
 
 

        

      

 

 
 

 

 

 

Sinteza activităţilor  din perioada  sărbătorilor  dedicate 

Zilei  Naţionale  a României 

 
 

Serviciul Ordine şi Linişte Publică şi Pază Bunuri 

 

S-a acționat pe linia prevenirii răspândirii virusului Sars-Cov-2 prin informarea 

cetățenilor cu privire la obligativitatea păstrării distanței fizice și a purtării măștii de 

protecție corespunzător, atât în spațiile publice închise, cât și în cele deschise. 
În intervalul orar 08:00 – 16:00, s-au asigurat măsuri de ordine la Centrele de Vaccinare 

aflate la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Sala Polivalentă ,,Elisabeta Lipă”. 

Polițiștii locali au patrulat în zonele parcurilor, părculețelor de joacă, pietonalelor, 

cimitirelor, Centrului Istoric, Zona de Agrement Cornișa în vederea asigurării unui climat de 

ordine corespunzător și pentru respectarea de către cetățenii municipiului măsurile impuse de 

legislația în vigoare conform Legii nr. 55/2020. 

Polițiștii locali au supravegheat zona Parcului Mihai Eminescu și a Pietonalului Unirii, 

unde au fost amplasate instalațiile electrice specifice Crăciunului, în vederea prevenirii 

distrugerii, mutării sau furtului acestora. 

26.11.2021 

În jurul orelor 00:50, în urma unei sesizări din Dispecerat, patrula mobilă s-a deplasat în 

Parcul Mihai Eminescu, unde un grup de trei tinere a urcat pe ornamentele specifice Crăciunului 

pentru a se fotografia. La vederea patrulei de  Poliție Locală, tinerele au părăsit zona. 

 

27.11.2021 

În jurul orelor 08:30, o persoană sesizează că pe str. Bucovina nr. 4, în fața modulului 

stradal cu legume-fructe sunt  așezate mai multe lăzi cu marfă pe trotuar, fiind blocată trecere 

pietonilor. La fața locului cele sesizate s-au confirmat, polițiștii locali lăsând invitație 

administratorului în vederea verificării documentelor și aplicării măsurilor legale. 

În jurul orelor 09:30, în urma unei sesizări, polițiștii locali s-au deplasat în Piața Centrală, 

unde un comerciant bloca intrarea în piață prin modul în care a așezat marfa. La fața locului au 

fost aplicate sancţiuni, comerciantul fiind îndepărtat din zonă. 

În intervalul orar 11:00 – 13:30, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine la Sala 

Polivalentă ,,Elisabeta Lipă”, unde s-a desfășurat meciul de handbal  disputat de echipele C.S.M. 

Botoșani și C.S.U. Piatra Neamț. 

În jurul orelor 17:45, în urma unei sesizări, polițiștii locali s-au deplasat la părculețul de 

joacă situat pe Aleea Unirii nr. 12, deoarece s-a reclamat faptul că un grup de tineri aprind 

materiale pirotehnice(petarde), iar prin zgomotul produs fiind tulburată liniștea publică. La 

vederea patrulei de Poliție Locală, tinerii au părăsit zona. 

În jurul orelor 18:02, la sesizarea polițistului local din Dispecerat, patrula mobilă s-a 

deplasat în Parcul Mihai Eminescu,  deoarece un grup de copii a urcat pe ornamentele specifice 

Crăciunului pentru a se fotografia. La fața locului, minorii au fost sancţionaţi și îndepărtați din 

zonă. 
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28.11.2021 

În jurul orelor 14:35, în urma unei sesizări, polițiștii locali s-au deplasat pe str. Armeană 

nr. 2, deoarece s-a reclamat faptul că un grup de minori aprind materiale pirotehnice(petarde), iar 

prin zgomotul produs fiind tulburată ordinea și liniștea publică, însă la fața locului nu a fost găsită 

nici o persoană, iar zona a rămas spre  monitorizare  şi descurajarea tinerilor care folosesc 

materiale pirotehnice. 

