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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2009

Anul  2009  a  reprezentat  din  anumite  puncte  de  vedere  un  an  care  s-a  dosebit  de  perioadele 
precedente  de  activitate  a  SPPC  Slobozia,  prin  volumul  mai  mare  de  acţiuni  desfăşurate,  prin 
diversificarea  problematicii   pe  care  s-a  intervenit  dar  şi  prin  numărul  sporit  de  acte  de  constatare 
încheiate. De asemenea putem spune că anul 2009 a constituit un pas în faţă din punct de vedere al calităţii 
muncii şi, desigur  al rezultatelor, privite  prin prisma situaţiei operative din teren. 

Funcţionând în temeiul  Legii  nr.  371/2004 şi  în aşteptarea noului  cadru legal de organizare şi 
funcţionare aflat în dezbaterea parlamentului,  SPPC Slobozia este organizat la momentul de faţă, ca o 
structură cu doar două birouri ( un birou Ordine Publică  şi un birou Pază )  dar cu un număr destul de 
mare de personal - peste 223 de angajaţi. Dintre aceştia,   63 sunt agenţi comunitari – funcţionari publici şi 
compun biroul de ordine publică, 151 sunt  agenţi de pază angajaţi cu contract de muncă, diferenţa de 9 
angajaţi,  fiind  reprezentată  de  personalul  auxiliar.   În  această  structură,  considerăm  că  este  absolut 
necesară o intervenţie asupra organigramei, astfel încât să devină posibilă o coordonare şi o supraveghere 
mai eficientă a întregii activităţi, dar şi o responsabilizare a  celor implicaţi în această activitate.

 Prin colaborarea permanentă cu  instituţii   ca Poliţia şi Jandarmeria  şi participarea la acţiuni 
comune cu acestea,  SPPC Slobozia   poate  fi  considerat   acum, după aproape 5 ani de activitate,   un 
serviciu deja integrat în structura de ordine publică din municipiul Slobozia, şi, în acelaşi timp, integrat  în 
viaţa comunităţii, prin aportul său la bunul mers al lucrurilor pe mai  multe planuri : a ordinii  publice 
( inclusiv în interiorul instituţiilor de învăţământ ), a  protecţiei  mediului şi salubrităţii, a  transportului  de 
călători în regim de taxi, a activităţii de comerţ  stradal şi din zonele publice, a utilizării legale şi eficiente 
a domeniului public, a monitorizării şi rezolvării unor probleme de ordin social ( persoane fără adăpost, 
persoane cu probleme de natură psihică, persoane care apelează la mila publicului, persoane cu risc de 
victimizare  ), a fluidizării traficului rutier, a supravegherii zonelor de agrement şi a spaţiilor verzi etc. 

Prezenţa permanentă în teren,  timp de 24 de ore din 24 precum şi disponibilitatea totală  de a 
interveni   la solicitările  sau sesizările  cetăţenilor,  a oferit  posibilitatea participării  nemijlocite  a SPPC 
Slobozia la crearea unui  climat de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului.

Un element de noutate, care caracterizează activitatea anului 2009 a  Poliţiei Comunitare Slobozia 
îl  reprezintă înfiinţarea  încă din luna februaie,  a unui compartiment format din 12 agenţi  cu atribuţii 
similare bine-cunoscuţilor  sectorişti. Fiecare dintre aceştia îşi desfăşoară activitatea pe câte unul din cele 
12 sectoare în care a fost împărţit municipiul, inclusiv cartierele Bora şi Slobozia Nouă, stabilind legături 
mai strânse cu locuitorii, unităţile comerciale şi orice alte entităţi  prezente în sector.  Fără o experienţă 
sau o pregătire iniţială deosebită de a celorlalţi agenţi comuntari, sectoriştii  şi-au început activitatea prin 
acţiuni  de  informare  şi  prevenire  a  cetăţenilor,  de  preluare  a  sesizărilor  şi  reclamaţiilor,  aplanarea 
conflictelor, comunicarea tuturor problemelor constatate în teren în vederea transmiterii către instituţiile 
abilitate în luarea măsurile adecvate,  participând totodată, atunci când se impune, şi  la activităţile de 
menţinere a liniştii şi ordinii publice. Ca urmare a problemelor  specifice de ordine publică din  perioada 
iunie – septembrie, precum şi a situaţiei determinate de obligaţia reducerii cheltuielior salariale în lunile 
noiembrie – decembrie, sectoriştii   au fost cuprinşi în efectivele de patrulare ceea ce  i-a ţinut o bună 
perioadă de timp oarecum departe de atribuţiile primite pe această linie.

Analizând  rezultatele  periodice,  cuprinse   în  sintezele  întocmite   lună  de  lună  şi  care  includ 
indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâre de consiliu, putem face o prezentare succintă a  activităţii 
pe întregul an al serviciului nostru. Cele mai relevante date sunt : 

-     s-au aplicat   5233  sancţiuni 
                             din care:  2049  cu amendă  în valoare de 563.267 lei,
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                3184 cu avertisment,
- au fost legitimate  10.609  persoane aflate în situaţia de încălcare a legii sau pentru că prezenţa lor 

în anumite locuri, a creat unele suspiciuni,
- au fost controlate 356  autovehicule,
- au fost luate în evidenţă   135  de persoane, 
                            din care : 49 de cerşetori,  
                                            65 de persoane fără domiciliu, 
                                            17 bolnavi psihic, 
                                               4 minori asistaţi,
- la solicitare, au fost însoţiţi funcţionarii publici sau angajaţi ai societăţilor de furnizare de servicii 

în 72 de acţiuni, 
- au avut loc 8 de acţiuni de conducere a minorilor la centrele de plasament,
- s-au aplanat 39 de stări conflictuale, 
                            din care : 27 de natură conjugală, 
                                             4 în cadrul asociaţiilor de proprietari,

    8 alte situaţii,
- au fost afişate 804 de procese verbale de constatare a contravenţiei,
- au fost înmânate 196 ordine ale CMJ Ialomiţa,
- au avut loc 12 de acţiuni preventive, derulate prin afişarea de extrase din actele normative, cu rolul 

de informare a cetăţenilor, sau pliante cu date şi informaţii utile
- au fost constatate  54 de infracţiuni, 
                            din care : 27 direct de agenţii comunitari,
                                            27 în participare cu agenţii Poliţiei Municipale,
- au fost prinşi 68 de infractori 
                            din care : 35 de către agenţii comunitari,
                                            33 în acţiuni comune cu  Poliţia Municipală,
-     au fost primite  1044  reclamaţii şi sesizări  :

din care : 
     863  telefonice
                                             54 verbale
                                           128 scrise
În urma rezolvării acestora s-au luat următoarele măsuri :
- s-au aplicat  200 amenzi  şi  301  avertismente
- s-au aplanat   31  conflicte
- în  45 cazuri persoanele reclamante au fost îndrumate către instituţiile abilitate.

Una din formele de concretizare a activităţii noastre, o reprezintă numărul de sancţiuni care s-au 
aplicat în temeiul actelor normative pentru care avem împuternicire. Toate aceste acte, în număr de 14, ne-
au  creat posibilitatea aplicării de măsuri de sancţionare în 5233 de situaţii, din care pentru 2049 de abateri 
s-au dat amenzi, cu o valoare totală de 563.267  lei,  iar pentru 3184  de abateri – avertismente scrise şi 
verbale
O situaţie a sancţiunilor  prezentată sintetic, în comparaţie cu anii  precedenţi, poate crea o imagine mai 
clară a rezultatelor din  2009,  reliefându-se o evoluţie continuă, chiar în situaţia menţinerii constante a 
numărului de agenţi comunitari care acţionează în teren.

