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Activitatea desfăşurată în anul 2011 de către Poliţia  Locală Slobozia se caracterizează printr-o 

creştere a volumului de acţiuni şi lucrări specifice datorată modificării sferei de competenţe, în special, în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice.  

Marcată de schimbările consistente ale modului în care este structurată instituţia, de modificările 
aduse în sfera de atribuţii şi competenţe prin  Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale chiar şi în condiţiile 
reducerii masive a numărului de personal,  resimţită din plin în acest an,  instituţia noastră a căpătat o 
pondere mai însemnată, tocmai  prin noile prerogative. Astfel, a fost format un birou de circulaţie rutieră, 
cu un număr de 8 poliţişti care urmăresc direct modul de respectare a unei serii de prevederi cuprinse în 
legislaţia de profil şi, totodată,  în temeiul protocolului de colaborare încheiat cu Poliţia municipiului 
Slobozia, participă  cu agenţii Biroului de Poliţie Rutieră  din cadrul acestei instituţii,  la acţiunile 
desfăşurate de aceştia în trafic. Au fost completate atribuţiile serviciului de ordine publică în domeniul 
disciplinei în construcţii, evidenţa persoanelor şi protecţia mediului, serviciu redimensionat la numărul de 
33 de poliţişti locali. 

Desfăşurate zilnic, acţiunile de patrulare a echipelor formate din câte doi agenţi, au fost organizate 
în ideea de a acoperi cea mai mare parte a suprafeţei teritorial-administrative, inclusiv cartierele Bora şi 
Slobozia Nouă, în schimburile I şi II, în contextul în care  numărul de poliţişti locali  a scăzut consistent de 
la 62 la 45, scriptic,  în realitate fiind ocupate doar 40 de posturi,  ca urmare a faptului că 5 posturi au fost 
vacante în acest an.  În schimbul III, activitatea s-a derulat  în cea mai mare parte a timpului, în colaborare 
cu Poliţia Municipală, alcătuind patrule mixte. Posibilitatea efectuării de acţiuni  de patrulare auto inclusiv 
de către echipele din cadrul biroului de circulaţie rutieră, care deţin atribuţii şi pe linie de ordine publică, a 
permis o mobilitate crescută şi o compensare, într-o oarecare măsură, a reducerii de personal.  

Trebuie  subliniată  colaborarea  permanentă  cu  Poliţia  şi  Jandarmeria,  participarea  la  acţiuni 
comune cu acestea, în special în domeniul ordinii şi liniştii publice, fapt care face ca  acum, după 7 ani de 
activitate,  Poliţia Locală Slobozia, să se poată defini ca un serviciu integrat în structura de ordine publică 
din municipiul Slobozia,  integrat  în viaţa comunităţii noastre, prin contribuţia efectivă 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 noastră permanentă în teren, timp de 24 de ore din 24, precum şi disponibilitatea totală de 
a interveni  la solicitările sau sesizările cetăţenilor, în limita competenţelor legale ( dovedită prin sesizările 
pe care unii cetăţeni le fac la dispeceratul nostru solicitând în mod expres intervenţia noastră ), a constituit  
un element de prevenţie şi, în acelaşi timp,  a oferit posibilitatea participării nemijlocite a Poliţiei Locale 
Slobozia  la  crearea  unui   climat  de  ordine  şi  siguranţă  publică  pe  raza  municipiului.  În  plus,  chiar  
inaugurat la final de an, noul sediu operativ situat în str. Răzoare, constituie încă un element în conturarea  
imaginii reale a instituţiei noastre şi totodată, în definirea relaţiilor noastre cu cetăţeanul care ne poate 
contacta mai uşor, ca urmare a instalării unui fir telefonic pe un număr scurt şi uşor de reţinut : 955.
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Analizând rezultatele periodice, reliefate în sintezele întocmite zilnic şi centralizate periodic, 
situaţii  ce  cuprind indicatorii de performanţă, putem face o prezentare sintetică  a  activităţii instituţiei 
noastre  pe întregul an. Astfel, putem prezenta următoarele :

- Sancţiuni contravenţionale aplicate :..............................5.157
din care : amenzi :                                                                            2.705 
                cu o valoare de  539.599 lei
                avertismente :                                                                   2.452
din total sancţiuni :             pentru încălcarea Legii 61                    1.219
                                            pentru încălcarea OUG 195                  2.461
                                            pentru încălcarea HCL 106                  1.337
                                           altele                                                        140

 - Infracţiuni :......................................................................... 26
din care în flagrant :                                                                             22

 - Infractori prinşi :................................................................39 
din care prinşi în colaborare cu agenţii poliţiei municipale :               17
             prinşi şi predaţi poliţiei :                                                         22

 - Persoane legitimate . ...................................................10.195
 - Persoane invitate la sediu :...............................................900
 - Persoane luate în evidenţă :...............................................27

din care :                   cerşetori :                                                           16
                                  persoane fără domiciliu :                                    9
                                  persoane cu afecţiuni psihice :                            2

 - Pânde executate :...............................................................88
 - Mandate de aducere executate :.......................................52
 - Acţiuni de însoţire funcţionari publici :..........................36
 - Înmânare de documente :...............................................888 

din care :                   afişare PVCC :                                                632
 - Măsuri de ordine : ............................................................52

din care la :               manifestări cultural-artistice :                           24
                                  manifestări sportive :                                        16
                                  la lăcaşe de cult :                                                6
                                  alte cazuri                                                           6

 - Reclamaţii şi sesizări  :...................................................749
din care                     la Legea nr. 61/1991 :                                     507

                formulate verbal                                                63
                                 transmise telefonice                                         610
                       depuse în scrise                                                 76

                     neconfirmate :                                                  197

Materializare firească a activităţii zilnice, aplicarea de sancţiuni contravenţionale dă măsura 
implicării poliţiştilor locali în îndeplinirea atribuţiilor legale şi în rezolvarea problemelor  care persistă în 
comunitatea noastră, oferind totodată  şi imaginea evoluţiei situaţiei faţă de perioadele precedente. Se 
observă din  indicatorii de performanţă prezentaţi mai sus,  numărul mare de sancţiuni, care este de  5.157, 
din care amenzile reprezintă peste 50 %, adică 2705. 

