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În luna noiembrie 2019, în cadrul Planului de măsuri, „Siguranța în trafic”, polițiștii locali din 
cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și cei de la ordine publică, acționează în următoarele zone: 

 Strada Gării – între strada Domnească – Gara CFR și între strada Mihai Bravu și strada 
Alexandru Ioan Cuza; 

 Strada Vultur – între strada Domnească și strada Mihai Bravu;      
 Strada Rizer; 
 Strada Dimitrie Bolintineanu și strada  Domnească (Grădina Publică); 
 Școala Gimnazială nr.28 „Mihai Eminescu”; 
 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”; 
 Școala Gimnazială nr. 42 „Sfinții Împărați”; 
 Școala Gimnazială nr. 11 „Mihail Sadoveanu”; 
 Școala Gimnazială nr. 5 „Cuza Vodă”; 
 Strada Gorunului; 
 Școala Gimnazială nr. 29;  
 Școala Gimnazială nr 17 „Nichita Stănescu”; 
 Școala Gimnazială Nr. 12 „Miron Costin”; 
 Școala Gimnazială Nr. 41 „Sfântul Grigorie Teologul”; 
 Școala Gimnazială Nr. 33 „Sfântul Dumitru”; 
 Școala Gimnazială nr. 19  „Ludovic Cosma”; 
 Colegiul Tehnic „Elena Doamna”. 

Pe perioada lunii octombrie 2019, în cadrul Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, polițiștii locali 
au aplicat un număr de 210 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 54.000 lei și 287 
puncte penalizare. 

Cele mai multe amenzi aplicate în luna octombrie, au fost pentru încălcarea prevederilor OUG 
195/2002, pentru oprire, staționare, parcare neregulamentară (un număr de 145), iar alte 65 de 
sancțiuni au fost date, conform prevederilor HCL 260/2018, pentru: parcarea autovehiculului pe 
trotuar, pe spațiul verde, parcarea pe scuar, pe locurile destinate persoanelor cu handicap, etc 

În perioada ianuarie – octombrie 2019, în cadrul Planului de măsuri „Siguranța în trafic”, polițiștii 
locali au aplicat un număr de 3.686 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 960.000 lei, 
și un număr de 3.169 puncte penalizare. 

Reamintim că, pe parcursul anului polițiști locali de la Ordine Publică și Siguranță Rutieră 
acționează pe străzile intens circulate, în zona uniăților de învățământ, apoi pe străzile secundare. 
În cadrul planului de măsuri mai sunt vizate trecerile de pietoni dar și stațiile destinate mijloacelor 
de transport în comun. 