2006 2007 2008 2009 2009/2006 2009/2007 2009-2008
Număr 
amenzi

1091 1185 1600 2049 188 % 173 % 128 %

Număr 
avertismente

1052 2279 2588 3184 302 % 140 % 123 %
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Total 
sancţiuni

2143 3464 4188 5233 244 % 151 % 125 %

Se remarcă din tabelul următor faptul că în anul supus analizei, a crescut în special numărul de 
sancţiuni aplicate în domeniul ordinii şi liniştii publice. Şi ponderea acestor sancţiuni din total pe anul 
2009 ( 35 % )  este  superioară celei din anul precedent ( 26 % ) dar  se menţine aproximativ constant ( cu 
o  creştere  de  doar  cca.  5  %  )  numărul  sancţiunilor   la  hotărârile  de  consiliul  local  referitoare  la 
gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Slobozia – 3075 de 
sancţiuni faţă de 2914 în anul precedent.

2008 2009 2009/2008 
HCL nr. 39 2914 3075 105   %
Legea nr. 61 1101 1851 168   %
Altele 173 310 180   %
Total 4188 5237 125   %

  

Deasemenea,  prin  prezentarea   cifrelor   realizate  pe  diferite   domenii  de  activitate,  putem să 
remarcăm  cele mai frecvente abateri dar şi  o evoluţie a acestora faţă de perioadele similare anterioare. În 
acest fel vom putea să găsim  metodele de lucru şi de organizare cât  mai eficientă  a activităţii,  pentru a 
ne atinge scopul şi a  susţine raţiunea de a exista a unui astfel de serviciu public – eliminarea pe cât posibil 
a stării de infracţionalitate şi menţinerea sub un control strict a  faptelor cu caracter ilicit.

Nr
crt

DOMENII DE ACTIVITATE Sancţiuni aplicate
Total Av.

verbale
Av.
scrise

Amenzi Val.
amenzi

1 PARCĂRI,  STAŢIONĂRI,  BLOCĂRI  CU 
AUTO: 

HCL nr. 45; 39; 106  
OG nr. 43 

1.994 924 379 689 140.096

2
DISTRUGEREA,  DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC :  HCL nr.  45;   39; 
106 
Legea nr. 24

217 147 28 42 7.100

3
SALUBRITATE,  GESTIONAREA 

DEŞEURILOR  HCLnr.  45;  39;  106 
Legea nr.  24 ; OUG nr.  78;  HCL nr.  111.

604 310 87 207 37.392

4
ÎNGRĂDIREA,  OCUPAREA  DOMENIULUI 
PUBLIC : HCL nr. 45; 39; 106 ;  Legea nr. 24; 
Legea nr.   421 .

181 67 23 91 26.350

5
AFECTAREA  ASPECTULUI ESTETIC :
HCLnr. 45; 39; 106 ;  Legea nr. 61 33 6 13 14 2.650
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6
POLUAREA  MEDIULUI,  SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ :  HCLnr.  45; 39; 106  ;   Legea nr.  
24 .

25 16 6 3 550

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL nr. 45; 39; 
106; Legea nr. 61 

159 92 27 40 5.650

8 TULBURAREA  LINIŞTII  PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE : HCL nr. 106 ;
Legea nr. 61;

1.827 792 170 862 281.919

9 COMERŢ  ILEGAL  :  HCLnr.  45;  39;  106  ; 
Legea nr. 12 ; 

HGR nr. 661;  HG nr.  947;  OG nr.  99.

71 10 32 29 14.950

10 ALTELE 125 24 29 72 46.600

T O T A L 5.233 2.390 794 2.049 563.257

Situaţia prezentată scoate în evidenţă faptul că numărul  avertismentelor – scrise sau verbale  este 
cu  mult mai mare decât  al amenzilor, ( care reprezintă  doar 40 % din total ) şi aceasta ca o măsură 
deliberată de prevenire şi educare. 

Totuşi, dintre  cele câteva domenii pe care le considerăm mai  importante ( ţinând cont de numărul 
de masuri aplicate ), în cazul celui delimitat de prevederile Legii nr. 61/1991 ( tulburarea liniştii şi ordinii 
publice ), proporţia amenzilor în numărul total de sancţiuni este ceva mai mare decât media, ajungând la 
aproape 50 %  şi acest lucru ca urmare a impactului deosebit asupra comunităţii al acestui tip de probleme 
ce apar în special în perioada de vară, când s-a ajuns şi la  un număr de peste 300 de sancţiuni aplicate 
într-o singură lună. 

Şi trebuie menţionat faptul că un avertisment verbal, comunicat direct persoanei contraveniente, 
are aceeaşi valoare ca şi un avertisment scris ori ca o amendă, fiind tot o sancţiune, aşa cum prevede OG 
nr. 2/2001. Toate persoanele sancţionate, inclusiv cele cu avertisment verbal,  au intrat în baza noastră de 
date, existând deci posibilitatea stabilirii  antecedentelor în cazurile în care se impune luarea de măsuri 
pentru alte  abateri  de la lege.  Considerăm că în acest  fel  se crează premisele  unei evaluări  corecte  a 
comportamentului persoanei contraveniente  şi a aplicării sancţiunilor cu mai mult discernământ. 
 O analiză comparativă între anii 2008 şi 2009, pe aceleaşi domenii de activitate scoate în evidenţă 
şi evoluţia măsurilor luate de către agenţii comunitari pe o perioadă mai lungă şi, implicit, starea de lucruri 
în teren. 

NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE 2  0  0  8 2 0 0 9 2009 / 2008

TOTAL TOTAL %

1 PARCĂRI, STAŢIONĂRI, BLOCĂRI CU AUTO: 
HCL nr. 45; 39; 106 ;  
OG  nr. 43 

2.046 1.994 97

2 DISTRUGEREA,  DETERIORAREA  DOMENIULUI 
PUBLIC : HCL nr. 45; 39;  106 ; Legea nr. 24.

59 217 368

3
SALUBRITATE,  GESTIONAREA  DEŞEURILOR 

HCL nr.45; 39; 106 .
Legea nr. 24; OUG  nr.  78.; HCL nr.111.

472 604 128
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4 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC: 
HCLnr.45;  39; 106; Legea nr.  24 ;Legea nr.  421 .

145 181 125

5 AFECTAREA   ASPECTULUI  ESTETIC  AL 
MUNICIPIULUI:

HCL nr. 45; 39; 106; Legea nr.  61 –.