2009 2010 2011
Total sancţiuni 5233 3786 5157
           d.c.  amenzi 2049         39   % 1322         35   % 2705       52,5   %
                  avertismente 3184         61   % 2464         65   % 2452       47,5   %

Cifrele tabelului de mai sus relevă şi un  alt aspect, şi anume cel al nivelului sancţiunii 
contravenţionale aplicate de către poliţistul local, în funcţie de gravitatea evaluată a faptei constatate. 



Astfel, numărul amenzilor este consistent mai mare decât în anii precedenţi, chiar la acelaşi număr total de 
sancţiuni, ceea ce face ca proporţia amenzilor din total este mult mai mare  – peste jumătate ( 52 % ) faţă 
de cca. o treime în 2009 şi 2010.

Din punct de vedere al încadrării juridice, ponderea însemnată în acest an, o au, spre deosebire de 
anii precedenţi,  sancţiunile aplicate pentru abateri la Regulamentul de circulaţie rutieră, lăsând, pe plan 
secund, sancţiunile determinate de nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991. Acest lucru este urmarea 
preluării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010,  a atribuţiilor pe anumite paliere din cadrul 
regulamentului de circulaţie rutieră, ceea ce  a oferit un nou front de lucru, care a permis etalarea măsurii 
implicării noastre în orice problemă care ne intră în competenţa legală, oferind apoi posibilitatea evaluării 
modului de îndeplinire a atribuţiilor prin constatarea directă a schimbărilor survenite în teren dar şi prin 
numărul acestor sancţiuni.  

Tabelul următor prezintă elocvent zonele cu potenţial mare de lucru, unde atenţia trebuie 
îndreptată şi în continuare, prin supraveghere şi luare categorică de măsuri :

2011 OUG nr. 195 HCL nr. 106 Legea nr. 61 Altele
Total 
sancţiuni

5157
              100 %

2460
             47,7 %

1333
            25,8 %

1220
              23,7 %

144
            2,8 %

Amenzi 2705 1119 752 757 77
avertismente 2452 1341 581 463 67

De fapt, situaţia menţionată este o formă de continuare a  trendului anilor anteriori, în care numărul 
de sancţiuni pentru Legea nr. 61/1991 este în scădere, în mod similar cu cele aplicate  pentru încălcarea 
HCL nr. 106/2009. Acestea sunt de fapt, la momentul de faţă,  acte normative care acoperă domenii de 
activitate în care, pe parcursul celor aproape 7 ani,  o mare parte din probleme au fost rezolvate, au fost  
însuşite de către locuitori  sau au reuşit a fi ţinute sub control de către poliţiştii locali. 

Atribuţiile concrete în acest sector de activitate al supravegherii respectării regulilor de circulaţie, 
se referă la  constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni  pentru  nerespectarea prevederilor legale 
privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor, accesul acestora pe arterele rutiere cu interdicţie din 
acest punct de vedere sau depăşirea masei maxime autorizate precum şi ca urmare a nerespectării 
obligaţiior în trafic ale pietonilor, conducătorilor de biciclete, mopede sau atelaje hipo. Toate aceste 
aspecte au fost abordate, supraveghind toate zonele în care s-au constatat asemenea abateri, în special zona 
centrală,  cea mai intens traficată, unde s-a urmărit în primul rând, asigurarea fluienţei traficului rutier, 
descongestionarea unor căi rutiere, prevenirea ambuteiajelor.

Totodată, s-a început o evaluare a întregului sistem de marcaje şi indicatoare rutiere, propunând, în 
baza avizului Poliţiei rutiere, reglementări noi pe o serie de artere, cu precădere pe cele cu sens unic şi pe 
cele cu o lăţime foarte mică. Prin această măsură, care de fapt reprezintă amplasarea de indicatoare cu 
semnificaţia Staţionarea Interzisă,  se urmăreşte asigurarea accesului neîngrădit al autovehiculelor de 
intervenţie în caz de urgenţă ale ISU dar şi a celor de intervenţie în cazul desfăşurării lucrărilor de 
deszăpezire. Deasemenea, au fost propuse spre completare, indicatoare rutiere a căror lipsă s-a făcut 
simţită pe un mare număr de străzi şi, în acelaşi mod, au fost propuse spre schimbare, o serie de alte 
indicatoare rutiere care nu mai corespundeau standardelor. Au fost  localizate totodată şi comunicate către 
DADP, locurile unde trebuie să intervină pentru toaletarea arborilor, în vederea asigurării deplinei 
vizibilităţi a indicatoarelor. 

Astfel au fost  trecute în revistă  40 de străzi şi alei rutiere, fiind inventariate toate marcajele şi 
indicatoarele rutiere. Au fost propuse pentru eliminare 20 de indicatoare, schimbarea amplasamentului 
pentru 5 indicatoare, amplasarea altor 122 de indicatoare, înlocuirea a 6 indicatoare precum şi realizarea 
de marcaje rutiere în 6 puncte. Pe baza datelor colectate din teren, s-au mai făcut şi propuneri de 
transformare a unor străzi în artere rutiere cu sens unic. Pentru finalizarea procedurii, s-a solicitat punctul 
de vedere al compartimentelor de specialitate din primărie referitor la propunerile noastre în domeniu 
precum şi apoi avizul  poliţiei rutiere din cadrul poliţiei municipiului Slobozia.



