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 Bilanțul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru anul 2021

   

 Pe parcursul anului 2021, polițiștii locali din cadrul Direcției generale poliția locală 

Constanța, au acționat în scopul îndeplinirii atribuțiilor și activităților prevăzute de 
legislația specifică, în următoarele domenii: 
a) ordinea și liniștea publică; 

b) circulația pe drumurile publice; 
c) disciplina în construcții și afișajul stradal; 

d) protecția mediului; 
e) activitatea comercială; 

f) evidența proceselor verbale.  
 Structura de poliție locală a fost organizată  în anul 2010 prin preluarea posturilor 
și a personalului poliției comunitare precum și a altor structuri din aparatul de 

specialitate al primarului responsabil cu controlul disciplinei în construcții, protecției 
mediului și comerț cu încadrarea numărului de posturi stabilit în condițiile stabilite de 

lege. 
 Direcția Generală poliția Locală Constanța s-a înființat în anul 2017, prin 
reorganizarea Direcției Poliția Locală la nivel de direcție generală, fără personalitate  

juridică, ca și compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Constanța. 

 În anul 2021 Direcția generală poliția locală și-a desfășurat activitatea cu un 
efectiv de 185 de polițiști locali, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, când 
efectivul poliției locale era de 208 de polițiști locali, înregistrându-se astfel o 

descreștere de 11,05%.  
 La nivelul Direcției generale poliția locală au fost înregistrate în 

anul 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, următoarele 
rezultate: 

ACT NORMATIV PVCSC 2020 PVCSC 2021 PROCENTAJ 

TOTAL  29.239 46.574 59,28% 

VALOARE  12.291.865 22.717.050 84,81% 

H.C.L. nr.294/2021 / 1 / 

H.C.L. nr.77/2021 / 7274 / 

HCL nr.123/2021 / 5380 / 

HCL nr. 227/2021 / 15 / 

HCLM nr.12/2021 / 21 / 

HCLM nr.184/2013 3365 1677 -50.16% 

HCLM nr.189/2017 145 146 0.68% 

HCLM nr.279/2020 664 1 -99.845% 
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HCLM  nr.427/2017 400 809 102.25% 

HCLM  nr.433/2020 / 1252 / 

HCLM  nr.464/2003 2 32 1500% 

LG  nr.145/2014 / 1 / 

LG  nr.196/2018 / 1 / 

LG  nr.211/2011 7 194 2671.42% 

LG  nr.24/2007 / 1 / 

LG  nr.252/2003 / 4 / 

LG  nr.325/2006 12 39 225% 

LG  nr.333/2003 / 2 / 

LG  nr.349/2002 321 200 -37.695% 

LG  nr.38/2003 122 110 -9.83% 

LG  nr.421/2002 2 2 / 

LG  nr.448/2006 481 435 -9.56% 

LG  nr.50/1991 219 531 142.46% 

LG  nr.54/2012 16 26 62.50% 

LG  nr.55/2020 3001 4409 46.91% 

LG  nr.61/1991 4440 6114 37.70% 

LG  nr.92/2007 6560 7104 8.29% 

O U G  nr.195/2002 / 1 / 

OG  nr. 99/2000 50 1435 2770% 

OUG  nr.19/2006 8 7 -12.50% 

OUG  nr.195/2002 4773 8575 79.65% 

OUG  nr.195/2005 90 187 107.77% 

OUG  nr.55/2002 16 38 137.50% 

OUG  nr.92/2021 / 35 / 

OUG  nr.97/2005 299 515 72.245% 

HCL  nr.235/2018 1325 / / 

HCL nr.44/2004 4 / / 

HCLnr.452/2003 2 / / 

LG nr.12/1990 1276 / / 

OM nr.1/2020 18 / / 

OM nr.2/2020 26 / / 

OM nr.3/2020 1591 / / 

OUG nr.1/1999 4 / / 

  

                  

    

2020
39%2021

61%

TOTAL SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 
ÎNREGISTRATE LA NIVELUL DGPL 

2020 2021
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Biroul baze de date, dispecerat, armament 

 În cursul anului 2021, polițiștii locali din cadrul biroului au desfășurat următoarele 

activități: 

- cunoașterea permanentă a situației operative din teren, informarea în timp real a 
conducerii instituției despre situația existentă, precum și transmiterea operativă a 
dispozițiilor acesteia către efective; 