13 33 254

6 POLUAREA  MEDIULUI,  SĂNĂTATEA  PUBLICĂ  : 
HCL nr. 45; 39; 106;   Legea nr. 24 . 

12 25 208

7 ANIMALE  ÎN  LIBERTATE  :  HCL  nr.  45;  39;  106; 
Legea nr.  61 

103 159 154

8 TULBURAREA  LINIŞTII  PUBLICE,  INJURII, 
CERŞETORIE : HCL nr. 106 
Legea nr.  61. 

1.087 1.827 168

9 COMERŢ ILEGAL :  HCL nr. 45; 39;  106;  Legea nr.  
12 HGR nr.661;  HG nr.  947;  OG nr.  99.

77 71 92

10 ALTELE 174 125 72

T O T A L 4.188 5.236 125

Astfel din datele prezentate mai sus se remarcă o creştere faţă de 2008 la aproape toate capitolele. 
Luând în calcul  capitolele  mai   importante,  excepţia   este  reprezentată  doar  de problema respectării 
marcajelor de parcare şi în general a disciplinei în trafic, în conformitate cu  prevederilor HCL nr. 106 
( care a înlocuit vechile hotărâri 45/2003 şi 39/2009 ).  Aici, rezultatele concrete care se văd în teren ( şi 
care, ca număr de sancţiuni  reprezintă 97 % din cele de anul precedent ),  sunt mai bune  şi pentru faptul 
că,  acţionându-se  concentrat, pe sectoare bine delimitate ( arterele rutiere importante ale municipiului ), 
a fost posibilă o supraveghere mai atentă a zonei de responsabilitate. În plus, cetăţeanul aflat în postura de 
conducător auto s-a remarcat  ( cu excepţiile de rigoare bineînţeles ) a fi mai disciplinat şi mai receptiv 
decât cetăţeanul depistat în alte situaţii -  ca de exemplu cele legate de nerespectarea regulilor privind 
gestiunea  deşeurilor,  distrugerea-deterioarea  domeniului  public  sau  al  celor  legate  de  nerespectarea 
prevederilor Legii 61/1991.

 Trebuie subliniat totuşi că în general, dar în mod deosebit în domeniul liniştii şi ordinii publice, 
după încercările de normalizare a situaţiei  prin derularea de acţiuni de informare şi prevenire,  s-a pus un 
accent  mai  mare   pe creşerea   gradului  de intransigenţă  în  teren.  Şi  aceasta  cu atât  mai  mult  cu cât 
acţiunile noastre, pe toate planurile, prezenţa noastră în teren au  devenit tot mai cunoscute, iar cetăţeanul 
este deja  informat  asupra tuturor obligaţiilor  ce  îi  revin,  mai  ales  că au trecut  deja aproape 5 ani de 
activitate a Poliţiei Comunitare, de la înfiinţarea sa în aprilie 2005.  

Ca  sferă  principală  de acţiune  în cadrul  competenţelor  legale  şi  considerată  reprezentativă  în 
volumul de muncă al poliţiştilor comunitari,  menţinerea liniştii şi ordinii publice a necesitat în acest an 
o  mobilizarea  mai  mare  de  efective,  în  special  în  perioada  de  vară  precum  şi  luarea  unor  măsuri 
organizatorice care să permită acoperirea în timp şi spaţiu a problemelor ivite. Astfel, având în vedere 
intervalul de timp în care frecvenţa faptelor de încălcare a prevedrilor legii nr. 61/1991 era mai mare, 
schimbul II de lucru a fost decalat până spre orele 24.00 sau chiar orele 2.00, pentru ca, prin suprapunere 
cu schimbul  III să se dispună de un număr sporit de agenţi  în teren şi să se poată face faţă situaţiei. 
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SITUAŢIA SANCŢIUNILOR APLICATE LA LEGEA 
61/1991 R - ANUL 2009
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Deasemenea, aşa cum am menţionat, sectoriştii au fost şi ei cuprinşi în aceste efective de patrulare, fapt 
care a permis acţionarea în teren la un moment dat, cu câte 20 – 24 de agenţi comunitari, faţă de cei 8 – 10 
aşa cum rezultă din graficele normale de lucru. 
                           

                         

În aceste condiţii,  determinate de numărul mare de sesizări  şi reclamaţii  dar şi de constatările  directe 
legate  de   tulburarea  liniştii  publice,  s-a  ajuns  şi  la  aplicarea  unui  număr  foarte  mare  de  măsuri  de 
sancţionare. Nivelul maxim s-a atins în luna iulie, când s-au aplicat nu mai puţin de  312 sancţiuni, din 
care  141  amenzi, având posibilitatea să contabilizăm pe întreg anul un număr de  1851 de sancţiuni din 
care 879  amenzi şi 973  avertismente, ceea ce înseamnă  168 %  faţă de anul 2008.
       

2006 2007 2008 2009 %2009/2006 %2009/2007 %2009/2008
Total 
sancţiuni 
la  Legea 
nr.  61-
1991

401 474 1100 1851

    100%

462 390 168

-refuz  de 
legitimare

72 77 74 147
        8%

204 191 198

-consumul 
sau 
desfacerea 
de  băuturi 
alcoolice

55 104 122 310

   16,7%

563 298 254

-tulburarea 
liniştii 
publice

69 56 421 759

      41%

1100 1355 180

-adresarea 
de injurii şi 
amerninţări

81 109 210 303

   16,3%

374 277 144

-cerşetorie 33 13 49 46 
     2,5%

139 353 93

-altele 91 115 224 286 
15,5%

316 250 128
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După cum se observă, dintre toate sancţiunile la Legea nr. 61-1991, chiar pentru tulburarea liniştii 
publice s-au  luat cele mai multe măsuri – 759, adică 41 % din total. Comparând aceste cifre cu rezultatele 
obţinute  ca urmare a contestaţiilor  în instanţă,  unde actele  de constatare  încheiate  au fost  considerate 
valabile, putem trage concluzia că modul de acţiune a fost corect şi chiar că, pentru confortul  cetăţenilor 
corecţi, se poate creşte gradul de intransigenţă. 

La acest capitol, un aspect ce trebuie scos în evidenţă este şi cel reprezentat  de numărul destul de 
mare de reclamaţii  şi sesizări  -  656  determinate  numai de încălcarea prevederilor Legii  nr. 61/1991 
pentru  sancţionarea faptelor de încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 
( 66 %  din totalul reclamaţiilor şi sesizărilor ).  

Ordinea şi liniştea publică este în acelaşi timp şi capitolul la care cooperarea cu celelalte instituţii 
-   în special  Poliţia  dar şi Jandarmeria,   este permanentă,  iar  numărul  acţiunilor  comune,  în continuă 
creştere, susţine acest lucru. În afara celor 24 de planuri proprii de măsuri, pe teme care vizează aspecte pe 
o mare diversitate de teme,  de la ordinea publică la salubritate, şi de acţiunile comune de patrulare pe 
timp de noapte pe care le desfăşurăm zilnic alături de agenţii Poliţiei Municipale,  agenţii comunitari au 
participat, ca urmare a solicitării unităţii municipale de Poliţie, la un număr de 13 acţiuni  planificate ale 
acestei instituţii, când s-au avut în vedere probleme legate strict de ordinea publică.

În acelaşi context al menţinerii ordinii şi liniştii publice  trebuie reliefată   şi participarea la acţiuni 
de menţinere a ordinii publice la :

- 15   manifestări  religioase, 
- 24 de întreceri  sportive,   în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 4/2009 privind disciplina pe 

arenele sportive,
- 11 diverse alte acţiuni  culturale, electorale sau comemorative,
- Serbările municipiului Slobozia

precum şi prezenţa permanentă a agenţilor noştri în unităţile de învăţământ, şi supravegherea zonelor de 
agrement şi a parcurilor.

SITUAŢIA RECLAMAŢIILOR ANUL 2009
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Un mod de concretizare a activităţii noastre a fost reprezentat şi de măsurile legale luate în baza 
legii, în ce priveşte suspendarea autorizaţiei de funcţionare a două localuri de alimentaţie publică, urmare 
a încălcărilor repetate a prevederilor legii nr. 61/1991.