Cu cei 8 agenţi care compun biroul de circulaţie rutieră, şi din care, conform graficului 
zilnic, se regăsesc în teren în fiecare schimb, cel mult doi funcţionari, se acţionează şi pe linia introducerii 
disciplinei rutiere pe acele zone în care semnificaţia indicatoarelor  rutiere, existente de mai mulţi ani, nu 
este respectată. Acţiunea este de lungă durată, traficul rutier fiind foarte intens iar  un anumit tip de 
comportament la volan  deja înrădăcinat, este dificil de schimbat. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite prin încheierea protocololului cu Poliţia Municipiului 
Slobozia – Biroul Rutier, au fost stabilite, pe lângă atribuţiile specifice fiecărui partener în parte, misiuni 
comune pentru asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de manifestări cultural-artistice, sportive şi 
religioase concretizate în constituirea unui dispozitiv rutier sigur şi eficient.

Ca urmare a efectuării lucrărilor de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă a municipiului 
Slobozia,  Politia Locală a supravegheat permanent fiecare punct de lucru asigurând fluienţa traficului 
rutier, pentru a se elimina riscul producerii de evenimente.  

Printre acţiunile biroului circulaţie se numără şi aceea de participare la şedinţa de lucru organizată 
de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România – filiala Ialomiţa, în vederea 
stabiliri unor măsuri comune pentru contracararea principalelor cauze ale activităţilor ilegale din 
transportul de persoane în regim de taxi, iar la solicitarea Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, 
instituţia noastră a participat la evenimentul dedicat prevenţiei rutiere organizat de AVAC în parteneriat 
cu Poliţia Rutieră Ialomiţa unde la simularea unui acident rutier cu victime au participat elevi, profesori  şi 
reprezentanţi ai mass-mediei.

Sancţiunile aplicate, în număr de 2460 în acest domeniu, au fost, în majoritatea cazurilor, 
determinate de  oprirea neregulamentară ( 1850 sancţiuni, din care 673 amenzi ), dar şi de staţionarea 
neregulamentară ( 153 de sancţiuni, din care 57 amenzi ),  de ocuparea benzii de preselecţie ( 47 de 
sancţiuni din care 20 amenzi ) ori de pătrunderea pe artere rutiere pe care accesul este interzis ( 247 
sancţiuni, din care 144 amenzi ). Nu au fost negiljaţi nici pietonii, cu 36 de sancţiuni, conducătorii de 
mopede sau biciclete, cu 84 de sancţiuni sau conducătorii de atelaje hipo, cu 25 de sancţiuni. 

În covârşitoarea lor majoritate, cel puţin pe aspecte ce ţin de staţionarea sau oprirea interzisă, 
sancţiunile au fost aplicate în zona centrală a municipiului, pe b-dul. M. Basarab şi arterele rutiere 
limitrofe. Dar au fost permanent în atenţie punctele de intrare în municipiu, unde autovehicule de mare 
tonaj aproape blocau într-o perioadă  circulaţia, prin staţionarea pe timpul nopţii şi pe timpul  sfârşitului de 
săptămână. 

Ca principală responsabilitate încă de la înfiinţare, activitatea Poliţiei Locale Slobozia în domeniul 
menţinerii ordinii şi liniştii publice, a constituit punctul central al acţiunilor instituţiei noastre. Chiar cu un 
număr mult redus de personal, ( din cei 40 de poliţişti locali, existenţi efectiv în activitate,  serviciul de 
ordine publică dispune în teren  doar de 27 de funcţionari publici ) am reuşit să ţinem sub control acest 
aspect, fapt ce reiese din toate cifrele ce reliefează activitatea acestui an dar şi din rezultatele din teren. 
Elocvent este numărul de sancţiuni aplicate ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 61/1991: 1220 în 
2011 ( 49 de sancţiuni pe poliţist )  faţă de 1442 în 2010 ( 26 de sancţiuni pe poliţist ), când pe acest sector 
au lucrat 56 de angajaţi, până în luna septembrie când au avut loc disponibilizările. 

2009 2010 2011
Număr de sancţiuni 1851 1462 1220
Număr de agenţi 56 56 27
Raport  sancţiuni/angajat 33 26 45

În acelaşi timp, numărul de reclamaţii,  de 749 pe total an, se menţine la nivel aproximativ egal 
faţă de 2010 cînd s-au înregistrat 781 de reclamaţii. O situaţie similară se constată în ceea ce priveşte 
numărul de sancţiuni aplicate  ca urmare a rezolvării reclamaţiilor – 375 în 2011, faţă de 380 în 2010. 

În ceea ce priveşte exclusiv ordinea şi liniştea publică, cifrele prezentate în tabelul următor 
prezintă edificator activitatea noastră, comparativ cu anii precedenţi :



2009 2010 2011
Total  sancţiuni la  Legea  nr. 
61/1991,  
din care pentru 

1851
35 % din total an

100 %

1462
38 % din total an 

100 %

1220
23 % din tota an

100 %
                 -refuz de legitimare 147  

     
8 %

92   
   

 6 %

90    
     
7 %

                 -consumul  sau desfacerea 
de  băuturi alcoolice

310

16,7 %

271

18 %

286

23 %
                  -tulburarea liniştii publice 759

41 %

628

43 %

352

29 %
                  -adresarea de injurii şi 
amerninţări

303

16,3 %

192

13 %

166

13 %

                   -cerşetorie 46

2,5 %

63

4 %

88

7 %
                   -altele 286 316 238

Dacă  abaterile privind consumul de băuturi alcoolice sau refuzul de legitimare  se situează la 
nivele aproximativ comparative cu anul precedent, sancţiunile pentru tulburarea liniştii publice precum şi 
cele pentru adresarea de injurii şi ameninţări,  fac diferenţa faţă de anul 2010, respectiv 2009, fiind în 
număr mai mic şi  păstrând un trend descrescător. Singura abatere aflată în creştere faţă de anii anteriori, 
este cerşetoria, la care numărul de sancţiuni este mai mare şi în cifre relative şi în cifre absolute.