- recepționarea apelurilor telefonice, cât și a mesajelor primite prin intermediul aplicației 
whatsapp de la personalul propriu( până la data de 31.01.2021), oferind acestora 

informații de interes personal sau comunitar, cu respectarea normelor legale în vigoare 
privind liberul acces la informațiile de interes public; 
- primirea, notarea în registrul de evidență și transmiterea, prin mijloacele de 

comunicare aflate la dispoziție, a sesizărilor, personalului propriu coordonându-i și 
oferindu-le susținerea logistică prin acordarea la solicitare, de date suplimentare în 

scopul soluționării operative a acestora, precum și prin interogarea bazelor de date ale 
Ministerului Afacerilor Interne; 
- asigurarea primirii rapoartelor de la personalul care acționează în teren, 

implementând, în bazele de date ale poliției locale elementele stabilite prin programele 
de aplicație specifice, informând ori de câte ori este nevoie conducerea instituției în 

legătură cu evoluția situației operative a tuturor serviciilor din cadrul Direcției generale 
poliția locală; 

-  punerea în valoare a resurselor informaționale centralizate; 
- menținerea unei legături permanente cu serviciile din cadrul Primăriei municipiului 
Constanța, precum și cu alte instituții/servicii publice, în limitele stabilite de către 

conducătorii structurilor din cadrul DGPL, în timpul desfășurării activităților specifice 
printre care am putea enumera: 

- starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere; 
- nefuncționarea mijloacelor de semnalizare optice; 

 - necesitatea salubrizării unor zone, precum și pentru eliminarea efectelor 

produse de fenomenele meteo nefavorabile. 
- conectarea la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne permițând efectuarea 

unui număr de 48.355 interogări înregistrându-se astfel o creștere față de aceeași 
perioadă a anului precedent, cu 73,18%, când au fost efectuate 27.922 interogări. 

 

2020
35%

2021
65%

VALOARE SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 
ÎNREGISTRATE LA NIVELUL DGPL 

2020 2021
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Birourile de ordine publică + Biroul monitorizare zone publice și intervenție 

 În cursul anului 2021, polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și al liniștii 

publice au desfășurat activități în interesul comunității locale, pentru asigurarea ordinii 
și liniștii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, a unităţilor sanitare, 
în zonele de agrement, parcuri, cimitire, precum și alte locuri publice, stabilite prin 

Planul de ordine și siguranță publică al poliției locale, ocazie cu care: 

➢ au fost aplicate un număr de 25.926 sancțiuni contravenționale, față de 16.890 
în anul 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 41,26%; 

➢ au fost constatate 61 de infracțiuni în flagrant, cu o scădere de 44.5% față de 
anul 2020, când au fost constatate un număr de 110; 

➢  au fost legitimate 34.759 persoane, fiind identificați și predați către DGASPC / 
DGAS / Poliție 215 de persoane, din care 89 minori și 126 adulți,  precum și 24 
persoane urmărite. 

În anul 2021 polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice au 

desfășurat independent activități specifice, acestea fiind orientate în principal pentru: 

- creșterea gradului de siguranță publică în zonele identificate ca fiind un potențial 

pericol criminogen; 
- executarea acțiunilor organizate la nivelul Direcției generale poliția locală pe 

linia ordinii și liniștii publice (provocare și participare la  scandal, tulburarea liniștii 

publice, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, apelarea la mila publicului, 
etc), eliberarea domeniului public de persoanele și adăposturile improvizate ori obiecte 

depozitate/care blochează domeniul public, prevenirea și combaterea răscolirii, adunării 
și depozitării deșeurilor de orice fel pe domeniul public; a transportului public local de 
persoane, a identificării de persoane ce locuiesc în diverse imobile, etc., în colaborare 

cu lucrători din cadrul serviciilor cu atribuții în domeniile  circulație pe drumurile publice, 
activitate comercială și protecția mediului; 

- supravegherea teritoriului, a celor 32 de unități de învățământ, care sunt 
repartizate Direcției Generale Poliției Locale, conform Planului local comun de acțiune 

nr. 183083/14.09.2021 (grădinițe, scoli generale, licee, facultăți), a unităților sanitare 
publice, a parcurilor, a locurilor de joacă,  a piețelor, a parcărilor auto aflate pe domeniul 
public sau privat al unităţii administrativ- teritoriale de pe raza teritorială de 

competență; 
- însoțirea și protecția lucrătorilor din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Constanța ori din cadrul unor Servicii Publice, cu ocazia unor 

acțiuni tematice (CT BUS - campanie de informare și conștientizare a călătorilor referitor 

la respectarea normelor de protecție sanitară, deplasări cu autobuzele școlare, controlae 

inopinate; RAEDPP Constanța – preluarea unor spații locative ori sprijin identificare 

persoane ce ocupau spații ale acestora; DGAS – anchete sociale, deplasări vaccinare, 

predare – primire persoane ce fac parte din categorii sociale defavorizate; DGGSP – 

