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ANEXĂ LA H.C.L. NR. 22/25.02.2021 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 AL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ TECHIRGHIOL PENTRU ANUL 2020 

 

          Poliţia Locală a Orașului Techirghiol , înființată prin Hotărârea Consiliului Local 

Techirghiol nr. 1/2011, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010, își desfășoară activitatea în 

temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare și funționare a poliției locale și a Hotărârârii Consiliului Local Techirghiol nr. 1/2011 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a orașului 

Techirghiol, și are ca scop exercitarea atribuţiilor legale în vederea apărării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi pentru 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmatoarele domenii: 

a) ordinea și linistea publică; 

b) circulația pe drumurile publice; 

c) disciplina în construcții și afișajul stradal; 

d) protecția mediului; 

e) activitatea comercială; 

f) evidența persoanelor; 

g) alte domenii stabilite prin legi, acte administrative centrale sau locale, dispoziții emise 

de Primarul  orașului Techirghiol . 

      Obiectivul prioritar al Serviciului Poliției Locale Techirghiol îl constitue asigurarea unui 

climat de siguranță al cetațeanului, prevenirea și sancționarea actelor contravenționale cu 

impact negativ în planul normalității civice. 

 

BILANȚUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂȘURATE DE POLIŢIA LOCALĂ 

TECHIRGHIOL 

Începand cu data de 17 martie 2020 o dată cu institurirea Stării de Urgență pe teritoriul 

României și ulterior a Stării de Alertă pentru combaterea efectelor pandemie de coronavirus 

SARS-CoV2, Poliția Locală Techirghiol a intrat sub coordonarea operativă a Politiei Naționale 

fiind cuprinsă în dispozitivele ordine și siguranță publică, în patrule mixte sau independente, 

desfășurând acţiuni de prevenire a răspândirii virusului Covid-19.  

În acest sens au fost desfăsurate următoarele activității: 

-  verificarea respectării măsurii de izolare sau carantinarea la domiciliu a persoanelor.  

-  înmânarea decizilor de izolare sau carantinare emise de către DSP Constanța.  

- verificarea societăților de transport public de persoane privind respectarea măsurilor de 

protecție împotriva Covid-19 dar și a călătorilor aflați în autobuze cu privire la respectarea 

obligativității purtării măștii de protecție.  

-  efectuarea de patrule pedestre în zonele publice aglomerate în vederea respectării 

obligativității purtării măștii de protecție, precum și a limitării grupurilor de persoane la maxim 

6, respectiv în stațiile de autobuz, parc, faleză, alee pietonală-mal lac, parc terapeutic.  

- au fost efectuate controlate la agenții comercialii în vederea respectării prevederilor 

Ordonanţelor Militare și a Legii 55/2020. 

- distrubuire de alimente împreună cu Direcția de Asistență Socială la persoanele aflate în 

izolare/carantină, precum și la persoanele fără venituri sau cu venituri reduse; 
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  În anul 2020 Serviciul Poliția Locală  a aplicat  un  numar 

de  36  sancțiuni  contravenționale în valoare 37 096 de lei : 

-  13 sancțiuni conform H.C.L. nr.123/2019   - privind abandonarea deseurilor în locuri 

publice;  

- 2 sancțiuni conform H.C.L. nr.178/2015  - privind parcarea autovehiculelor  pe spatiu verde- 

trotuar; 

- 2 sancțiuni conform H.C.L. nr.10/2016 - privind creșterea animalelor în zone care creeaza 

disconfort cetatenilor; 

- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018   - privind murdarirea  fatadelor în locuinte comune; 

- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.123/2019 - privind circulația autocamioanelor fara plata 

tramei stradale ; 

- 1 sancțiune conform H.C.L. nr. 123/2019 - privind expunerea la soare în alte locuri decât cele 

special amenajate; 

- 1 sanctiune conform H.C.L. nr. 123/2019 - privind distrugerea mobilierului urban; 

- 1 sanctiune conform H.C.L. nr. 123/2019 - privind spălarea autovehiculului pe domeniul 

public; 