În mod similar anilor precedenţi, anticipând situaţia din teren, pe baza rezultatelor anilor trecuţi, 
organizarea poliţiştilor în teren s-a făcut ţinând cont de locurile şi momentele în care ştim,  din experienţă, 
că se petrec faptele pe care  urmărim să le combatem. Astfel, agenţii au avut în atenţie cu deosebire în 
intervalul orar 20.00 – 3.00,  zone precum str. Nisipuri-Răzoare, str.  Cuza Vodă-Constructorilor, str. 
Ilomiţei - Piaţa Agroalimentară, unde problemele, de obicei  au fost mai mari. Aici, probabil şi ca urmare 
a unei densităţi mari a populaţiei, şi a unui trafic mai intens, comparativ cu alte puncte din municipiu, 
numărul de măsuri legale aplicate în ce priveşte liniştea şi ordinea publică a fost aproximativ la fel de 
mare ca în anul precedent, înscriind  sectoarele  respective ( în special sectoarele 1 şi 6 ), în topul 
sectoarelor din punct de vedere al numărului de sancţiuni.

Aceeaşi măsură am luat şi pentru parcurile din municipiul Slobozia, ca zone deosebit de 
frecventate în perioada mai - septembrie, ce atrag  la ore târzii şi persoane cu atitudini şi manifestări 
condamnabile.   Atenţia a fost îndreptată în special spre parcurile Tineretului şi  Ialomiţa,  cunoscute ca 
parcurile în care s-au aplicat cele mai multe sancţiuni  în anul precedent ( 50, respectiv 66  de sancţiuni ) şi 
unde, urmare a prezenţei zilnice susţinute a poliţiştilor locali, acestea au scăzut în 2011, la 38, respectiv 47 
de sancţiuni. Aici, de fapt în Parcul Tineretului, au fost sesizate şi situaţiile de sustragere de material 
dendrologic proaspăt plantat.  Astfel, au fost surprinse două persoane în tentativa de a sustrage material 
dendrologic proaspăt plantat pentru gardul viu şi au fost prinse alte patru persoane care reuşiseră deja să 
ducă o asemenea faptă la final, fiind aplicate sancţiunile legale corespunzătoare  celor vinovaţi.  În 
patrularea de noapte, a mai fost recuperat puiet de bucsus, smuls din pământ şi abandonat în momentul în 
care au apărut poliţiştii locali. Întreaga cantitate de material dendrologic sustrasă a fost recuperată şi 
predată DADP. 

 În general numărul de sancţiuni aplicate în toate parcurile municipiului Slobozia este în scădere 
faţă de anii anteriori, fiind  aplicate în total 175 de amenzi şi avertismente, faţă de 208 în 2010, respectiv 



263 în 2009, deci la procente de 84 %, respectiv 66,5 %. Excepţia o reprezintă  Parcul CFR, expus unui 
trafic intens al cetăţenilor care fac naveta, unde se remarcă o dublare a numărului de sancţiuni, de la 12 şi 
în 2009 şi în  2010,  la 26 în  anul 2011, cele mai multe- 14, aplicate pentru abateri la HCL nr. 106/2009 
celelalte 12, pentru încălcări ale prevederilor Legii nr. 61/1991.  O confirmare a activităţii şi a rezultatelor 
noastre în aceste zone, o dă şi numărul de incidente legate de numărul de bănci de odihnă din parcuri  la 
care au fost găsite stinghii desprinse sau distruse ( 24 de cazuri în 2011  faţă de 37 în anul 2009 ) corpuri 
de iluminat sparte ( 1 caz în 2011  faţă de 4 cazuri în 2009 ), coşuri de gunoi dispărute ( 3 coşuri în 2011 
faţă de 7 în 2009 ). 

O situaţie a contravenţiilor constatate şi sancţionate în parcuri în 2011, comparativ cu anul 
anterior, este prezentată în următorul tabel :

Parcul 2010 2011 %
Parcul Ialomiţa 66 47 71,2 
Parcul de Est 24 22 91,6
Parcul M. Eminescu 16 3 18,7
Parcul E 14 23 23 100
Parcul C F R 12 26 216,6
Universul Copiilor 11 9 81,8
Parcul M. Sadoveanu 6 7 116,6
Parcul Tineretului 50 38 76
TOTAL 208 175 84,1

În intenţia de a cunoaşte cât mai bine mediile şi grupurile care, întrunite sistematic în anumite 
puncte, devin obiectul acţiunilor noastre sau a reclamaţiilor locatarilor, precum şi pentru a putea lua 
măsurile cele mai corecte, şi în funcţie de antecedente, am întocmit evidenţe în acest sens,  cu toate 
persoanele care au fost depistate mai des la ore târzii sau în situaţii ce impun luarea de măsuri. Spre 
deosebire de anii precedenţi, fenomenul apariţiei frecvente a aceloraşi persoane în grupurile identificate în 
anumite zone, nu a mai existat, astfel încât nu au mai apărut nici contravenienţi care să-şi îmbogăţească 
cazierul.   

O situaţie a numărului de măsuri legale aplicate de către poliţiştii locali, pe domenii de activitate, 
ne oferă o imagine a stării de lucruri şi a evoluţiei  în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice, 
tulburarea liniştii publice, salubritatea, controlului activităţii  comerciale, supravegherea utilizării 
domeniului public etc., sunt prezentate în tabelul următor :

NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 
TOT. AV. AS. AM. VAL. 

