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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA LOCALĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 10886
140991/02.11.2017

Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali cu atribuții
în domeniul circulației rutiere şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, în perioada

01.10.2017 – 31.10.2017

Total sancțiuni aplicate: = 1301

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 444
(privind circulaţia pe drumurile publice)

din care: - opriri/staţionări neregulamentare = 242
- accesul interzis = 104
- pietoni                                                                                   = 32
- biciclete = 1
- vehicule cu tracțiune animală = 51
- masa maximă admisă > 3,5t = 14
- puncte penalizare aplicate = 720

- HCLM 184 / 2013 = 65
(Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. Constanța)

- LEGEA 448 / 2006 ® = 5
(privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

- LEGEA 61 / 1991 ® = 137
(pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice)

- LEGEA 38/2003® = 4
(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 = 362
(Legea serviciilor de transport public local)

- HCLM 382 / 2016 = 282
(privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016)

Valoarea totală a amenzilor aplicate: = 350620 lei

Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă:

- în perioada 01.10 – 27.10.2017 a fost asigurată securitatea elevilor în zona unităţilor
de învăţământ, pe strada Soveja (zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 23 – Constantin
Brâncoveanu), pe str. B. P. Hașdeu  (zona şcolii gimnaziale nr. 12 – B.P. Hașdeu), pe str.
Unirii (zona şcolii gimnaziale nr. 43 – Ferdinand), pe str. Răscoalei 1907 (zona liceului
Pedagogic), precum şi pe str. Traian (zona liceului Traian);

- în perioada 01.10 – 31.10.2017, pe b-dul. Tomis s-a acţionat cu câte un echipaj, în
trei schimburi, pentru menţinerea fluenţei traficului rutier;

- în perioada 01.10 – 31.10.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, în colaborare cu
lucrători din cadrul Biroului Rutier Municipal Constanța au desfășurat activități de verificare a
modului de efectuare a transportului public de mărfuri și persoane în regim de maxi-taxi, taxi
precum și în regim de închiriere;
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- 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, HCLM 184/2013;

- la solicitare lucrătorii Poliției Locale au asigurat sprijin lucrătorilor din cadrul Serviciul
Public de Asistență Socială, pentru desfășurarea în condiții optime a anchetelor sociale;

- în perioada 01 - 31.10.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale în colaborare cu
lucrători din cadrul Serviciului Activitate Comercială, au acționat în zona Piața Tomis III, în
scopul prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale în vigoare;

- în perioada 01 – 31.10.2017, în intervalul orar 16:00-20:00, lucrători din cadrul
Poliției Locale au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale în
parcurile din mun. Constanța, acțiuni ce fac parte din campania „Curățăm Constanța
noastră”;

- în perioada 01 - 31.10.2017, în intervalul orar 09:00 – 22:00, lucrători din cadrul
Poliției Locale au desfășurat activități de atenționare și informare, a conducătorilor de
autovehicule, privind plata prin SMS, precum și prin intermediul aplicației gratuite TPARK a
parcărilor din Constanța;

- în perioada 01 – 02.10.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile
necesare desfășurării în condiții optime a evenimentul prile juit de deschiderea anului
universitar 2017-2018, eveniment organizat în Piața Ovidiu;

- în data de 02.10.2017, în intervalul orar 12:00 – 13:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au acordat sprijin lucrătorilor din cadrul Serviciului Administrativ (R.A.E.D.P.P.
Constanța) în vederea evacuării unui titular de contract dintr-un spațiu locativ situat în
cartierul Henri Coandă;

- în perioada 02.10 - 08.10.2017, în intervalele orare 07:00 – 14:00 și 14:00-16:00
lucrătorii din cadrul Poliției Locale au asigurat fluidizarea traficului rutier pe B-dul Mamaia,
precum și măsurile de ordine și liniște publică în Zona Pavilionului Expozițional, cu ocazia
desfășurării evenimentului ”Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean” ;

- în data de 02.10.2017, în intervalul orar 16:00 – 20:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au asigurat măsurile necesare în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale
în Parcul Tăbăcărie, respectiv Parcul Viitorului situat în zona C.E.T.;
- în data de 03.10.2017, în intervalul orar 09:00 - 10:30, lucrători din cadrul Poliției Locale, în
colaborare cu Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Constanța, au
desfășurat la școala gimnazială „Spectrum”, o activitate cu caracter informativ-preventiv,
având ca tematică, educație rutieră și prevenirea violenței în școli;