La fel de importantă la acest capitol este activitatea derulată în incinta unităţilor şcolare, unde 
se remarcă o diminuarea numărului de evenimente cu implicarea  de persoane străine unităţii  şcolare. 
Evenimentele  mai  frecvente  sunt  cele  legate  de părăsirea incintei  şcolii  de către  către  unii  elevi  prin 
escaladarea gardului sau conflicte născute  între elevii  din aceeaşi şcoală. Acest tip de situaţii au fost 
finalizate  prin  prezentarea  lor  către  conducerile  unităţilor  de  învăţământ  şi  luarea  de măsuri  conform 
regulamentelor şcolare. Au fost şi situaţii în care tulburarea liniştii  în timpul derulării orelor de curs a 
impus solicitarea intervenţiei agentului comunitar. În cadrul acestei activităţi, au fost constatate şi patru 
situaţii de pătrundere sau încercare de pătrundere ilegală în incinta şcolii a unor persoane străine dar şi 
două cazuri de încercare de agresare a elevilor în imediata apropiere a şcolii, pentru care s-au luat măsuri 
de sancţionare faţă de persoanele vinovate.

Rezultatele, impactul prezenţei  agenţilor noştri în unităţile de învăţământ, recomandă măsura ca 
fiind foarte bine-venită la această dată. 

Un alt capitol important al activităţii noastre, pentru care există formată o echipă de agenţi şi în 
perspectiva  mult-aşteptatei Legi a Poliţiei Locale, prin care sfera competenţelor este substanţial mărită, 
este cel legat de disciplinizarea traficului rutier şi respectarea unor prevederi ale HCL nr. 106/2009 
privind modul de utilizare a domeniului public amenajat ca parcare.   Este capitolul la care nu a 
existat o creştere a numărului de sancţiuni faţă de 2008, dar la care rezultatul este cel mai palpabil. Fără 
susţinerea  celorlalte  instituţii  abilitate  în  domeniu,  am  reuşit  o  corijare  a  situaţiei   de  perturbare  a 
circulaţiei rutiere pe principalele artere din municipiul Slobozia, cu precădere pe b-dul Matei Basarab, 
unde la această dată se poate circula pe două benzi pe sens. Prin maniera în care am acţionat în perioada 
de iarnă, când căderile mari  de zăpadă au făcut traficul  deosebit de dificil, inclusiv ca urmare a  prezenţei 
în teren a utilajelor de deszăpezire, circulaţia s-a derulat acceptabil, fără blocaje sau probleme deosebite. 
Desemenea, frecvenţa evenimentelor în care vehiculele care, prin maniera în care erau conduse, tulburau 
insistent liniştea publică, a scăzut simţitor faţă de anul precedent. Numărul de reclamaţii a fost  astfel mult 
mai scăzut, ca dealtfel, şi numărul conducătorilor auto sancţionaţi pentru astfel de abateri, fiind  aplicate 
doar patru amenzi.  În mod similar,  nu au mai  fost  semnalate  decât  foarte puţine  situaţii  de acces al 
autoturismelor, scuterelor sau  ATV-urilor  în parcurile municipiului, poate şi ca urmare a realizării, la 
solicitarea  noastră,  a  delimitării  cu   piloni  a  Parcului  Tineretului.  În  plus,  agenţii  cuprinşi  în  această 
echipă,  îşi  fac  simţită  prezenţa  în  zonele  de trafic  pietonal  intens  din  imediata  apropiere  a  unităţilor 
şcolare, în scop preventiv, cu intenţia de a asigura, la orele de mers la şi de la şcoală, o siguranţă a elevilor 
la trecerile de pietoni.

Problema  autovehiculelor expuse la vânzare pe domeniul public, a reprezentat  o preocupare 
permanentă.  Faţă de cele 20-25 de autoturisme menţionate în fişele  zilnice de evidenţă   la începutul 
anului, la  momentul de faţă mai pot fi găsite  3-4.  S-a luat măsura identificării  fiecărui deţinător de astfel 
de  maşini  şi  aplicarea  sancţiunii  legale  dar,  ca  acţiune  preventivă  şi  de  informare,  se  face  afişarea 
periodică  preventivă,  pe  parbrizele  autoturismelor,   a  înştiinţărilor  privind  interzicerea   expunerii  la 
vânzare a autovehiculelor în spaţii neautorizate. Urmărin respectarea  condiţiilor ce trebuiesc îndeplinite, 
conform HCL nr. 106/2009, au fost sancţionate  61 persoane vinovate, acţiunea fiind în continuă derulare. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind statutul autovehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public, sunt luate în evidenţă pe anul 2009, un număr de 131 de autoturisme 
susceptibile de a îndeplini  condiţiile legii.  Pentru 30 dintre ele care au îndeplinit  condiţiile legii,  s-au 
derulat procedurile legale, în vederea declarării ca maşini abandonate ( publicare în presă, somare ). După 
reevaluarea situaţiei din teren ulterior acestor prime etape, 22 au fost ridicate de către proprietari şi astfel 
s-a  propus primarului emiterea dispoziţie prin care au fost declarate fără stăpân  8 autovehicule.  Un 
ultimatum transmis deţinătorilor legali odată cu emiterea dispoziţiei primarului,  nu a mai făcut necesară 
nici ridicarea acestor 8 maşini de către administraţia publică, ele fiind puse în circulaţie sau mutate pe 
terenuri  proprietate  privată  de  către  deţinători.  În  plus  ca  urmare  a  somaţiilor  noastre,  alte  33  de 
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autoturisme au fost  ridicate  de proprietari  iar   8 au fost repuse în circulaţie.  Totuşi  s-au aplicat  şi 6 
sancţiuni ca urmare a întârzierii în luarea de măsuri.

La capitolul salubritate, problemele determinate de nerespectarea regimului deşeurilor încă ocupă 
un loc important, numărul abaterilor constatate fiind  substanţial,  clasându-se pe al treila loc din acest 
punct de vedere. Dacă în acest an, lucrările la apartamente nu s-au mai executat cu intensitatea anilor 
precedenţi,  nici  depozitarea  deşeurilor  din construcţie  nu a  mai   captat  atenţia.  Deasemenea,  la  acest 
capitol, inclusiv abaterile legate de depozitarea  ambalajelor din hartie sau carton provenite de la unităţile 
comerciale sau depozitarea la platformele gospodăreşti a deşeurilor provenite din creşterea animalelor au 
fost mult mai puţine, susţinând eficienţa acţiunilor noastre anterioare.  

Iese însă   în  evidenţă  o  altă  manifestare  estivală  a  cetăţenilor,  devenită  tradiţie,  constatată  cu 
precădere în perioada caldă a anului, când prezenţa locatarilor  în faţa blocurilor  de locuinţe, până la ore 
târzii, detrminând totodată şi deranjarea liniştii publice. Este vorba despre  aruncarea pe domeniul public a 
ambalajelor, resturilor de alimente sau cojilor de seminţe. Din totalul celor 604 sancţiuni pe anul 2009 
(  207 fiind amenzi ), numai pentru  o astfel de abatere sunt  înregistrate 324 de sancţiuni, adică peste 53 
%. 

O  contribuţie  la   prevenirea  fenomenului  de  depozitare  necontrolată  a  deşeurilor  a   fost 
reprezentată şi de supravegherea zonelor periferice ale municipiului ( platforma fostului CAP - Slobozia 
Nouă, malurile râului Ialomiţa din zona cartierului Bora, liziera din zona de nord a municipiului ) pentru 
care s-a alocat destul de mult timp, dar şi de cele două campanii anuale de mobilizare a locuitorilor de la 
locuinţele  individuale  în  ce priveşte  încheierea  contractelor   de  ridicare  a  deşeurilor  din gospodăriile 
proprii, cu operatorul de salubritate, campanii devenite deja obişnuinţă. Cu aceste ocazii au fost trecuţi în 
revistă absolut toţi locuitorii din cartierele de locuinţe individuale şi informaţi asupra obligaţiilor lor în 
această privinţă. 