- 1 sanctiune conform H.C.L. nr. 123/2019 - privind nerespectarea suprafeței atribuite pentru 

desfașurarea activității; 

- 1 sanctiune conform H.C.L. nr. 123/2019 - privind comercializarea de produse 

agroalimentare în alte locuri decât cele autorizate; 

- 1 sanctiune conform Legii 145/2014 - privind comercializarea de produse agricole altele 

decât cele din productie prorprie; 

-  4 sancțiuni  conform Legii 61/ 1991  - privind consumul de băuturi alcolice pe domeniul 

public; 

- 2 sancțiune  conform Legii 61/ 1991  - privind nesupravegherea animalelor; 

- 2 sanctiuni  conform Legii 12/1990 - privind comercializarea de produse fara a deține 

documente; 

- 1 sanctiune conform Legii 55/2020 - privind nepurtarea maştii de protecţie; 

- 1 sanctiune conform Legii 55/2020 - privind nerespecatrea măsuri de autoizolare la 

domiciuliu; 

- 1 sancțiune conform O.U.G. 195/2002 -  privind circulația pe drumurile publice  ( oprirea, 

staționarea si parcarea neregulamentară); 

 Sancțiunile au fost aplicate după cum urmează:  

Politist Local Superior - Crețu Petre Manole  - 17 sancțiuni  

Politist Local Asistent Geampalia Andrei Eugen - 8 sancțiuni 

Politist Local Superior - Ivan Crinu Marian - 3 sancțiuni 

Politist Local Superior Maciucă Costel - 3 sancțiuni 

Politist Local Superior Olăriță Ilie Iulian - 3 sancțiuni 

Politist Local Superior Maxim Ionica - 2 sancțiuni 

Politist Local Superior Saghiu Ionut – 0 sanctiuni  

 

Activități specifice : 

a) Sesizări și reclamații scrise de la cetățeni = 171 

b) Sesizări telefonice de la cetățeni =  285  
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c) Intervenții la solicitarea altor instituții (Primărie, Garda de 

Mediu, Direcția de Sănătate Publică, ISU) = 9 

d) Infracțiuni constatate = 3 (ex.:  lovire, distrugere, amenintare, etc.); Precizam faptul că 

aceste infracțiuni au fost constatate atât în patrule mixte cu lucrători din cadrul Poliției 

Techirghiol, cât și de patrule independente de polițiști locali 

e) Persoane legitimate = 560 

f) Persoane controlate corporal = 35 

g) Însoțire, paza casier Primărie  cu autospeciala poliției locale la  Bancă , Trezorerie pentru 

transportul valorilor monetare = 245.  

h) Persoane conduse la sediul poliției = 31 

i) Patrulări auto = 360  

j) Patrulări pedestre = 45 

k) Pânde efectuate = 18 

l) Societăți comerciale verificate = 39 agenți economici (societăți comerciale și persoane 

fizice autorizate) 

m) Măsuri privind protecția mediului = au fost verificate 2 de persoane juridice. 

n) Autorizații de construcție verificate = 9 

o) Au fost furnizate un numar de 8 înregistrări video  către organele de cercetare penală, în 

vederea soluționării unor dosare penale  

 

Planuri de acţiune şi dispozitive operative desfăşurate = 84,  după cum urmează: 

 - Planuri de acţiune în cooperare cu Poliţia Româna  = 1 ;  

- Planuri de acţiune privind creşterea siguranţei elevilor şi profesorilor în incinta şi imediata 

vecinătate a unităţilor de învăţământ = 12 ;  

- Planuri de acţiune privind  prevenirea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere şi a 

rezidurilor de orice fel = 32 ; 

 -Planuri de acţiune privind respectarea normelor de conduită şi convieţuire socială = 2;  

- Planuri de acţiune şi dispozitive de ordine şi siguranţă publică cu ocazia manifestărilor 

cultural - artistice, sportive şi religioase = 2;  

- Planuri de acţiune privind comerţul stradal ilicit şi activităţilor de comerţ în sezonul estival= 4  

- Planuri de actiune privind verificarea legalității activităților agenților economici care au ca și 

profil de activitate alimentație publică = 1;  

- Planuri de acţiune privind verificarea persoanelor care domiciliază în locuinţele sociale ce 

aparţin Primăriei oras Techirghiol = 2; 

 - Planuri de acţiune privind depistarea persoanelor fără adapost, a minorilor lăsaţi fără 

supraveghere, a cerşetorilor şi a persoanelor provenite din centre de plasament = 20.  