1
CIRCULAŢIE RUTIERĂ : HCL 106 -  1.5, 1.11, 

1.16, 1.19, 9.3, 9.7; OG 43 – 43 lit. e; OUG 195.
2.995 631 985 1.379 210.197

Din care : OUG 195 2.460 482 859 1.119 172.897

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC : HCL 106 – 1.1, 1.4, 
1.12, 1.13, 1.14, 3.29, 3.30, 5.4, 5.5, 5.9, 9.2; 
LG 24 – art. 5 lit. c, art. 21 lit. a şi j.

105 39 17 49 6.250

3
SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 

HCL 106 – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.17, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17,  3.19, 3.20, 3.26, 3.27, 
3.32, 3.33, 3.37, 3.39, 3.41, 3.42, 5.3, 7.6, 9.5, 
9.6; 

LG 24 – art. 21 lit. g ; OUG    78 – 51.1 a.; HCL 111.

458 125 37 296 45.226

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 



4 PUBLIC : HCL 106 – 1.8, 1.10, 3.1, 3.23, 3.24, 3.38; 
LG 24 – art. 21 lit. e; LG  421 .

209 38 41 130 38.450

5
AFECTAREA ASPECTULUI ESTETIC :
HCL 106 – 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.25, 3.28, 
3.31; LG 61 – 3.14; OG 43 – 43 lit. b. 36 5 12 19 4.150

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ : HCL 106 – 3.7, 3.22, 3.34, 7.2, 7.4, 7.5; 
LG 24 – fără art. 5 lit. c şi art. 21 lit. a, e, g, j, 15 4 - 11 1.450

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 
7.7 ; LG 61 – 3.17. 58 22 4 32 3.800

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8; 
LG 61- fără art. 3.14 şi 3.17.

1.204 373 87 744 215.621

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 
HGR 661; HG 947; OG 99. 22 9 6 7 3.030

10 ALTELE 52 9 8 35 9.825
T O T A L 5.154 1.256 1.197 2.702 537.999

Supravegherea unităţilor de învăţământ a rămas o activitate de bază în programul zilnic al 
poliţiştilor locali, chiar dacă  în anul şcolar 2010/2011 nu am mai avut agenţi de pază în interiorul 
acestora. Traseul nostru de patrulare a cuprins în mod obligatoriu toate unităţile şcolare, care sunt astfel 
urmărite, încă de la momentul de început al programului şcolar zilnic şi până la finalizarea lui, inclusiv cu 
supravegherea traseului de deplasare al elevilor navetişti spre gară sau autogară. A fost asigurată inclusiv 
afluirea traficului rutier şi pietonal în intersecţiile sau la traversările arterelor rutiere din imediata 
apropiere a şcolilor şi  au fost ţinute sub observaţie zonele limitrofe şcolilor, pentru depistarea 
eventualelor persoane care nu-şi justifică prezenţa în zonă.

  Acţiunile de menţinere a ordinii şi liniştii publice  periodice, au fost derulate la competiţiile 
sportive - 18, la manifestările cultural-distractive – 19,  manifestări tradiţionale – 6, şi religioase – 5. 
Desfăşurate în colaborare cu instituţiile consacrate în domeniul ordinii şi liniştii publice  – Poliţia 
municipiului Slobozia şi Jandarmeria,  aceste acţiuni s-au încheiat de fiecare dată fără a ridica probleme. 
Un eveniment care a necesitat o concentrare mai mare de forţe în acest tip de acţiuni, a fost reprezentat de 
serbările Sloboziei, unde, pe zone extinse şi pe intervale mari de timp, s-au desfăşurat activităţi culturale, 
sportive sau de agrement care au necesitat prezenţa şi, în unele cazuri, chiar intervenţia noastră, pentru 
repectarea cadrului legal. Chiar dacă a fost, pe parcursul celor patru zile, un eveniment deosebit, tot a fost 
necesară aplicarea unui număr de 16 sancţiuni, toate amenzi, pentru abateri la legea nr. 61/1991 – 
tulburarea liniştii publice, comercializarea de băuturi alcoolice fără îndeplinirea condiţiilor legale, dar şi 
nerespectarea programului de activitate.

Controlul comercial reprezintă o activitate în care în mod curent, poliţiştii locali au urmărit 
Oborul duminical, unde au verificat sistematic  toţi producătorii care au expus produse proprii spre 
comercializare dar şi Bazarul municipal şi Piaţa Agroalimentară. Dacă în Obor condiţiile legale de 
prezentare spre vânzare a produselor agricole proprii sunt deja cunoscute şi respectate  de către cetăţeni  şi 
astfel nu a fost necesară luarea de măsuri de sancţionare, în celelalte pieţe,  problemele constatate în mod 
frecvent au fost reprezentate de depăşirea  suprafeţelor de domeniu public pentru care exista autorizaţie de 
expunere a  mărfii, fapt ce a determinat aplicarea unui număr de 18 sancţiuni. Totodată, pentru abateri la 
legislaţia în domeniu în ce priveşte comerţul stradal, mai exact pentru desfăşurarea de acte de comerţ pe 
trotuare sau în condiţii ambulante, cu produse de uz casnic sau de plante recoltate din flora spontană, au 



mai fost aplicate   alte 4 sancţiuni. După cifrele prezentate în acest domeniu, dar şi după situaţia concretă 
din teren, lucrurile sunt pe direcţia bună, de la an la  an abaterile din acest punct de vedere fiind în scădere.