În acţiunile de supraveghere a zonelor de agrement şi a locurilor de joacă pentru copii, s-a impus 
luarea  de  măsuri  ca  urmare  a  nesupravegherii  animalelor  de  companie.  Este  insuficient   înţeleasă 
obligaţia deţinătorilor de astfel de animale,  de a evita plimbarea animalelor decompanie în locurile de 
joacă pentru copii  sau nesupravehgerea  acestora,  ceea  ce duce la  aplicarea  de măsuri  de sancţionare, 
uneori în mod repetat aceleiaşi persoane.  De multe ori agenţii sunt nevoiţi să aplice măsura de sancţionare 
ca urmare a sesizărilor celorlalţi cetăţeni, nemulţumiţi de aceste probleme. Cele 159 de sancţiuni aplicate 
nu par  a  fi  suficiente  atât  timp  cât  mai  constatăm în  teren  că  încă  mai  sunt   concetăţeni  care  nu-şi 
supraveghează animalul de companie  şi mai  primim sesizări pe această problemă. Au fost urmărite şi 
zonele în care zilnic, se deplasează la şi de la păşune animalele domestice. Numărul cu mult mai scăzut al 
acestora   faţă  de anii  precedenţi,  au eliminat  problemele  obişnuite,  prezenţa  agenţilor  fiind  suficientă 
pentru  respectarea  la  limită  a  obligaţiilor  de  către  deţinătorii  acestora  şi  eliminarea  sesizărilor  sau 
reclamţiilor pe acest subiect.

Supravegherea zonelor de agrement  nu a fost  lipsită de dificultăţi,  constatându-se încă acte de 
distrugere  a  băncilor  de  odihnă  sau  a  obiectelor  de  joacă  pentru  copii,  de  sustragere  a  materialului 
dendrologic.  Am  organizat  acţiuni  de  supraveghere  continuă  a  parcurilor  ca  urmare  a  sustragerii 
materialului dendrolologic proaspăt plantat, şi am avut posibilitatea  de a surprinde persoane care doreau 
să sustragă materialul  plantat.  Chiar dacă au fost depistaţi  vinovaţii  în câteva situaţii,  fiind aplicate 6 
sancţiuni iar fenomenul nu mai are amploarea din anii precedenţi, încă nu am reuşit eliminarea acestor 
fapte  de  distrugere  a  bunurilor  publice,  fapte  care  determină  o  insatisfacţie  pentru  noi,  porecum  şi 
nemulţumirea cetăţenilor oneşti dar şi, în acelaşi timp,  multe probleme celor care trebuie să ia măsuri de 
remediere a stricăciunilor. 

În  domeniul  controlului  activităţilor  comerciale,  în  lipsa  existenţei   comerţului  stradal  (  cu 
excepţia  tonetelor  de  presă  ),  s-a  pus  accentul  pe  acţiunile  în  zonele  publice  de  comerţ  :  piaţa 
agroalimentară,  oborul  săptămânal,  bazarul  municipal.  Aici  au  fost  verificate  actele  care  autorizează 
desfăşurarea de acte de comerţ, achitarea taxelor legale de ocupare a domeniului public pentru acest tip de 
activităţi. Numărul abaterilor constatate a fost destul de mic : 54 de sacţiuni din care 17 amenzi, cele mai 
multe determinate  de lipsa  certificatului  de producător sau a vizei  trimestriale  de pe  acesta.  Se mai 
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constată însă şi situaţii de ocupare a suprafeţelor de domeniu public cu mărfuri expuse la vânzare, fără 
achitarea taxelor, în special în oborul muicipal, unde  au şi fost sancţionaţi  22 de comercianţi. 

Efectuarea de lucrări în carosabil, acţiunile de toaletare a copacilor, efectuarea de marcaje rutiere, 
montarea de limitatoare de viteză, montarea şi demontarea instalaţiilor luminoase pentru sărbătorile de 
iarnă inclusiv  desfăşurarea  lucrărilor de  deszăpezire, a impus intervenţia agenţilor comunitari alături de 
echipele de lucru, pentru asigurarea fluenţei traficului rutier. În mod similar, pentru lucrările la reţeaua 
de canalizare, cele de reparaţii ale conductei de alimentare cu apă potabilă sau de intervenţie la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică  ale societăţilor respective, a fost necesară prezenţa în trafic a agenţilor 
comunitari. O altă acţiune  desfăşurată de noi a fost reprezentată de monitorizarea traficului  pe DN 2C şi 
DN 21, ocazie cu care s-a realizat evaluarea intensităţii  traficului rutier pe anumite tronsoane de drum, pe 
categorii de vehicule şi intervale orare.

La solicitarea funcţionarilor publici din primărie dar şi a  societăţilor comerciale furnizoare de 
servicii publice, am participat la un număr de  72 de acţiuni de însoţire :  9 la efectuarea de către SPAS 
Slobozia  a  anchetelor  sociale,  27  la  derularea  de  acţiuni  ale  DADP,  6  pentru   verificarea  existenţei 
contractelor de furnizare servicii publice,  5 în luarea de măsuri în  situaţii de branşare ilegală la reţeaua de 
alimenatre cu apă potabilă, 22 în acţiuni ale compartimentelor din cadrul aparatului de lucru al primarului 
( Gospodărie Comunală, Urbanism  etc.)

S-a continuat ţinerea sub observaţie a persoanelor fără adăpost  a căror situaţie este permanent 
cunoscută  şi,  la  nevoie,  transmisă  serviciilor  de  asistenţă  socială,  fiind  eliminate  şi  situaţiile  în  care 
locatarii blocurilor se simţeau deranjaţi de prezenţa acestora pe casa scărilor. Situaţia actuală, realizată la 
sfârşitul  anului,  cuprinde un  număr de 27 persoane, din care 15 cunoscute de mai mulţi  ani pe raza 
municipiului, celelelate fiind pasagere prin localitatea noastră, căutându-şi un adăpost provizoriu, până la 
părăsirea municipiului.  Deasemenea  situaţia cerşetorilor şi apariţia lor în zonele publice, este ţinută sub 
control, cei câţiva cerşetori din municipiul Slobozia, care sunt de fapt cazuri sociale, fiind cunoscuţi şi 
monitorizaţi continuu, în timp ce persoanele cu astfel de preocupări, care vin din alte localităţi sunt din ce 
în  ce mai  rari,  dar  şi  aceştia  sunt  urmăriţi  permanent,  căutându-se îndepărtarea  lor şi,  pe cât  posibil, 
trimiterea spre localitatea de domiciliu.  Pentru astfel  de preocupări s-au aplicat  46 de sancţiuni pe tot 
parcursul anului 2009.