        În această perioadă Poliția Locală Techirghiol a executat și alte misiuni și activități în 

conformitate cu prevederile legale date în competență, după cum urmează: 

 - supravegherea continuă, atât prin activități de patrulare, cât și prin monitorizare video, a 

zonelor periferice și a albiei lacului Techirghiol, în vederea stopării depozitării necontrolate a 

deșeurilor menajere sau a rezidurilor de orice fel; 

- aducerea la cunoștiință cetățenilor a prevederilor Ordonanțelor Militare, Hotărârilor 

Comitetului Județean și Local pentru Situații de Urgență precum și al Legii 55/2020; 

- difuzarea de mesaje cu ajutorul sistemului de avertizare sonor montan pe autospeciala de 

poliție locală privind respectarea măsurilor impuse de pandemia de Covid-19; 
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- patrularea permanentă, atât auto cât și pedestră pe toată raza orașului 

Techirghiol, pentru păstrarea unui climat de ordine și siguranță publică;  

- monitorizarea video a zonelor și locurilor publice aglomerate, a unităților de învățământ și a 

perimetrului adiacent acestora, a mobilierului urban, a mijloacelor de semnalizare rutieră, a 

aranjamentelor florale și spațiilor verzi, pentru a preveni/descoperi orice faptă antisocială, în 

vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică și pentru a preveni/descoperi orice 

degradare/distrugere a bunurilor ce apartin domeniului public sau privat ;  

 - patrule independente cu Poliția Română; 

 - depistarea persoanelor fără adapost, a cerșetorilor, a minorilor lăsați fără supraveghere și 

îndrumarea lor către reprezentanții legali;  

- acțiuni de identificare a persoanelor fără forme legale pe raza orașului Techirghiol; 

 - activități comune cu Direcția de Gospodarie Comunală din cadrul Primăriei  în vederea 

salubrizării unor zone periferice de pe raza orașului unde se depuneau în mod necontrolat 

deșeuri rezultate din construcții și deșeuri  menajere;  

- depistarea grupurilor de tineri care deranjează ordinea și liniștea publică pe perioada verii;  

- activități de patrulare în zonele aglomerate, parc Falează,  parcare Sanatoriu, parcare Piscină , 

zona centrală  pentru prevenirea faptelor de furt ;  

 - patrularea și supravegherea  pentru prevenirea și stoparea infracțiunilor de furt din locuințe; 

- acțiuni de înștiintare/sancționare a persoanelor fizice/juridice  privind interdicția temporară a 

lucrărilor de construire în perioada estivală conform HCL nr. 112/2018;  

 - acțiuni de dirijare și fluidizare a traficului auto  în zona unităților de învătământ unde se 

constată valori ridicate de trafic ; 

- s-au asigurat măsuri de ordine la sediul Primăriei;  

- s-a menținut o legătură permanentă cu Direcția de Asistenţă Socială în vederea rezolvării 

cazurilor sociale constatate de către lucrătorii poliției locale în activitatea lor zilnică;  

- poliţiştii locali au participat la asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării manifestărilor 

cultural - artistice - sportive şi precum şi cu ocazia manifestărilor şi sărbătorilor religioase care 

au avut loc pe raza orașului Techirghiol; 

 - au fost desfășurate activităţi de responsabilizare a conducatorilor de autovehicule cu sarcina 

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, privind plata taxei de tramă stradală,  a conducătorilor 

care parchează  

staționează necorespunzator; 

- depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au ca obiect de activitate transportul 

intra/interjudeţean de persoane care nu respectă staţiile autorizate în conformitate cu 

prevederile H.C.L. nr. 176/2015;   

- s-a asigurat prin patrulări integritatea obiectelor de mobilier urban amplasate pe raza 

orașului;  

 - pe linia inspecției comerciale s-au realizat, conform competențelor legale, activități de 

verificare a  agenților economici și unitaților de alimentație publică, precum și la comercianții 

care ocupă domeniul public; 

- identificarea și sancționarea faptelor de natură a încălca normativele legale în domeniul 

publicității stradale;  

- s-a asigurat supravegherea  zonei din  perimetrului fostei rampe de deseuri, malul lacului 

Techirghiol.  
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- existența un post fix cu un politist local pentru creșterea gradului de 

siguranță al elevilor și al personalului didactic,  prevenirea deligvenței juvenile,  în incinta  

Liceului Tehnologic „Emil Racovitaˮ din Techirghiol. Lucru care a dus la scăderea absențelor 

elevilor,  reducerea fenomenului contravențional și infracțional  în unitatea de învățământ cât și 

în apropiere, având ca ţinte realizarea unui climat propice desfăşurării procesului educaţional.  

-  sistemul de supraveghere și monitorizare video are în componență un total de 64 de camere 

video amplasate pe raza orașului Techirghiol. Principalul obiectiv este de a prevenii distrugera 

bunurilor din domeniul patrimonial public și privat al orașului. Deasemenea faptele de natură 

contravențională și infracțională s-au redus, find  supravegheate în principal: zonele de acces și 

spațiile destinate publicului, căile rutiere ce  constituie intrările/ieșirile în/din orașul Techirghiol, 

intersecții și străzi cu trafic intens; unitățile de învățământ publice,  parcările auto aflate pe 

domeniul public sau privat, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piață, cimitire,  

precum și alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau administrarea orașului. 

Totodată, sistemul de supraveghere video are și rolul de a supraveghea evenimentele în derulare 

care prezintă interes pentru instituțiile din sistemul de ordine publică și siguranță națională. 

- înmânarea de documente emise de către servicile din cadrul Primăriei oraș Techirghiol, a 

convocatorului de sedință al Consiliului Local Techirghiol; 

   

Obiective propuse pentru anul 2021 

- Perfecționarea continuă a profesionalizării efectivelor Poliției Locale sub aspectul 

cunoașterii prevederilor noilor acte normative date în competență , dar și a măsurilor de 

intervenție în teren , pentru eficientiza serviciul polițienesc; 

- Supravegherea zonelor cu risc ridicat de producerea unor evenimente cu caracter 

contravențional și infracțional; 

- Ridicarea continua a nivelului de exigenta in aplicarea legii pentru  fiecare domeniu de 

lucru al politiei locale; 

- Derularea de actiuni de informare/prevenire privind abandonarea  deseurilor și a mentinerii 

ordinii si linistii publice; 

- Creșterea eficienței în activitatea de intervenție cu proptitudine la sesizări; 

- Imbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției printr-o prezență activă și o 

abordare profesionistă în rezolvarea tuturor problemelor apărute în activitatea de zi cu zi;  

- Creşterea performanţei dispozitivelor de ordine publică şi siguranţă  în sistem propriu;            

- Continuarea activităților de prevenire a răspândirii coronavirusului Covid-19;                              

 

        În cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, Poliția Locală 

a orașului Techirghiol  a contribuit și va contribui la realizarea cerințelor în acest domeniu prin 

influența directă a polițistului în teren asigurând activități de patrulare, măsuri de ordine, 

acțiuni pe zone sau punctuale în locurile propice săvârșirii unor fapte penale sau 

contravenționale, astfel încât cetațeanul să fie în siguranță. 

                                                 

Șef Serviciu Poliția Locală, 

Floarea Lucian 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

         DĂNUŢ-DUMITRU PUCICHI                                        DR.JR.NICULINA PAROŞANU 