2020
43%2021

57%

SESIZĂRI TELEFONICE RECEPȚIONATE

2020 2021
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verificări depozite deșeuri; SCPLEP - oficierii de ceremonii în afara sediului de către 

ofițeri de stare civilă, etc.); 

- identificarea și verificarea zonelor/locurilor unde se depun frecvent și în mod 

necontrolat deșeuri de orice fel (inerte, menajere, etc.), precum și depistarea 

persoanelor care aruncă/depozitează deșeuri pe domeniul public, în loc nepermis; 

- identificarea clădirilor dezafectate din zona peninsulară, precum și depistarea 

persoanelor care pătrund, fără drept, în interiorul acestora; 

- constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale precum şi 

pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale de orice gen.  

 

                

 

Birourile de circulație pe drumurile publice 

În domeniul circulației pe drumurile publice polițiștii locali din cadrul birourilor 

rutiere, au desfăşurat activităţi în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea 
siguranței și fluidizării rutiere, au organizat acțiuni tematice având ca scop constatarea 

contravențiilor și aplicarea sancțiunilor privind opririle / staționările neregulamentare, 
au desfășurat activități specifice de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS 
CoV 2.  

 În urma acestor activități, au fost aplicate un număr de 18.383 de sancțiuni 
contravenționale, cu o creștere de  97,83% față de anul 2020, când au fost aplicate un 

număr de 18.383 de sancțiuni contravenționale. 
 De  asemenea au fost constatate  8 infracțiuni în flagrant. 
 În cursul anului 2021 au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 107 de 

autovehicule abandonate sau fără stăpân, ca urmare a aplicării Legii nr. 421/2002 și un 
număr de 2034 vehicule staționate neregulamentar pe partea carosabilă, de pe raza 

teritorială a municipiului Constanța, ca urmare a încălcării prevederilor  O.U.G. nr. 195 
/2002, rep., privind circulația pe drumurile publice. 
 În analiza acestor rezultate trebuie avut în vedere faptul că, prin Decizia nr. 

11/2017, Înalta curte de Casație și Justiție a restrâns competențele polițiștilor locali cu 
atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, în sensul că li s-a interzis solicitarea 

datelor cu privire la identitatea persoanei care a condus un autovehicul pe drumurile 
publice.  
 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au 

desfășurat pe parcursul anului 2021 următoarele activități specifice: 
➢ verificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă 

prevederile legale privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

39%

61%

NUMĂRUL SANCȚIUNILOR 
CONSTRAVENȚIONALE ÎNCHEIATE LA 

NIVELUL BIROURILOR DE ORDINE PUBLICĂ

2020 2021
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➢ verificare respectării prevederilor Legii nr. 421 /2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului 
sau al unităților administrativ – teritoriale, ridicând un număr de 107 

autovehicule de pe raza municipiului Constanța; 
➢  verificarea respectării prevederilor HCL nr. 189/2017, ca urmare a desfășurării 

lucrărilor de intervenție în domeniul public; 

➢ verificarea și sancționarea autovehiculelor care desfășoară activități de transport 
persoane în regim taxi, fără a deține documente legale; 

➢ verificarea prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind accesul pe 
anumite sectoare de drum de pe raza municipiului Constanța; 

➢ verificarea și identificarea problemelor cauzate de condițiile meteorologice 

nefavorabile, a autovehiculelor oprite/staționate neregulamentar, care 
îngreunează desfășurarea activității utilajelor de deszăpezire, precum și pentru 

identificarea persoanelor fără adăpost și conducerea acestora în spațiile special 
amenajate în acest sens; 

➢  asigurarea măsurilor de ordine și de fluidizare a traficului rutier cu ocazia unor 

sărbători religioase (Bobotează, Paște, Adormirea maicii Domnului, 1 Decembrie 
etc). 

➢ desfășurarea de activități în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei 
de COVID-19,  în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la 
ocrotirea sănătății; 

➢ verificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă 
prevederile legale privind zonele în care este interzisă oprirea/staționarea 

voluntară. 
 