- în perioada 3 - 30.10.2017, lucrători din cadrul Directiei Poliţia Locală, cu atributii în
domeniul circulației pe drumurile publice și în domeniul menținerii ordinii și liniștii publice, în
colaborare cu polițiști din cadrul Biroului Municipal Rutier Constanța, au desfășurat activități
de control asupra călătorilor ce utilizează mijloacele de transport în comun, fără a deține titlu
valabil de călătorie;

- în data de 05.10.2017, în intervalul orar 10:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Secției III Poliție, au acționat în scopul prevenirii
şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale, pe raza teritorială de competență a
acesteia;

- în data de 05.10.2017, în intervalul orar 08:00 - 14:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității
(IPJ Constanța), au desfășurat la Școala gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, o activitate
cu caracter informativ-preventiv, având ca tematică respectarea regulilor de circulație și
adoptarea unui comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației;

- în zilele de 06, respectiv 11.10.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat
măsurile necesare desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unor avarii
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apărute la instalațiile de termoficare amplasate pe al. Malinului, cât și pe bld. Al.
Lăpușneanu, lucrări desfășurate de către Societatea Electrocentrale Constanța S.A;

- în data de 06.10.2017, în intervalul orar 09:00 - 12:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității
(IPJ Constanța), au desfășurat la Școalile gimnaziale nr. 23, nr. 8 și nr. 39, o activitate cu
caracter informativ-preventiv având ca tematică respectarea regulilor de circulație și
adoptarea unui comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației;

- în data de 10.10.2017, lucrători din cadrul Poliției Locale au asigurat măsurile
necesare, desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unei avarii R.A.J.A, pe
al. Lupeni nr. 2;

- în data de 10.10.2017, în intervalul orar 09:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au asigurat măsurile necesare în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor
de aplicare a marcajelor rutiere pe str. Dispensarului, str. Cișmelei și str. Căpitan Dobrilă
Eugeniu, lucrări desfășurate de catre S.C. Confort Urban S.R.L.;

- în perioada 10 - 11.10.2017, în intervalul orar 12:30 – 13:00 lucrători din cadrul
Poliției Locale au asigurat măsurile necesare în vederea desfășurării în condiții optime a
lucrărilor de montare a pilonilor de delimitare pe str. Primăverii, lucrări desfășurate de catre
S.C. Confort Urban S.R.L.;

- în data de 10.10.2017, în intervalul orar 07:00 - 14:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au asigurat măsurile necesare în vederea rezervării și blocării unui loc de parcare pe
str. Decebal, în scopul parcării carului de televiziune TVR, ca urmare a desfășurării meciului
de handbal disputat între echipele H.C. Dobrogea Sud și A.H.C. Potaissa Turda;

- în data de 12.10.2017, în intervalul orar 09:00 – 10:30, lucrători din cadrul Poliției
Locale, în colaborare cu un lucrător din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a
Criminalității - IPJ Constanța au desfășurat, la Școala gimnazială nr. 8, o activitate cu
caracter informativ-preventiv, având ca tematică respectarea regulilor de circulație și
adoptarea unui comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației;

- în data de 13.10.2017, în jurul orelor 23:20 - 23:45, lucrători din cadrul Poliției Locale
- Seviciul Ordine Publică 2, aflându-se în patrulare pe bl. Aurel Vlaicu au observat cum o
persoană de sex masculin agresa o persoană de sex feminin, fapt pentru care aceștia au
intervenit, în vederea aplanării conflictului, sancționând persoana responsabilă conform
Legii nr. 61/1991 rep. - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

- în data de 14.10.2017, în jurul orelor 00:20, lucrători din cadrul Poliției Locale -
Seviciul Ordine Publică 2, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat în fața
City Park Mall, o persoană minoră care apela în mod repetat la mila publicului, fapt pentru
care aceștia au identificat minorul, conducându-l și predându-l Adăpostului de zi și noapte
pentru copiii străzii, situat pe strada Decebal, nr. 13 bis;

- în data de 14.10.2017, în intervalul orar 10:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au asigurat măsurile necesare în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor
de aplicare a marcajelor rutiere pe ale. Hortensiei, str. Mircea cel Bătrân și ale Egretei;