Controlul activităţii de transport în regim de taxi, s-a efectuat în mod permanent de către întreg 
efectivul din teren al instituţiei cu precădere de către componenţii biroului de circulaţie rutieră. Totuşi, 
prin planuri de măsuri, în două campanii intense, toţi taximetriştii au trecut prin filtrul nostru, scoţându-se 
în evidenţă un număr foarte mic de abateri, în special cele determinate de lipsa atestatului profesional, 
motiv pentru care au fost aplicate  7  sancţiuni din care 4 amenzi, în valoare de 4000 lei. Una dintre 
sancţiuni a fost aplicată operatorului, pentru utilizarea ca taximetrişti, de conducători auto care nu deţin 
certificate de atestare a pregătirii profesionale. Problema cea mai spinoasă în acest domeniu o reprezintă 
prezenţa continuă a autoturismelor taxi  în staţiile de aşteptare, peste numărul prevăzut pe plăcuţa 
indicatoare, sau staţionând efectiv  în afara staţiilor de aşteptare şi ocupând spaţii de parcare pe care le-ar 
putea utiliza alţi conducători de autoturisme. O astfel de situaţie este cea de la Supermarket Ialomiţa, unde 
staţia de aşteptare s-a mutat efectiv  mai aproape de punctul de acces în unitatea comercială, probabil în 
speranţa găsirii unui vad mai bun. Astfel, ceilalţi conducători auto sunt frustraţi de dreptul firesc şi legal 
de staţionare aici, având în vedere că nici în staţiile de taxi nu au posibilitatea de a staţiona.

Autovehiculele expuse la vânzare reprezintă un obiect de activitate care necesită preocupare 
constantă, zilnică, prezenţa acestora remarcându-se  permanent, în special în zona centrală, parcate la 
bordura  pe arterele principale sau în parcarea de la intersecţia b-dul. M. Basarab cu b-dul. Ştefan cel 
Mare. Având în vedere prevederile HCL nr. 106/2009, pentru fiecare autoturism astfel depistat se 
întocmeşte fişă   şi se păstrează evidenţa prezenţei zilnice pe domeniul public, în scopul încheierii actului 
de constatare numai după ce sunt întrunite toate condiţiile legale. Procedura este destul de anevoioasă, de 
cele mai multe ori  deţinătorul legal, aşa cum rezultă din bazele de date,  a înstrăinat autoturismul fără a 
încheia toate actele care ar duce şi la radierea sau reînmatricularea acestuia, astfel că expunerea la vânzare 
este realizată  de o cu totul altă persoană. Din totalul de 68 autoturisme înmatriculate în România avute în 
atenţie şi pentru care s-au întocmit fişe zilnice, şi încă 32 de autoturisme înmatriculate în altă ţară, au fost 
luate în evidenţă,  îndeplinind toate condiţiile legale pentru aplicarea de sancţiuni, 35 de autoturisme. S-au 
întocmit 33 de PVCC pentru alte 2 urmînd a se încheia actele de constatare şi sancţionare după primirea 
datelor de identificare ale persoanei care a expus autovehiculul la vânzare. Pentru acest tip de abateri au 
fost informate persoanele interesate de existenţa unui spaţiu cu o astfel de destinaţie, amenajat în incinta 
Oborului.

Autovehiculele abandonate reprezintă  un alt capitol al autoturismelor care, prin modul de 
gospodărire sau utilizare de către deţinătorii legali, ocupă în mod nejustificat domeniul public. Pentru 
respetarea prevederilor Legii nr. 421/2002, care vizează astfel de autoturisme, au fost luate în evidenţă  în 
anul 2011,  46 de autoturisme cu un aspect neîngrijit, mai puţin utilizate, neîntrunind  toate condiţiile 
pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân. Totuşi,  sunt luate în  evidenţă pentru a preîntâmpina 
situaţia în care legea mai-sus menţionată ar impune ridicarea lor sau sancţionarea proprietarului. Întrucât 
la intervenţiile noastre 21 de deţinători au luat măsurile necesare reintrării în legalitate ( repunerea  în 
circulaţie, predarea la centrele de recuperare a materialelor refolosibile sau mutarea lor pe suprafeţe ce 
aparţin proprietăţii private  )  nu au mai existat situaţii care să ducă la acţiuni de evaluare şi preluare a 
respectivelor autoturisme  în proprietatea administraţiei publice locale precum şi de ridicare a lor în 
vederea valorificării. Monitorizarea acestor autoturisme este dublată permanent de o acţiune de informare 
şi mobilizare a cetăţenilor, care, prin îndepărtarea maşinii de pe domeniul public sau prin punerea acesteia 
în funcţiune, oferă  acestei probleme o rezolvarea mai rapidă şi fără cheltuieli din partea administraţiei 
publice locale.

Animale nesupravegheate – un aspect persistent dar în reală involuţie. Animalele de companie 
reprezintă o prezenţă obişnuită în zona publică, din ce în ce mai mulţi de astfel de deţinători acordând 
atenţia cuvenită obligaţiilor legale pe care le au. Chiar dacă, este adevărat, uneori acest respect faţă de lege 
este mai mult formal ( deţinerea de materiale care i-ar ajuta să menţină curăţenia pe care nu le prea 
folosesc sau o lesă mult prea lungă, care nu poate garanta posibilitatea supravegherii animalului, aşa cum 
poate ar trebui ), în  număr tot mai mic,  cetăţenii sunt depistaţi în situaţia de a fi sancţionaţi. S-au aplicat 
totuşi 58 de sancţiuni în temeiul prevederilor HCL nr. 106/2009  dar şi a Legii nr. 61/1991, ca urmare a 
faptului că, ieşiţi în domeniul public,  deţinătorii de animale nu acordă atenţia cuvenită supravegherii 
acestora. 



