
Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali cu atribuții 

în domeniul circulației rutiere şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, în perioada 

01.09. 2016 – 30.09.2016. 
 

 

Total sancțiuni aplicate: - 1140    
                         

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): - 843           
(privind circulaţia pe drumurile publice)  

din care:  

- opriri/staţionări neregulamentare - 810                         

- accesul interzis - 21     

- vehicule cu tracțiune animală - 4      

- pietoni - 8    

- puncte penalizare aplicate - 1890     

                            

- HCLM 184 / 2013 - 154    
(Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a 

mun. Constanța) 

  

- LEGEA 448 / 2006 ® - 34   
(privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

 

- LEGEA 61 / 1991 ® - 85   
(pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice) 

 

- LEGEA 38/2003® - 6   
(privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 

         

- LEGEA 421/2002 ® - 16 somații 
(Privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân) – 3 autovehicule ridicate 

           

- LEGEA 349/2002 - 5 
(pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun)        

               

- HCLM 312 / 2015 - 2   

(privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 

           

- HCLM 464 / 2002 ® - 2 
(privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș îni regim de închiriere)  

                                                                     

- HCLM 44 / 2004 - 9 

(privind serviciile regulate de transport public local de călători) 

Valoarea totală a amenzilor aplicate: - 155825 lei  

Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI - 37               

Număr total de autovehicule pentru care a fost dispusă măsura blocării - 538 

 



Enumerarea unor activităţi desfăşurate în această perioadă: 

 - în perioada 01.09. – 30.09.2016, în intervalul orar 22:00 – 06:00, un echipaj 

a asigurat măsurile de fluidizare a traficului rutier, în vederea desfăşurării în condiţii 

optime a lucrărilor de demontare a stâlpilor de iluminat public, de către          

S.C. LUXTEN S.R.L.; 

 - în perioada 01.09 – 30.09.2016, 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 01.09 – 30.09.2016 un echipaj a asigurat măsurile pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor de remediere a unor avarii la conductele de 

apă de către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa cât şi pentru derularea fără incidente a 

traficului rutier şi pietonal în zonele de intervenţie; 

 - în perioada de 05.09. - 30.09.2016,  un echipaj a asigurat măsurile de 

fluidizare a traficului rutier, în vederea desfășurării în condiții optime a intervențiilor 

în regim de avarie, desfășurate pe raza municipiului Constanța de către Societatea 

Electrocentrale Constanța S.A; 

 - în perioada 12.09. – 30.09.2016, în intervalul orar 07:45 – 08:15, s-a realizat 

asigurarea securităţii elevilor în zona unităţilor de învăţământ, pe strada Soveja (zona 

şcolii cu clasele I – VIII nr. 23 – Constantin Brâncoveanu), pe strada Griviţei (zona 

şcolii cu clasele I – VIII nr. 24 – Ion Jalea), precum şi asigurarea fluenţei traficului 

rutier în zona intersecţiei bulevardului Al. Lăpuşneanu cu strada Nicolae Iorga; 

 - în perioada 15.09 – 30.09.2016, în parcurile situate pe raza municipiului 

Constanța, s-a acţionat, conform Planului de Acțiune ”UN ORAȘ CURAT”, în scopul 

prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a normelor legale; 

 - în data de 22.09.2016, în jurul orelor 23:30, un echipaj din cadrul Poliției 

Locale, Serviciul Ordine Publică 2, a identificat, condus și predat, Adăpostului de Zi 

și Noapte pentru Copiii Strazii, un minor ce se găsea adăpostit sub un autovehicul 

parcat pe str. Soveja, zona situată între imobilele O1 și O2; 

  - în perioada 23.09 – 30.09.2016, în intervalul orar 08:00 – 22:00, cu câte un 

echipaj , în două schimburi, s-au asigurat măsurile necesare în vederea desfășurării în 

condiții optime a evenimentului ”Sărbătoarea recoltei și a Vinului Dobrogean – Ediția 

2016”; 

 - în data de 24.09.2016, în intervalul orar 07:00 – 10:00, un număr de patru 

lucrători din cadrul Poliției Locale (Serviciul Circulație Rutieră / Serviciul Ordine 

Publică 2), alături de lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității 

Economice, precum și de lucrători din cadrul Secției 4 – Poliție, au acționat în 

zona ”Târgului de legume și fructe”, amplasat pe DJ 156 (varianta Ovidiu), în vederea 

prevenirii și combaterii faptelor de criminalitate economică; 

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

intervenit pentru soluţionarea unui număr de 131 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. 

 