 O problemă asupra căreia dorim să insistăm, o  reprezintă  persoanele cu handicap psihic, unele 
din  ele  aflate  într-o  stare   destul  de  gravă  şi  care,  prin  comportamentul  lor   în  public  determină 
disconfortul cetăţenilor  şi, uneori, observaţii din partea  lor. De fapt, observaţiile primite de la aceştia sunt 
contradictorii, şi vin de la cetăţeni care nu agrează prezenţa în apropierea lor a unor astfel de persoane şi 
critică  lipsa  unor  măsuri  eficiente  dar  şi  de  la  cetăţeni  care  consideră  că  este  necesară  o  mai  mare 
înţelegere din partea noastră faţă de aceştia, datorită stării lor  generale. În această privinţă, pentru că nu 
avem temei legal şi nici starea sănătăţii lor nu ne permite nouă luarea unor măsuri eficiente, am încercat să 
acţionăm cel mai des prin îndepărtarea respectivelor persoane din zonele aglomerate şi, acolo unde s-a 
putut,  prin  conducerea  lor  la  domiciliu.  Conform Legii  nr.  487/2002  a  sănătăţii  mintale  şi  protecţiei 
persoanelor cu tulburări psihice, am solicitat însă  sprijinul instituţiilor abilitate sau a membrilor de familie 
ai acestora.  De cele mai multe  ori însă, acestea au posibilităţi  reduse de a interveni respectiv,  iar  din 
diferite motive, membrii familiei nu se implică în niciun fel. Astfel, am fost nevoiţi să aplicăm şi sancţiuni 
în trei situaţii, persoanelor responsabile, pentru  nesupravegherea cerlor bolnavi. 

Cunoaştem la această dată 21 astfel de persoane cu domiciliu real sau formal, pe raza Sloboziei, 
care formază baza noastră de date în această privinţă, din care 6 îşi petrec o mare parte din timp pe stradă. 
L aceştia  se adugă alte câteva persoane care, pe parcursul anului 2009,   au venit din alte localităţi şi au 
părăsit oraşul. 

 Chiar dacă au existat unele probleme, pe parcursul anului 2009, acţiunile de control a activităţii 
de transport în regim de taxi s-au derulat, luarea de măsuri fiind necesară în 58 de situaţii, dintre care 
cele  mai  multe  fiind  pentru  neprezentare  la  solicitatea  agentului  a  documentelor  care  îi  permit 
desfăşurarea  activităţii  de  transport.  Odată  cu  finalizarea  tuturor  procedurilor  legate  de  autorizare, 
acţiunile noastre de control au avut ca finalitate intrarea totală în legalitate a celor care practică taximetria.
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În ce priveşte supravegherea accesului autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 
3,5 tone pe arterele  municipiului, acţiunile noastre din anii anteriori, au uşurat intervenţiile pe anul 2009, 
astfel că cele două planuri de măsuri derulate  pe această temă nu au adus rezultate deosebite  legate de 
numărul de sancţiuni  şi în plus, am reuşit să degajăm zone din DN 21 sau DN 2A, de autovehiculele  de 
mare gabarit care parcau aici pentru perioade mai lungi  de timp, blocând în multe situaţii traficul normal.

Un capitol important al activităţii Poliţiei Comunitare este reprezentat de acţiunile preventive, ce 
au în vedere informarea cetăţenilor asupra unor prevederi legale pe care ei au datoria să le respecte precum 
şi asupra unor  situaţii cărora trebuie să le acorde o atenţie sporită dacă se doreşte eliminarea riscului de a 
deveni vicime sau păgubaşi. Astfel de acţiuni am derulat pe teme diverse : 

- respectarea regimului deşeurilor în zonele de agrement dar şi  pe terenurile periferice municipiului,
- eliminarea fenomenului de cerşetorie, 
- îndepărtarea riscului de sustragere a bunurilor din autoturisme,  parcate în zona băncilor, 
- parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t. în zone neautorizate, 
- îndepărtarea riscurilor de sustragere de bani şi bunuri din magazine,
- luarea de măsuri pentru asigurarea securităţii şi siguranţei obiectivelor, 
- participarea la distribuirea de pliante pentru prevenirea gripei AH1N1,
- măsuri necesare pe perioada de caniculă,
- autoturisme expuse la vânzare,
- autoturisme fără stăpân sau abandonate pe domeniul public.
 La acest capitol  mai trebuie menţionată prezenţa reprezentanţilor SPPC  la orele de dirigenţie, ca 

urmare a solicitărilor făcute de cadrele didactice din unele şcoli, ocazie cu care au fost discutate cu elevii 
diferite probleme legate de liniştea publică, consumul de tutun, de alcool sau de droguri. 

O mare  importanţă s-a acordat activităţii sectoriştilor. Chiar dacă problemele curente au impus 
ca o mare  parte  din timp aceştia  să  reintre  în  dispozitivul  de ordine publică,  în acţiuni  de patrulare, 
fracţionându-le activitatea lor specifică, s-au obţinut primele semne  pozitive care, prin continuarea cu 
consecvenţă  a  muncii  începute  şi  prin  acumularea,  în  timp,   de experienţă,  ar  putea  duce în  timp la 
rezultatele aşteptate. Cu ajutorul sectoriştilor, am reuşit să contactăm direct toate asociaţiile de proprietari, 
a fost  întocmită o evidenţă  a persoanelor cu risc de victimizare,   s-au derulat  acţiuni  de informare şi 
prevenire în cadrul unităţilor comerciale, s-a susţinut activitatea agenţilor din unităţile de învăţământ, s-au 
colectat  probleme, sesizări, propuneri din rândul locuitorilor, transmiţându-le serviciilor sau instituţiilor 
abilitate. Este drept că o serie de factori, printre care lipsa de formare într-un domeniu destul de complex, 
lipsa de experienţă sau insuficienta disponibilitate a unora din cei  care au primit responsabilitatea aceasta, 
au  avut şi o influenţă care a afectat  rezultatele de până acum ale acestei munci, dar, în mod sigur, prin 
insistenţă  şi  consecvenţă,   prin  pregătire  profesională  continuă,  prin  măsuri  organizatorice,  prin 
acomodarea  cetăţenilor  cu  acest  mod  de  lucru,  în  anii  următori  se  va  demonstra  eficienţa  acestui 
compartiment. 

Din  sintezele  compartimentului  sectorişti,  rezultă  că  au  fost  contactaţi  130  reprezentanţi  ai 
asociaţiilor  de proprietari  (  mulţi  dintre  ei  având în administare  mai  multe  asociaţii  )  de la care s-au 
solicitat  problemele  cu  care  se  confruntă  şi  care  pot  fi  rezolvate  de  noi  sau preluate  de  către  noi  şi 
transmise serviciilor sau instituţiilor abilitate pentru rezolvare, au fost luate în evidenţă 80 de persoane  cu 
risc de victimizare şi  14 minori lipsiţi de supraveghere. Deasemenea, au fost observate şi luate în evidenţă 
14  grupuri  de  tineri  cu  preocupări  antisociale  şi  21  de  persoane  cu  afecţiuni  psihice  grave.  Au fost 
contactate şi s-au prezentat informaţiile necesare asigurării  măsurilor de siguranţă dar şi respectării unor 
obligaţii legale la 830 de unităţi comerciale şi  s-au predat poliţiei trei minori, autori de fapte de natură 
infracţională.

Având în vedere caracterul de noutate, au fost verificate şi supravegheate magazinele de desfacere 
a  aşa-ziselor  produse etno-botanice, a căror funcţionare a fost sesizată şi altor instituţii cu competenţe în 
domeniu. 

Din motive practice dar şi ca urmare a stabilirii unui anumit tip de colaborare cu alte instituţii ale 
statului, agenţii comunitari au afişat la domiciliu toate procesele verbale întocmite în cadrul SPPC pentru 
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contravenienţii  cu domiciliul în Slobozia, au înmânat un număr de 196 acte privind situaţia militară şi 
au predat unui număr de  5  cetăţeni, bunurile sau actele pierdute şi regăsite de către agenţii noştri  sau de 
către alte persoane care le-au predat la dispeceratul SPPC.