                     
 

Biroul control disciplina în construcții și afișajul stradal 

 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții au desfășurat 
activități specifice de control în vederea identificării lucrărilor de construcţii executate 
fără autorizaţie de construire/desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu 

precum şi verificare a modului de respectare a normelor legale privind afişajul stradal, 
conform procedurii operaționale aprobată prin Dispoziția primarului nr. 

3851/14.12.2016, încheindu-se 524 de procese-verbale de constatare a contravenției 
pe Legea nr. 50/1991 cu o creștere de 143,72% față de anul 2020 când au fost încheiate 
215 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, iar referitor la la 

verificarea respectării normelor în vigoare privind păstrarea curățeniei, polițiștii locali 
au încheiat 412 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravenției conform  

prevederilor H.C.L. nr. 184/2013 rep. respectiv HCL nr.77/2021, înregistrând o creștere 

34%

66%

NUMĂRUL SANCȚIUNILOR 
CONSTRAVENȚIONALE ÎNCHEIATE LA 

NIVELUL BIROURILOR RUTIERE

2020 2021
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cu 151,21% față de anul 2020 când au fost întocmit un număr de 164 de procese-

verbale de constatare și sancționare a contravenției.  
 Polițiștii locali din cadrul biroului au efectuat controale operative și tematice 

pentru: 
-verificarea legalității executării lucrărilor edilitare (reabilitare infrastructură rutieră, 
modernizări, extinderi și branșamente la rețele) precum și acțiuni de 

verificare/monitorizare/remediere avarii la rețelele edilitare; 
-verificarea organizărilor de şantier, a existenței rampelor de spălare în incinta 

șantierelor, neacoperirea cu plasă/neîmprejmuirea cu panouri a construcțiilor aflate în 
execuție, murdărirea carosabilului precum și neasigurarea măsurilor pentru prevenirea 
împrăștierii prafului în șantiere; 

-o atenție deosebită a fost acordată verificării montării mesh-urilor pe clădirile în 
execuție sau pe clădirile în stare de conservare; 

-verificarea legalităţii afişajului stradal; 
- verificarea reţelelor de comunicaţii aeriene prin cablu precum și desființarea 
surplusului de cablu și îndepărtarea celor inactive; 

- identificarea clădirilor cu aspect tehnic neîngrijit și propunerea majorării impozitului 
acestora, conform prevederilor HCL nr.27/2016; 

-verificarea întreţinerii curăţeniei pe domeniul public al municipiului. 
 
 

                  
 

 
Biroul urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor 

 
 Polițiștii locali din cadrul Bioului urmărire și executare măsuri în domeniul 
construcțiilor  au întocmit 156 referate în vederea sesizării instanței judecătorești pentru 

neexecutarea măsurilor dispuse prin procesele-verbale de constatare și sancționare a 
contravenției pe Legea nr. 50/1991 și 173 referate în vederea demolării pe cale 

administrativă a construcțiilor nelegale în municipiul Constanța. 
 Astfel, au fost încheiate 782 de note de constatare de către lucrătorii Biroului 
urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor, referitor la măsurile dispuse 

prin procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pe Legea 50/1991. 
 Polițiștii locali din cadrul biroului au procedat la desființarea pe cale administrativă 

a următoarelor construcții:  
     -   container metalic Portul Tomis; 

- platformă  betonată Portul Tomis; 

- garaje aleea Nalbei; 
- construcții bd. Ferdinand nr 17-19; 

- garaj tip SOMACO bl.K3, str. Traian; 

2020
29%

2021
71%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 
ÎNCHEIATE LA NIVELUL BIROULUI

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ 
STRADAL

2020 2021
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- bd. Tomis-Sala Sporturilor-Entourage; 

- beach bar sector plaja Constanța 1, susbsector 3m-SC Extra Old; 
- beach bar sector plajă Constanța 1, subsector 3n -Sc mega Telecom SRL; 

- container str. Traian&str. Doinei; 
- teresa dom public al statului bd. Aurel Vlaicu nr. 123-SC Claudiu SRL; 
- magazii bd. Ferdinand nr. 11 Teatrul de Stat Constanța; 

- garaje-bd Ferdinand nr. 21; 
- garaje str. Condorului;  

- ponton Stațiunea Mamaia - complex Melody; 
- terasă 70 mp Restaureant Zorile; 
- garaj str. Zefirului nr. 4, garaje str. Zefirului; 

- beach baruri Sc Exelero Events SRL,  SC Pilistera Market SRL, SC Dampari 
Company SRL, SC Mystic Beach SRL, SC Safra Mali SRL, SC Quick Clas SRL,  SC 

New Raka Beach SRL, SC Mitcos Art SRL, SC Luna Beach SRL, SC Steel Bars SRL. 
    