În jurul orelor 20:35, în urma unei sesizări cu privire la faptul că o persoană este căzută pe 

str. Săvenilor nr. 13, polițiștii locali s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că aceasta era 

într-o stare avansată de ebrietate, motiv pentru care s-a solicitat intervenția unui echipaj medical 

de pe ambulanță, care  a transportat-o la U.P.U.. 

Polițiștii locali schimbul III, au verificat la intervale diferite de timp zonele în care grupuri 

de tineri, în ultima perioadă, aprind materiale pirotehnice(petarde), nefiind constatate astfel de 

fapte. 

 

29.11.2021 

În jurul orelor 07:18, patrula de polițiști locali aflată în serviciu în zona str. Scarlat 

Vîrnav, a sesizat că de la un modul stradal aflat în perimetrul Pieței Viilor iese fum. Făcându-se 

verificări, s-a constatat că fumul provenea de la tabloul electric al chioșcului ce aparține unei 

societăți comerciale., administrat de numita R. M.. Prin apel 112 s-a solicitat intervenția unui 

echipaj I.S.U., iar angajaților Urban Serv li s-a solicitat să întrerupă alimentarea cu curent 

electric și să aducă două stingătoare P.S.I., astfel focul a fost lichidat de către polițiștii locali. 

Până la sosirea  echipajului I.S.U. zona a fost asigurată. 

În jurul orelor 23:00, în timpul patrulării  pe Aleea Parcul Curcubeului nr. 11, polițiștii 

locali au întâlnit un grup de trei tineri pe care l-au verificat cu privire la deținerea certificatului 

verde, nefiind constatate nereguli. 

În jurul orelor 02:20, numitul C. P. sesizează că pe Bd. Mihai Eminescu, zona Peco, se află 

o gură de canalizare a cărei capac a sărit de la loc, fiind pusă în pericol circulația rutieră. La fața 

locului s-au deplasat polițiștii locali care au așezat capacul la loc. 

 

30.11.2021 

În jurul orelor 10:05, numitul M. D. sesizează că nu poate ieși cu autoturismul din 

parcarea situată pe Bd. George Enescu nr.1, deoarece un alt autoturism îi blochează calea. Între 

timp proprietara autoturismului ce blochează ieșirea, E. G., a sunat la Poliția Locală sesizând că 

autoturismul numitului M. D. este parcat pe locul concesionat de ea. Deoarece numita E. G. a 

refuzat să prezinte actul doveditor concesionării și documentul de identitate, a fost informată că va 

fi sancționată conform Legii 61/1991 pentru refuz de furnizare a datelor pentru stabilirea 

identității. 

În jurul orelor 11:15, numita E. G. sesizează că amplasamentul rezervat de ea este ocupat 

de un alt autoturism. La fața locului, cele sesizate s-au confirmat, polițiștii locali solicitând  

reclamatei să prezinte actul de concesionare și cel de identitate, însă aceasta a refuzat. E. G. a fost 

informată că va fi sancționată conform Legii 61/1991 pentru refuz de legitimare, iar pe 

autoturismul parcat pe loc concesionat s-a aplicat invitație în vederea aplicării măsurilor legale. 

 

01.12.2021 

În jurul orelor 07:30, în urma unei sesizări din Dispecerat, polițiștii locali aflați în teren s-

au deplasat pe str. 1 Decembrie nr. 56, în zona minimarketului non-stop, deoarece mai multe 

persoane tulburau ordinea și liniștea publică. La fața locului, două persoane au fost sancționate 

contravențional. 

Gestionara minimarketului aflat pe str. 1 Decembrie nr. 56 a fost sancţionat cu privire la 

servirea clienților cu băuturi alcoolice pe timpul desfășurării evenimentului organizat cu ocazia 

Zilei Naționale. 

În jurul orelor 08:48, numitul B V. sesizează că îi este blocat accesul în garaj de un 

autoturism cu numere de Germania. La fața locului, pe str. Prieteniei nr. 3, polițiștii locali au 

identificat proprietarul autoturismului, pe care l-au sancționat contravențional. 