- în data de 15.10.2017, în intervalul orar 10:40 – 11:30, lucrători din cadrul Poliției
Locale, au acordat sprijin echipajelor din cadrul I.S.U. ‘’Dobrogea’’, în vederea desfășurării
în condiții optime a operațiunii de îndepărtare a  unor bucăți de tencuială de pe fațada unui
imobil, situat pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 144;

- în data de 17.10.2017, în intervalul orar 09:00 –12:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au asigurat fluidizarea traficului rutier, pe strada Nicolae Iorga, în vederea
desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unei avarii RAJA;

- în zilele de 17, respectiv 18.10.2017, în intervalul orar  08:30 – 14:00, lucrători din
cadrul Poliției Locale, au asigurat măsurile necesare, pe bld. 1 Mai și bld. Aurel Vlaicu, în
vederea desfășurării în condiții optime a a lucrărilor de reabilitare a drumului public, lucrări
executate de către SC Confort Urban SRL;

- în data de 19.10.2017, în intervalul orar 09:00 - 12:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, în colaborare cu Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ
Constanța, au desfășurat la școala gimnazială nr. 24 ‘’Ion Jalea’’, o activitate cu caracter
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informativ-preventiv, având ca tematică respectarea regulilor de circulație precum și
prevenirea delicvenței juvenile;

- în data de 20.10.2017, în intervalul orar 16:00 - 17:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, ca urmare a unui accident rutier soldat cu victimă, au asigurat măsuri de fluidizare a
traficului rutier, identificarea conducătorului auto vinovat, precum și conservarea urmelor,
până la sosirea autorităților abilitate la fața locului;

- în data de 21.10.2017, în intervalul orar  08:00 – 14:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, au asigurat măsurile necesare în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor
de reabilitare a drumului public, pe str. Traian, lucrări executate de către S.C. Confort Urban
S.R.L.;

- în data de 24.10.2017, în intervalul orar 09:00 –15:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au asigurat măsurile necesare, în zona intersecției strazii Baba Novac cu strada
Dezrobirii, în vederea desfășurării în condiții optime a lucrărilor de remediere a unei avarii
RAJA;

- în data de 24.10.2017, în intervalul orar 08:00 – 12:00, la inițiativa lucrătorilor
Serviciului Ordine Publică 2, în zona cartierului social ”Henri Coandă” s-a organizat și
desfășurat o amplă acțiune de igienizare a zonei, toaletare arbuști și curățare a spațiului
verde. La acțiune au participat lucrători din cadrul serviciului Spaț ii Verzi, asistați social
,precum și voluntari - locuitori ai cartierului;

- în data de 24.10.2017, în intervalul orar  20:30 – 23:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale au asigurat sprijin echipelor Enel în vederea degajării carosabilului ca urmare a unor
cabluri căzute pe partea carosabilă;

- în data de 25.10.2017 lucrători din cadrul Poliției Locale, au asigurat măsurile
necesare desfășurării în condiții optime a ceremoniei militare desfășurate în Piața Ovidiu,
precum și a retragerii cu torțe a marinarilor militari, pe traseul Piața Ovidiu – Bulevardul
Tomis – Prefectura Județului Constanța, evenimente ocazionate de Ziua Armatei Române;

- în data de 27.10.2017, în intervalul orar 10:00 – 11:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, au procedat la identificarea unei persoane fără adăpost, în vederea soluţionării
problemelor acestuia de către lucrătorii Serviciului Public de Asistenţă Socială;

- în data de 28.10.2017, în intervalul orar 23:00 – 01:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Sectiei III Poliție, precum și personal specializat
din cadrul Direcției de Sănătate Publică au acționat în scopul prevenirii şi combaterii
încălcării normelor legale prevăzute în Legea nr.  61 / 1991 rep, privind sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

- în data de 28.10.2017, în intervalul orar 23:00 – 01:00, lucrători din cadrul Poliției
Locale, în colaborare cu lucrători din cadrul Sectiei III Poliție, precum și personal specializat
din cadrul Direcției de Sănătate Publică au acționat în scopul prevenirii şi combaterii
încălcării normelor legale prevăzute în Legea nr.  61 / 1991 rep, privind sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

- în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, s-a intervenit pentru
soluţionarea unui număr de 88 sesizări pentru încălcarea normelor legale prevăzute în
H.C.L.M. 184 / 2013 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului,
întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa, precum și în Legea nr.  61 / 1991 rep,
privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și
liniștii publice.
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