Salubritate şi gestiunea deşeurilor. În acest domeniu problemele au scăzut ca număr şi gravitate, 
atenţia noastră fiind îndreptată spre mobilizarea locuitorilor în încheierea de contracte cu operatorul de 
salubritate, şi spre respectarea obligaţiilor locatarilor din blocurile de locuinţe în ce priveşte utilizarea 
corectă a platformelor de precolectare, îndepărtarea persoanelor care caută resturi menajere în containerele 
amplasate pe aceste platforme, prevenirea  dispersării deşeurilor de orice natură pe domeniul public. Au 
fost menţinute sub observaţie zonele neconstruite pentru eliminarea riscului de formare de depozite 
neautorizate de deşeuri. Ca urmare a depistării în două rânduri a situaţiilor în care deşeuri provenite de la 
vulcanizările auto au fost aruncate pe terenuri private dar neautorizate, am iniţiat un control la toate aceste 
unităţi solicitând şi sprijinul serviciului de gospodărie comunală precum şi al Gărzii de Mediu. Chiar dacă 
nu am reuşit să depistăm pe cei vinovaţi, respectivele deşeuri au fost ridicate de către operatori autorizaţi. 
O măsură stabilită cu scopul prevenirii unor situaţii similare pe viitor, este cea de supraveghere continuă 
de către sectoriştii  noştri, a acestor unităţi comerciale. Ei le vor urmări îndeaproape  activitatea, solicitând 
admnistratorilor toate informaţiile legate de modul de gestionare a acestui tip de deşeuri.

Au fost aplicate 458 de sancţiuni din care 296 de amenzi cu o valoare de 45.226 lei. 
Persoane care apelează la mila publicului. În număr din ce în ce mai mic, aproape inexistenţi, 

dacă readucem în imagine cerşetorii de până în anii 2007-2008, veniţi din toate localităţile învecinate 
( Ţăndărei, Căzăneşti, Andrăşeşti,  Feteşti etc ).  În acest an au fost sancţionaţi în covârşitoarea majoritate 
persoane din municipiul nostru care apelau la mila publicului în zonele lăcaşelor de cult ori a marilor 
centre comerciale. Rezultat al unui fenomen social – sărăcia, acest obicei dispare destul de greu dar 
considerăm că poate fi ţinut sub control. Aşa încât, pentru eliminarea lui, sunt atent supravegheata zonele 
publice de comerţ ( Piaţa Agroalimentară, bazarul municipal ), punctele de intrare în localitate ( gara şi 
autogara ) unde uneori apar persoane cu astfel de preocupări venind din alte localităţi, sau zonele 
comerciale aglomerate,  ca zone consacrate din acest  punct de vedere. Cele 88 de sancţiuni sunt în mare 
măsură urmarea activităţii persoanelor asistate social, cazate la Baia Comunală, care sunt de găsit în zona 
supermarketurilor şi în foarte mică măsură a unor persoane venite din afara localităţii. 

Persoane fără domiciliu. La acest moment avem în evidenţe un număr de 9 astfel de persoane 
consacrate ca aparţinând decorului Sloboziei, la care se mai adaugă alte câteva persoane aflate în tranzit, 
uneori cu tendinţa de a se stabili în zona noastră. Fără a mai crea acel cunoscut disconfort, determinat de 
ocuparea scărilor de bloc sau a unor spaţii din imediata apropiere a blocurilor de locuinţe  şi reclamat în 
mod repetat în anii 2005 – 2008, aceştia sunt permanent monitorizaţi, pentru a le cunoaşte preocupările 
dar şi punctele în care îşi amenajează adăpost, urmărindu-se îndepărtarea lor din apropierea blocurilor, în 
condiţiile în care, în mod sistematic, refuză cazarea în centre sociale. Trebuie subliniat faptul că, în mod 
similar fenomenului cerşetoriei şi, de ce nu într-o anumită măsură, al proliferării numărului de animale 
fără stăpân, aceste situaţii au originea şi în tendinţa unor locuitori de a-i apropia de construcţiile  de 
locuinţe, fiind chiar protejaţi să se adăpostească sub balcoane sau în spaţiile verzi de lîngă blocuri. 

Acţiuni derulate pa baza planurilor de măsuri în anul 2011.  În  afara activităţilor zilnice de 
patrulare, în situaţii ce au necesitat o acţiune de supraveghere prelungită, pe domenii de activitate bine 
delimitate, de-a lungul anului au fost realizate mai multe planuri de măsuri care au stat la baza organizării 
muncii în timp şi spaţiu, astfel încât să  ne atingem obiectivele legate de menţinerea liniştii şi ordinii 
publice, circulaţia pe drumurile publice  sau prevenirea şi combaterea faptelor de natură infracţională. 
Astfel, au fost derulate acţiuni  de :
- supravegherea unităţilor de învăţământ, acţiuni în care zilnic, între anumite ore stabilite prin plan, 
poliţiştii locali erau prezenţi şi acţionau în zonele limitrofe acestora,
 - prevenirea şi combaterea  încălcării normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea 
autovehiculelor, accesul interzis şi masa maximă admisă  pe anumite sectoare de drum;
- controlul unităţilor de colecare a materialelor refolosibile
- controlul activităţii de transport în regim de taxi
- supravegherea anumitor zone ale municipiului în care s-au sesizat în mod repetat, situaţii de tulburare a 
liniştii şi ordinii publice,
- verificarea unităţilor comerciale producătoare de deşeuri periculoase – spălătoriile auto şi vulcanizările, 
- verificarea şi supravegherea societăţilor comerciale care efectuează lucrări de izolaţie termică la 
blocurile de locuinţe,



- evaluarea situaţiei lucrărilor executate în carosabil sau în trotuare şi care nu au fost finalizate prin 
aducerea suprafeţelor la starea iniţială,
- supravegherea unor zone expuse la fapte de natură infracţională.

