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„Tîrgu-Mureş – Oraş al armoniei, nu al conflictelor!” 

„POLI ŢIA LOCALĂ – ORDINE ŞI SIGURANŢĂ” 

 
COMERŢ AMBULANT NEAUTORIZAT 

 
 - ca urmare a unei sesizări telefonice primită de ofiţerul de serviciu al Poliţiei 
Locale, o patrulă mobilă s-a deplasat în zona Pieţii de Zi „Cuza Vodă”, unde numitul 
R.I., domiciliat în oraşul Luduş, a fost surprins în timp ce „comercializa mărfuri 
nealimentare”, fără a deţine autorizaţie în acest sens. Susnumitul a fost sancţionat 
contravenţional în conformitate cu prevederile HCL nr. 20/2008; 
 -  patrulele Direcţiei Poliţia Locală care executau serviciul în cartierul „1848”, 
le-au depistat pe numitele L.R., M.L., domiciliate în comuna Sînpaul şi K.A. din 
localitatea Chirileu, comercializând flori şi legume în locuri neamenajate special, 
respectiv pe căile de acces spre Piaţa de Zi „1848”, fără a deţine autorizaţie. Conform 
prevederilor HCL nr. 20/2008, persoanele în cauză au fost sancţionate 
contravenţional. 
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TULBURAREA ORDINII ŞI LINI ŞTII PUBLICE 

 
Agenţii din cadrul Direcţiei Poliţia Locală, au acţionat prioritar în perioada 04 – 

10.08.2014, în vederea prevenirii comiterii de fapte antisociale, cu toate acestea, un 
număr de 42 persoane au fost sancţionate contravenţional pentru tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991R, mai relevante fiind 
următoarele situaţii: 

- la data de 04.08.2014, în jurul orei 2300, un grup de tineri aflându-se în Parcul 
„ Izvor”, din cartierul Tudor, tulbura ordinea şi lini ştea publică prin strigăte şi 
manifestări indecente. La faţa locului s-a deplasat o patrulă mobilă a Poliţiei Locale, 
care a sancţionat contravenţional persoanele turbulente, conform legislaţiei în vigoare; 

- ca urmare a unei sesizări telefonice primită la ofiţerul de serviciu, un echipaj 
mobil s-a deplasat la data de  07.08.2014, pe str. Godeanu, unde numitul L.K. tulbura 
liniştea locatarilor prin nivelul ridicat al instalaţiei de sonorizare. Respectivul a fost 
sancţionat contravenţional şi somat să respecte normele legale în materie; 

- în data de 08.08.2014, în jurul orei 2230, un grup de tineri asculta muzică la 
intensitate mare în maşină, pe str. Ştefan Ciceo Pop din cartierul „Unirii”, conturbând 
liniştea riveranilor. Persoanele implicate au fost sancţionate contravenţional de către 
agenţii Poliţiei Locale; 

 - urmare a unui apel telefonic primit prin Dispeceratul Integrat de Urgenţă 
„112”, un echipaj al Poliţiei Locale  s-a deplasat în zona magazinului „Super” din 
cartierul Tudor, unde un grup de tineri aflaţi în faţa imobilului susmenţionat  tulbura 
liniştea publică. Făptuitorii au fost sancţionaţi contravenţional şi somaţi să respecte 
orele de linişte şi legislaţia în domeniu. 
 

ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE CUR ĂŢENIE 
 

 Numitul M.Z., domiciliat pe str. Rodniciei, a fost surprins în timp ce arunca 
deşeuri provenite dintr-un garaj în pârâul Pocloş. Cel în cauză a fost sancţionat 
contravenţional în conformitate cu HCL nr. 20/2008 şi determinat să aducă „zona” la 
starea de curăţenie iniţială. 
 

CERŞETORIE 
 

 Urmare a unei sesizări telefonice primită prin Dispeceratul Integrat de Urgenţă 
„112”, la data de 08.08.2014, un echipaj al Poliţiei Locale  s-a deplasat la intersecţia 
„Fortuna” din cartierul Tudor, unde numiţii G.A., R.S., M.G. şi G.G., toţi domiciliaţi 
în localitatea Livezeni, apelau la mila publică în faţa magazinelor din zonă, adresând 
şi injurii trecătorilor. Respectivii au fost sancţionaţi contravenţional, fiind somaţi în 
acelaşi timp să respecte măsurile legale. 
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CĂLĂTORI SURPRINŞI FĂRĂ BILETE SAU LEGITIMA ŢII DE 
CĂLĂTORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN 

 
 În perioada de referinţă, cadrele Direcţiei Poliţia Locală au acordat sprijin 
controlorilor din cadrul SC Siletina Impex SRL – SC Transport Local SA, fiind 
depistate un număr de 16 persoane care circulau pe mijloacele de transport în comun, 
fără a avea bilete sau legitimaţii de călătorie. Acestea au fost sancţionate 
contravenţional în conformitate cu prevederile HCL nr. 215/2008. 
 

STAŢIONĂRI NEREGULAMENTARE PE DOMENIUL PUBLIC 
 

 Agenţii Biroului Siguranţă Rutieră din cadrul Direcţiei Poliţia Locală, au 
constatat şi sancţionat în perioada susmenţionată, un număr de 54 fapte aflate sub 
incidenţa Hotărârii Consiliului Local nr. 197/2007M, art. 26 şi a Ordonanţei de 
Guvern nr. 195/2002, fiind ridicate un număr de 17 autoturisme parcate/staţionate 
neregulamentar. 
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