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COMUNICAT DE PRESĂ 
cu privire la activitatea polițiștilor locali  

 
Polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Alexandria au întreprins, în perioada 01.07.2021 -

31.07.2021, următoarele acțiuni: 

- acțiuni de informare a cetățenilor privind asigurarea și menținerea curățeniei pe domeniul public 

(trotuare, partea carosabilă a străzilor, pe porțiunea din dreptul gospodăriilor, spații verzi), fiind înmânate 8 

notificări și o sancțiune contravențională. 

- au efectuat verificări privind ridicarea deșeurilor menajere de către operatorul de salubritate, în 

conformitate cu graficele stabilite, precum și gradul de curățenie și igienă a platformelor municipale de pre-

colectare a deșeurilor menajere, conform planului de control. În urma acestor verificări a fost aplicată o 

sancțiune contravențională.  

- au verificat, și soluționat totodată, aspectele semnalate în petițiile formulate de cetățeni și 

sesizările telefonice. Sesizările au fost formulate îndeosebi cu privire la nerespectarea normelor legale de 

protecție a mediului și modul de gospodărire. În urma celor expuse și verificărilor efectuate au fost aplicate 

3 sancțiuni contravenționale. 

 

 Activitatea polițiștilor locali din cadrul Compartimentului Ordine Publică și Circulație: 

- au legitimat 465 de persoane; 

- au verificat și luat măsuri pentru 370 de apeluri primite la Dispecerat; 

Totodată aceștia au aplicat 193 de sancțiuni contravenționale, după cum urmează:  

- 124 de sancțiuni aplicate în baza H.C.L. nr. 179/2015 pentru încălcarea normelor privind oprirea, 

staționarea, parcarea și accesul interzis; 

- 41 de sancțiuni aplicate în baza Legii nr. 61/ 1991r pentru sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială ”a ordinii și liniștii publice; 

- 24 de sancțiuni în baza H.C.L. nr. 130/ 2019 privind Regulamentul de Conviețuire Socială al 

Municipiului Alexandria și, 

- 2 sancțiuni aplicate în baza H.C.L. nr. 48/ 2009 privind regulamentul de organizare și funcționare 

a piețelor, târgurilor și oboarelor. 

 

 Activitatea polițiștilor locali din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții:  
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- au efectuat 83 de controale privind respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, 

electoral și orice altă formă de afișaj/ reclamă, inclusiv la amplasarea firmei la locul de desfășurare a 

activității economice; 

- au aplicat 5 contravenții în cuantum de 5000 de lei privind disciplina în domeniul autorizării 

execuției lucrărilor în construcții și,  

- au întreprins acțiuni de demolare a unei construcții edificată fără autorizație de construire pe 

domeniul public al Municipiului Alexandria, în zona blocurilor 306-307. 

 

 

                                                                                                                                                      Întocmit, 

            Vîrban Liliana  
 