 

Numita P. C., în jurul orelor 14:20, sesizează că un vecin de bloc de pe str. Săvenilor nr. 

27, tulbură ordinea și liniștea publică prin zgomote. La fața locului, polițiștii locali au constatat că 

cele sesizate nu se confirmă, reclamanta fiind sancţionată pentru sesizarea nejustificată.  

 

 

 

SERVICIUL CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 

 

Activități desfășurate: 

26.11.2021 

 În jurul orelor 17:45, polițiștii locali, aflându-se pe str. Mihail Kogălniceanu, din 

autospecială au observat doi  tineri în fața Casei de Asigurări de Sănătate care se agresau fizic. În 

momentul în care au observat că autoturismul Poliției Locale a oprit, au părăsit zona. 

27.11.2021  

S-a acționat în parcările prevăzute cu parcometre, ocazie cu care s-a dispus blocarea 

autoturismelor care nu aveau la vederea pe bord tichetul prin care se face dovada achitării taxei 

de parcare. 

S-a acționat în cazul mai multor sesizări cu privire la ocuparea amplasamentelor rezervate 

de către alte persoane decât beneficiarii, fiind aplicate măsurile legale. 

28.11.2021  

În intervalul orar 11:30 – 12:30, polițiștii locali au acționat pe Calea Națională nr. 80, 

zonă aglomerată, unde s-au aplicat mai multe invitații pe parbrizul autovehiculelor parcate 

neregulamentar. 

 

29.11.2021 

Polițiștii locali în intervalul orar 03:00 – 11:00, au acționat pe raza municipiului conform 

H.C.L. 292/2017, cu privire la depistarea autovehiculelor transport marfă  și transport călători 

parcate în alte locuri decât cele pentru care dețin autorizație, ocazie cu care un număr de 33 

conducători auto au fost sancționați contravențional. 

În jurul orelor 08:30, polițiștii locali s-au deplasat pe str. Primăverii  nr. 6,  în urma unei 

sesizări cu privire la blocarea căii de acces către service-ul auto din zonă. S-a solicitat intervenția 

angajaților Eltrans în vederea ridicării autoturismului, însă s-a comunicat că autospeciala de 

ridicări auto este defectă, motiv pentru care s-a lăsat invitație pe parbriz în vederea luării 

măsurilor legale. 

În jurul orelor 09:40, polițiștii locali s-au deplasat pe strada Peneș Curcanul, fiind sesizat 

faptul că un autoturism, prin modul în care a fost parcat, stânjenește executarea lucrărilor din 

zonă. Polițiștii locali au identificat proprietarul autoturismului care a fost sancționat, locul fiind 

eliberat. 

S-a acționat în parcările prevăzute cu parcometre, în vederea respectării măsurilor impuse 

de H.C.L. 292/2017 de către toți conducătorii auto, ocazie cu care au fost blocate/deblocate 5 

autoturisme pentru neachitarea taxei de parcare. 

Polițiștii locali au acționat pe Calea Națională, în zona stației în regim taxi din fața 

Uvertura Mall, unde au aplicat un număr de 5 invitații pe parbrizul autoturismelor parcate 

neregulamentar. 

30.11.2021 

S-a acționat în cazul a 10 sesizări  pe linie de H.C.L. 292/2017, ocazie cu care s-au aplicat 

invitații pe parbrizul autoturismelor în vederea aplicării măsurilor legale. 

 

Polițiștii locali au acționat pentru identificarea proprietarilor mai multor autoturisme în 

vederea parcării acestora în alte zone, din următoarele motive: 

26.11.2021 – desfășurare mitig – Piața Revoluției; 

27.11.2021 - pătrundere autovehicul de mare  tonaj – str. Transilvaniei; 

29.11.2021 – desfășurare eveniment cu ocazia Zilei Naționale – Centrul Istoric. 

 

 

 


