2006 ® = 5
- LEGEA 61 / 1991 ® = 18
- HCLM 312/2015 = 2
- LEGEA 38/2003® = 19
- HCLM 464/2003 mod. = 1

Valoarea totală a amenzilor aplicate: = 66771.5 lei
Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI = 24
Număr total de autovehicule pentru care a fost dispusă măsura blocării = 254

Alte activităţi desfăşurate:
- în perioada 01.08.2016 - 07.08.2016, în intervalul orar 06:00 - 22:00, pe raza Municipiului Constanța s-a desfășurat
activitatea de identificare și sancționare a conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală. Au fost aplicate un număr
de 2 de sancțiuni contravenționale, conform OUG195/2002(R) în valoare de 1125 lei.
- în perioada 01.08.2016 - 07.08.2016, 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 01.08.2016 - 07.08.2016, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte o patrulă, în 3 schimburi, pentru
menţinerea fluenţei traficului rutier;
- în perioada 01.08.2016 - 07.08.2016, 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 01.082016 - 07.08.2016, 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 01.08 - 07.08.2016, în intervalul orar 06:00 - 22:00, pe raza teritorială de competenţă s-a acţionat cu câte
o patrulă, în două schimburi, pentru combaterea indisciplinei pietonilor, precum şi pentru verificarea activităţii de
transport în regim taxi;
- în data de 02.08.2016, în intervalul orar 12:30 - 13:00, un echipaj al Poliției Locale a asigurat măsurile de ordine și
siguranța necesare, pe str. Liliacului intersecție cu str. Progresului, ca urmare a degradării tencuielii de pe fațada
clădirii Oficiului Poștal nr. 12, ce reprezentă un real pericol asupra circulației pietonale din zona respectivă;
- în data de 03.08.2016, în intervalul orar 12:30 - 16:30, doua echipaje ale Poliției Locale au asigurat măsurile
necesare pentru fluidizarea traficului rutier/ pietonal, în vererea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor de
remediere a unei conducte de apă, de către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța, pe strada Mircea cel Bătrân;
- în data de 04.08.2016,  un echipaj al Poliției Locale, a asigurat măsurile de însoțire necesare, în vederea desfășurării
în condiții optime a ‘’Paradei Costumelor de Vară’’, pe sectorul de drum cuprins între hotel ‘’Victoria’’ și hotel
‘’Cleopatra’’, din stațiunea Mamaia;
- în perioada 05.08.2016 - 07.08.2016, 3 echipaje ale Poliției Locale au acționat în vederea fluidizării traficului rutier
în stațiunea Mamaia, prin activități de dirijare în diferite zone;
- în perioada 05.08.2016 - 07.08.2016, în intervalul orar 20:00 - 23:00 , două echipaje ale Poliției Locale au asigurat
măsurile necesare pentru fluidizarea traficului rutier, cu ocazia ‘’Festivalului Verii 2016’’, organizat de ‘’Asociația
Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului’’, zona Piațeta Cazino, din stațiunea Mamaia;



- în data de 06.08.2016 și 07.08.2016, în intervalul orar 03:00 - 06:00, un număr de patru echipaje ale Poliției Locale,
în colaborare cu echipaje ale Serviciului Rutier din cadrul Poliției Române, au acționat în stațiunea Mamaia, în
vederea verificării autovehiculelor în regim taxi, fiind aplicate un număr de 19 sancțiuni, conform Legii 38/2003 ®;
- în data de 06.08.2016, în intervalul orar 20:00 - 23:00, cu un numar de trei lucrători ai Poliției Locale, s-au
asigurat măsurile de ordine necesare, în vederea bunei desfăşurări a ‘’Concertului Kiss FM’’, organizat de Asociația
Descoperă Constanța, în Piața Ovidiu;
- în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru soluţionarea unui
număr de 52 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.