Ca  o  activitate  care  completează  sfera  de  competenţe  ale  SPPC,  preluarea  şi  rezolvarea 
reclamaţiilor şi a sesizărilor transmise telefonic sau în scris de către cetăţeni a ocupat un rol important şi 
în anul 2009, când au fost  înregistrate  la dispeceratul  SPPC  1044 de sesizări  şi reclamaţii  transmise 
telefonic – 863,  în scris – 128,  sau  formulate verbal - 53.

    
I. F. M. A. M I. I. A. S. O. N. D   Total

Reclamaţii 74 79 64 42 73 106 150 181 95 66 64 50 1044
Neconfirmate 20 27 10 13 20 36 36 46 32 20 19 6 285
Anonime 3 11 6 2 7 10 18 20 8 0 8 0 93
Încadrare 
juridică
Legea nr. 61 50 47 47 32 44 67 100 129 71 47 48 26 708
Alte acte 24 32 17 10 29 39 50 52 24 19 16 24 336

  

Din cifrele prezentate în tabel rezultă o evoluţie a numărului lunar de reclamaţii,  cu un vârf al 
acestora în perioada de vară, când, aşa cum am subliniat şi mai sus, activitatea  concetăţenilor noştri a fost 
mai  intensă, în special în orele de noapte, fapt care a atras nemulţumirea vecinilor  acestora şi, de aici, 
formularea de reclamaţii. Astfel că marea lor majoritate sunt determinate de tulburarea liniştii publice. Se 
remarcă în acelaşi timp şi numărul destul de mare al reclamaţiilor neconfirmate, într-o  medie  de cca 25 
%  din totalul înregistrărilor  ( şi  chiar 35 % în luna iunie ).  Din acest punct de vedere, în baza celor 
constatate în teren, trebuie scos în evidenţă  faptul că multe dintre reclamaţii sunt considerate nejustificate 
pentru că motivele  invocate  de către  cetăţeni  ori pur şi simplu nu sunt reale ori,  chiar dacă nişte motive 
există, acestea  nu  sunt de natură a tulbura liniştea publică, ( s-a ajuns în situaţia în care era reclamat 
zgomotul produs de circulaţia pietonilor pe trotuarul din faţa blocului ) şi nu există deci  posibilitatea 
efectuării unei încadrări juridice şi, implicit a luării de măsuri. De multe ori,  acestea  sunt  numai motive 
de şicanare  între vecini, agentul comunitar  riscând să devină arma de atac sau ameninţare în mâna unui 
locatar prea orgolios. Pentru astfel de situaţii, în care alarmarea este nejustificată,  autorii reclamaţiei sunt 
atenţionaţi, şi chiar s-au aplicat şi sancţiuni în 7 cazuri. 

În procesul de  rezolvare a reclamaţiilor, s-au aplicat 501 de sancţiuni din care 200 de amenzi, în 
45 de situaţii persoanele reclamante au fost orientate către instituţiile abilitate ( Poliţie, Jandarmerie, ISU, 
DADP, SPAS etc. ), s-au aplanat 31 de conflicte, în 11 situaţii s-a acordat sprijin serviciului de ambulanţă. 
În alte 160 de cazuri s-au luat alte diverse măsuri, cum ar fi : persoanele reclamate au fost conduse la 
domiciliu sau la centru pe primire de zi, situaţia reclamată a fost remediată, s-a efectuat verificarea actelor 
şi avizelor în situaţia în care era vorba de unităţi comerciale, s-au îndepărtat din zonă persoanele reclamate 
( în cazul cerşetorilor, persoanelor cu handicap psihic sau a  persoane fără adăpost ) etc.

Ca urmare a constatărilor din teren sau a sesizării cetăţenilor,  şi ca un demers firesc în intenţia 
rezolvării  eficiente  a  tuturor  problemelor,  am  recurs  la  sesizarea  instituţiilor  abilitate,  atunci  când 
problemele  nu  intrau  în  sfera  noastră  de  competenţă.  Acest  lucru  se  realizează  în  conformitate  cu 
prevederile art. 7 din Legea nr. 371/2004. Astfel de comunicări  au avut loc permanent sub formă de note 
telefonice,  transmise  prin  intermediul  dispeceratului  sau  prin  formularea  de  adrese  oficiale.   Au fost 
transmise  614 sesizări, din care, cele mai multe - 281 către SC Urban SA, 195 către DADP, 66 către 
Poliţia municipiului Slobozia, 29 către primărie, alte 43 de sesizări fiind transmise la alte 13 instituţii sau 
societăţi comerciale. Toate aceste sesizări vizau  probleme ce trebuiau preluate spre rezolvare : defecţiuni 
ale reţelelor de apă, canalizare sau energie electrică, mobilier urban, etc. 
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În domeniu activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională, în anul 
2009 agenţii  comunitari  au constatat  în flagrant   54 de infracţiuni  din care 27 în acţiunile  proprii  de 
patrulare şi alte 27  în colaborare cu agenţii Poliţiei municipiului Slobozia, în acţiunile de patrulare mixtă. 
Au fost  prinşi  68 de infractori, dintre  care 35  prinşi de agenţii comunitari  au fost predaţi unităţii locale 
de poliţie pentru continuarea cercetărilor. O detaliere a tipului de fapte de această natură constatate se 
prezintă astfel : 

- Portul fără  drept al cuţitului ......................................................................... 3;
- Tentativă de furt ............................................................................................ 9;
- Furt ......................................................................................................... .... 20; 
- Conducerea pe drumurile publice a unui  autovehicul cu o îmbibaţie 
alcoolică mai mare decât cea prevăzută de lege ...............................................3; 
- Tentativă de viol  ........................................................................................... 1; 
- Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără 
permis de  conducere ........................................................................................3;
- Distrugere .................................................................................................... 10;
- Deţinerea şi folosirea de plase de pescuit tip monofilament 
interzise de lege  ...............................................................................................1; 
- Transport de ţigări, diferite mărci, netimbrate şi fără 
documente de provenienţă ............................................................................... 1;
- Punerea în circulaţie a unei bancnote false ................................................... 1 ;
- Părăsirea locului accidentului şi conducerea pe drumurile publice 
a unui autovehicul cu o îmbibaţie alcoolică mai mare decât cea 
prevăzută de lege.............................................................................................. 1; 
- Ultraj ............................................................................................................. 1.

Pe  parcursul  anului  2009,  au  fost  analizate  de  instanţele  de  judecată  şi  soluţionate  126  de 
contestaţii  la  PVCC întocmite  în  anii  2008  şi  2009.  Rezulatele  scot  în  evidenţă  faptul  că  în  marea 
majoritate actele încheiate, chiar şi cele anulate în instanţă,  au fost considerate legal întocmite, motivul 
admiterii contestaţiilor fiind determinat de dificultatea prezentării dovezilor materiale care demonstrează 
producerea faptei şi susţinerea actului de constatare întocmit.  

Pentru cele 2049 de amenzi aplicate  numai în anul 2009, au fost formulate 184 de contestaţii 
( 8,98 % ). Până la 31 decembrie au  trecut prin instanţă 79 dintre ele, obţinîndu-se următoarele rezultate :

- 34 de contestaţii  respinse – 43  %
- 32 contestaţii la care amenda a fost micşorată sau transformată în avertisment – 40,54  %
- 13  contestaţii admise – 16,46  %.