 
  

Biroul inspecție activitate comercială 

 În cursul anului 2021, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale 
au acționat în vederea verificării legalității desfășurării exercițiilor comerciale precum și 

pentru combaterea comerțului stradal neautorizat desfășurat cu preponderență în              
perimetrul principalelor piețe agroalimentare. 

 În domeniul activității comerciale s-au aplicat 854 sancțiuni contravenționale față 
de 465 aplicate în anul 2020, în creștere cu un procent de 83,65%.  

 În domeniul activității comerciale au fost, de asemenea, întreprinse activități în 
sistem integrat cu lucrătorii celorlalte servicii din cadrul Direcției Generale Poliția Locală, 

pentru: 

➢ verificarea operatorilor economici din centrele comerciale VIVO, City Park Mall și 
Tom, care practică vânzări cu preț redus (lichidări/soldări/vânzări promoționale); 

➢ verificarea stării de igienă în perimetrul structurilor de vânzare, îndepărtarea 
zăpezii și a gheții din zona imobilelor;  

➢ verificarea operatorilor economici cu privire la întretinerea și înfrumusețarea 

fațadelor spațiilor comerciale de pe raza municipiului Constanța acolo unde 
situația o impunea; 

➢ verificarea legalității activităților comerciale desfășurate pe sectoarele de plajă 
atât din Constanța cât și din Stațiunea Mamaia; 

2020
8%

2021
92%

REFERATE DE DEMOLARE ÎNCHEIATE LA 
NIVELUL BIROULUI URMĂRIRE ȘI 

EXECUTARE MĂSURI ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR
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➢ verificarea structurilor de vânzare – tip terasă de pe raza administrativ teritorială 
a municipiului Constanța; 

➢ verificarea structurilor de vânzare – alimentație publică, de pe raza administrativ 
teritorială a municipiului Constanța; 

➢ verificarea comerțului stradal de pe raza municipiului Constanța și a Stațiunii 
Mamaia; 

➢ verificarea zonelor publice, de promenadă cu privire la respectarea normelor 
SARS CoV 2; 

➢ inventarierea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare 
din magazia DGPL și arhivarea  documentelor rezultate din activitatea biroului; 

➢ verificarea clădirilor nerezidențiale utilizate în scop comercial, amplasate în zona 

și la frontul arterelor de circulație prevăzute în hotărârea 433/2020, în care nu 
se desfășoară activități economice; 

➢ verificarea activității prestate de către persoanele fizice în scopul 
închirierii/subînchirierii unităţilor locative în scop sezonier; 

➢ verificarea piețelor de pe raza UAT Constanța cu privire la respectarea normelor 
privind prevenirea și combaterea virusului SARS CoV 2 

 

                     

Biroul control protecția mediului 

 În domeniul protecției mediului, în anul 2021 s-a acționat în principal pe linia 
creșterii gradului de igienizarea a proprietății publice și private, precum și pentru 

asigurarea unui aspect estetic și a unei stări tehnice corespunzătoare pentru 
împrejmuirile aferente terenurilor libere de construcții situate pe principalele artere de 

circulație și trasee de intrare și iesire din oraș. 

 Au fost aplicate un număr de 892 sancțiuni contravenționale față de 364 aplicate 
în anul 2020, în creștere cu un procent de 145,05%. 

 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului au desfășurat 
următoarele activități: 

➢ au transmis somații pentru luarea măsurilor de igienizare a terenurilor neîngrijite 
din zona peninsulară și centrală a orașului, de pe principalele artere circulabile și 
de pe traseele de intrare și ieșire din oraș și pentru prezentare documente; 

➢ au transmis înștiințări/adrese/răspunsuri către Direcția Patrimoniu și SPIT VBL în 
vederea identificării proprietarilor de terenuri terenuri 

➢ au efectuat verificări ale contractelor de salubrizare 

➢ au efectuat verificări ale contractelor de produse reciclabile 

35%

65%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 
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➢ au efectuat verificări ale contractelor de produse menajere 

➢ au efectuat verificări de  ridicare deșeuri vegetale 

➢ au efectuat verificări ale terenurilor insalubre 

➢ au monitorizat străzile din zona central și peninsulară în vederea menținerii stării 
de curățenie 