Şi aici este de remarcat faptul că din cele 13  situaţii în care contestaţiile au fost admise de către 
instanţă,  motivele de anulare a PVCC  pentru vicii de formă sunt în două situaţii :  una în care sancţiunea 
a fost aplicată în mod eronat administratorului societăţii de  taxi, vinovat fiind conducătorul auto şi una în 
care instanţa nu consideră că locul public în care s-a constatat consumul de alcool ( în speţă spaţiul verde 
din spatele unor garaje învecinate blocului de locuinţe )  face parte din acele locuri în care, în spiritul Legii 
nr. 61/1991, fapta poate fi sancţionată. 

În celelalte situaţii problema este reprezentată de prevederile directivelor UE care impun existenţa 
la dosar a  probelor materiale sau a martorilor care să susţină măsura luată de către agentul constatator şi 
de dificultatea întâmpinată de noi în producerea lor. Este cazul unor încadrări juridice precum adresarea de 
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injurii şi ameninţări, afişarea de materiale pe clădiri sau alte bunuri aparţinând domeniului public, refuz de 
legitimare, fapte care, prin natura lor, pot fi greu dovedite în lipsa  martorilor.

Privit în comparatie cu anii precedenţi, situaţia PVCC întocmite în anul 2009 şi contestate, ne arată 
o oarecare creştere a numărului de contestaţii – 9% din totalul actelor întocmite în 2009 faţă de 6,7  % sau 
7,5 % în 2008 respectiv  2007, dar şi o scădere a numărului de contestaţii admise ( cel puţin pentru cele 79 
contestaţii soluţionate până la această dată) de 16,4 % faţă de 27 % şi 18,9 % în 2008, respectiv 2007.

2007 2008 2009 2009-2007  % 2009-2008  %
Nr. PVCC 1185 1600 2049 173 128
Nr. contestaţii     89   107   184 172 206
                   %       7,5      6,7        9
Judecate     9o   107     79
         admise     17  - 18,9 %     29  - 27%     13 – 16,4 %
         respinse     73  - 81,1 %     78 – 73 %     66 – 83,6%

Activitatea  de  pază,  ca  activitate   autofinanţată,   s-a  derulat  corespunzător,  fără  evenimente, 
înregistrându-se  de-a  lungul  anului  o  fluctuaţie  a  numărului  de  obiective  ca  urmare  a  extinderii  sau 
reducerii activităţii beneficiarilor noştri şi  în mod similar  şi o fluctuaţie de personal din acest motiv dar şi 
ca urmare a măsurilor de sancţionare sau  a hotărârilor proprii ale angajaţilor. La sfârşitul anului 2009, 
existau  19  contracte  încheiate  cu  tot  atâţia  beneficiari,  din  care  15  sunt  instituţii  şi  4  sunt  societăţi 
comerciale. Numărul de obiective în pază este de 32, pentru care sunt necesari 150 de agenţi de pază. De-a 
lungul anului s-au înregistrat  50 de plecări din rândul agenţilor de pază şi 45 de încadrări  pe bază de 
interviu.  Pentru  ocuparea  postului  de  şef  birou  pază  s-a  organizat  concurs.  Pentru  diferite  abateri  în 
efectuarea serviciului, s-au aplicat agenţilor de pază  34 de sancţiuni disciplinare.

Ca o activitate care, în conformitate cu prevederile legale, trebuie organizată în mod special în 
fiecare instituţie,  activitatea de achiziţii a urmărit  acoperirea întregului necesar de materiale şi dotări 
pentru bunul mers al muncii în cadrul SPPC, în baza planului anual de achiziţii şi cu încadrarea în limitele 
bugetului  alocat.  În  afara   materialelor  obişnuite  planificate  şi  achiziţionate  (  materiale  consumabile, 
uniforme, dotări pentru agenţi  ),  în anul încheiat  au fost contractate lucrările de amenajare a spaţiului 
pentru un sediu operativ ( în PT nr.1 situat în str. Răzoare ) după o procedură  de achiziţii de lucrări prin 
cerere de ofertă cu faza finală de licitaţie electronică, au fost achiziţionate primele staţii radio emisie-
recepţie în sistem digital, cu GPS încorporat  ( 9 staţii portabile şi 2 fixe ) care permit o urmărire mai 
eficientă a prezenţei în teren a agenţilor de ordine publică.

Cu cca 55 % din achiziţii realizate în sistem electronic, ne-am încadrat în condiţiile impuse de lege 
care prevede în acest sens un procent  de 20 % 

Pentru  asigurarea  unui  climat  de  linişte  şi  ordine  publică  şi  pentru  crearea  posibilităţii  de 
supraveghere a traficului rutier, în anul 2009 a fost extinsă reţeaua de camere de supraveghere în trei noi 
obiective : intersecţia  b-dul.  M. Basarab-b-dul.  Chimiei,  intersecţia  b-dul.  M. Basarab-str.  Ialomiţei  şi 
intersecţia b-dul. M. Basarab-str. Ianache, a căror camere de supraveghere au fost branşate la Primărie,  la 
Liceul Pedagogic, respectiv la Liceul I.Perlea. 

În domeniul activităţii  financiar-contabile,  la  capitolul  61 (  Ordine publică  )  menţionăm că 
nivelul execuţiei bugetare s-a situat pentru anul 2009 la nivelul de 91,43 %, astfel :
- cheltuieli de personal -   planificat  : 1.924.600 lei ,   realizat  : 1.839.134 lei       95,56  %
- materiale şi servicii    -  planificat   : 217.500 lei,       realizat  :    189.682 lei       87,21  %
- cheltuieli de capital    -   planificat  :  181.205  lei,     realizat  :       80.914 lei      44,65  %
- tichete                         -  planificat   : 182.800 lei,       realizat  :     181.560 lei      99.25  % 

Total     - planificat    :  2.506.105 lei    realizat  : 2.291.290 lei        91,43 %.
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De menţionat că, chiar dacă execuţia bugetară la  capitolul cheltuielilor de capital este de 44,65 %, 
lucrările s-au realizat în procent de 92,4 %, ceea ce ar duce realizaările noastre la o medie de 94,9 %.

La activitatea autofinanţată,  s-au înregistrat venituri de 2.518.152  lei şi încasări de 2.436.296 lei.. 
Urmează a se încasa în perioada următoare  suma de 81.856 lei.

Cheltuielile realizate sunt de :
- 2.016.444 lei cheltuieli de personal,
-    436.886 lei bunuri şi servicii,
-      23.110 lei cheltuieli de capital.

Total cheltuieli : 2.476.440 lei
În acest context, s-a înregistrat în balanţa la 31 decembrie 2009, un deficit bugetar de 40.144  lei, 

ca rezultat direct al neîcasării contravalorii serviciilor prestate.
Sub aspectul problemelor de personal, trebuie consemnat faptul că în anul 2009, din cei 64 de 

agenţi comunitari, unul a întrerupt  din proprie iniţiativă, relaţiile de muncă şi altul se află în concediu 
creştere  copil.  În  temeiul  prevederilor  Ordinului  10280-2008,  privind  aprobarea  regulamentului  cadru 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe 
funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior, SPPC Slobozia a 
organizat un examen la care s-au înscris 9 agenţi comunitari. Unul dintre ei a fost respins pentru că nu 
îndeplinea condiţiile şi unul nu a promovat examenul. Ca urmare a abaterilor disciplinare, s-au aplicat, cu 
respectarea prevederilor legale, trei sancţiuni, toate cu mustrare scrisă.

DIRECTOR

   Ing. Laurenţiu Abaza
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