➢ au identificat terenurile din Stațiunea Mamaia 

➢ au efectuat verificări de igienizare a spațiilor verzi  

➢ au întreprins acțiuni în colaborare cu Serviciul ordine publică prin cele 3 birouri 
pentru verificarea și sancționarea faptelor antisociale privind: 
  - abandonarea/depozitarea de gunoaie pe domeniu public, de către 

cetățeni, în alte tipuri de recipiente decât europubele ( saci, cutii, bidoane, etc) 
și în alte zile decât cele stabilite pentru colectarea gunoiului menajer conform 

graficelor; 
  -depozitarea gunoiului colectat din coșulețele stradale și din operațiunile 

de măturare a străzilor în saci, pe domeniul public, de către operatorul de 

salubritate; 

 -respectarea graficelor de ridicare a deșeurilor menajere și a celor de 
măturat stradal, de către operatorul de salubritate; 
 -murdărirea cu orice tip de vehicule sau prin orice mijloace a drumului 

public cu orice fel de materiale sau substanțe, etc. 

 
 
Biroul implementare procese verbale și acte procedurale 

 
Polițiștii locali din cadrul biroului au desfășurat activități specifice, sarcinile 

principale fiind cele evidență și circuit al proceselor verbale de constatare și sancționare 
a contravențiilor. 

Pe parcursul anului 2021polițiștii locali au întreprins următoarele activități: 

➢ implementarea unui număr de 44662 de proceselor verbale de constatare 
și sancționare încheiate de către polițiștii locali la nivelul DGPL în creștere 

cu 56,51% față de aceeași perioadă a anului 2020, câng a fost implementat 
un număr de  28536 procese verbale de constatare și sancționare a 
contravenției; 

➢ comunicarea prin intermediul factorului poștal a proceselor verbale;  
➢  comunicarea prin afișare la sediul/domiciliul contravenienților a unui 

număr de 5232 de procese verbale; 
➢  comunicarea a 6973 de procese verbale neachitate, către serviciile fiscale 

sau unitățile administrației fiscale;  
➢  întocmirea adreselor referitoare la  punctelor de vedere aferente 

plângerilor contravenționale înregistrate.  

29%

71%
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Principalele obiective ale Direcției generale poliția locală pentru anul 2022 

 În urma analizei efectuate la nivelul conducerii Direcției Generale Poliția Locală, 

s-a concluzionat ca pentru eficientizarea și buna desfășurare a activităților este necesar 
ca în anul 2022 să fie îndeplinite următoarele obiective: 

➢ Revizuirea/elaborarea de proceduri operaționale la nivelul serviciilor Direcției 

Generale Poliția Locală; 
➢ Analiza îndeplinirii planurilor de muncă la nivelul compartimentelor funcționale 

ale direcției; 

➢ Creșterea efectivului de polițiști locali în vederea îndeplinirii atribuților prevăzute 
de lege; 

➢ Creșterea prezenței polițiștilor locali în zonele unităților de învățământ, parcuri, 
piețe, parcări publice; 

➢ Scăderea comerțului stradal neautorizat în perimetrul piețelor agroalimentare, 
inclusiv cel cu produse susceptibile de a fi produse de contrabandă care necesită 
plasarea sub regim vamal; 

➢ Creșterea gradului de aplicare a prevederilor legale pentru terenurile libere de 
construcții identificate; 

➢ Continuarea activităților pe linia autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, 
conform Legii nr. 421/2002, și ridicarea acestora de pe domeniul public, eliberând 
astfel locuri de parcare; 

➢ Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în instituția Poliției Locale 
Constanța, prin desfășurarea unei continue și intense campanii de mediatizare a 

atribuțiilor conferite de lege, a cazurilor de încălcare ale unor acte normative și 
mai ales a consecințelor ceea ce de fapt reprezintă o reală și eficace activitate de 
prevenire; 

➢ Reducerea fenomenului de abandon al deșeurilor pe domeniul public, 
identificarea terenurilor neîntreținute; 

➢ Creșterea operativității privind preluarea și soluționarea petițiilor adresate 
Direcției generale poliția locală; 

➢ Pregătirea profesională continuă în vederea îmbunătățirii cunoștințelor 

profesionale ale polițiștilor locali;  
➢ Îmbunătățirea relației cu cetățenii prin dezvoltarea capacității de comunicare; 

➢ Prevenirea și reducerea prin acțiuni punctuale și periodice a: 
•  fenomenului cerșetoriei; 
• siguranței elevilor la intrarea și ieșirea de la cursuri. 

      

          Întocmit, 

CULEA LUCIA 

39%
61%

NUMĂRUL PROCESELOR VERBALE 
IMPLEMENTATE LA NIVELUL DGPL
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