Reclamaţiile şi sesizările depuse la dispeceratul Poliţiei Locale şi preluate de către agenţi spre 
rezolvare, constituie un capitol  important al activităţii noastre. Aflate la un nivel uşor sub cel din anul 
precedent ( 753 de reclamaţii faţă de 781 în 2010 ) şi la un nivel de cca. 65 % faţă de anii 2007 – 2009, şi 
în acest an, reclamaţiile au vizat în cea mai mare parte,  aspecte care se încadrează la Legea nr. 61/1991, 
păstrându-se, din acest punct de vedere, aceeaşi proporţie – cca. 66 %, din ultimii trei ani.  Trebuie 
menţionat totuşi şi faptul că multe dintre reclamaţii – 197, nu s-au confirmat în teren, fiind determinate, 
aşa cum s-a constatat în mod repetat,  de situaţii fără importanţă, de momente foarte scurte de zgomot 
produs inerent în cotidianul urban sau chiar de dispute între vecini sau între diferite alte persoane care 
apelează în mod repetat şi nejustificat la intervenţia agenţilor de ordine. Din acest ultim  motiv, de 
reclamaţie nejustificată,  s-au şi aplicat 11 sancţiuni aşa cum prevede legea nr. 61/1991. În rezolvarea 
celor peste 550 de sesizări şi reclamaţii considerate justificate, s-au luat 375 de măsuri de sancţionare, prin 
aplicarea de amenzi în 131 de cazuri şi de avertismente, în alte 244 de situaţii.  În alte 176 de situaţii au 
fost luate diverse  măsuri : îndrumarea cetăţenilor către instituţiile abilitate în 71 de situaţii, aplanarea 
conflictelor în 24 de cazuri, îndepărtarea din  zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei în 25 de 
cazuri etc.

2009 2010 2011
TOTAL reclamaţii 1044 781 749
d.c. la Legea nr. 
61/1991

708 – 68 % din total 525 – 67 % din total 507 – 67 % din total

Neconfirmate 285 – 27 % din total 183 – 23 % din total 197 – 26 % din total
Sancţiuni aplicate 501 – 48 % din total 380 – 48 % din total 375 – 50 % din total
Reclamaţii scrise 81 65 76

 
Pregătirea profesională. Realizată în cadrul instituţiei, pregătirea profesională a  angajaţilor a 

cuprins, alături de şedinţele practice de tragere cu armamentul din dotare, un capitol de pregătire teoretică, 
desfăşurat periodic, pe bază de teme de pregătire întocmite din timp, precum şi dezbateri şi studii de caz, 
pornind de la situaţii concrete cu care poliţiştii locali s-au confruntat în teren. Pregătirea teoretică a vizat 
însuşirea  cunoştinţelor necesare din cadrul legal care conturează competenţele poliţistului local precum şi 
aspectele legate de activitatea specifică, de teoria şi tactica poliţienească.  Testarea la finalul anului a 
conoştinţelor astfel însuşite, a constituit un reper în evaluarea anuală a funcţionarilor publici.

Contestaţii la PVCC încheiate. La cele 2705 procese verbale prin care s-au aplicat amenzi 
contravenţionale, s-au întocmit şi s-au depus la Judecătoria Slobozia, până în acest moment, 115 
contestaţii. Acest lucru înseamnă că doar 4,2 % din actele încheiate au fost contestate. Până la 31 
decembrie au fost soluţionate 67 de contestaţii ( 57,5 % din total ), din care doar 7 au fost admise, adică 
10,4 %. Celelalte 60 de contestaţii au fost respinse în totalitate – 42, sau în parte – 16, caz în care amenda 
a fost transformată în avertisment ori  s-a redus cuantumul stabilit prin PVCC de către agentul constatator. 

2009 2010 2011
Nr. PVCC 2049 1322 2705
                 d.c. contestate   184 74 115
                          %       9   5,6     4,2
Judecate   184 69  67
         admise     30 – 16,3 % 13 – 18,8 %    7 – 10,4 %
         respinse   154 – 83,7% 56 – 81,2 %  60 – 89,6 %



Doar la capitolul  circulaţie  rutieră,  din cele   1079 de PVCC  întocmite,  prin care s-au aplicat  
sancţiuni principale şi complementare, au fost contestate 29, adică   2,7 %. Dintre acestea s-au soluţionat  
14, şi doar pentru 2 contestaţii instanţa a ajuns la concluzia că acestea sunt întemeiate, anulând PVCC

Aşa cum s-a remarcat din anii anteriori,  proporţia contestaţiilor din totalul PVCC încheiate este în 
scădere continuă şi,  în acelaşi timp,  scade  şi  numărul de contestaţii admise  de instanţă,  conturând  clar 
modul obiectiv şi corect din punct de vedere procedural, de întocmire a actelor de constatare. 

Infracţiuni. În anul care s-a încheiat, poliţiştii locali au depistat sau au participat la depistarea unui 
număr de 26 de infracţiuni. Dintre acestea, 12 infracţiuni au fost depistate în flagrant de patrulele noastre, 
fiind prinşi şi 22 de infractori care au fost predaţi ulterior poliţiei pentru derularea cercetărilor. Faptele de 
natură infracţională astfel depistate au constat în :
-distrugere de bunuri - 1
-furt din societăţi comerciale – 2
-furt şi distrugere de bunuri – 1
-furt de tablă de pe conducta de termoficare – 2
-tâlhărie – 1
-înşelăciune – 1
-furt de armături metalice din gospodărie- 1
-furt de capac auto – 1
-furt de bunuri personale – 1
-consum de substanţe halucinogene - 1

Împreună cu agenţii Poliţiei municipiului Slobozia au participat la depistarea de persoane care :
-au condus autovehicule sub influenţa băuturilor alcoolice – 7
-au condus autovehiculul fără permis – 3
-furt din autovehicule – 1
-furt de carburant din autovehicule – 1
-deţinere de ţigarete fără acte de provenienţă -1
-furt de tablă de la conducta de termoficare -1

Executarea mandatelor de aducere reprezintă o noutate în activitatea Poliţiei Locale. În anul 
2011 au fost executate un număr de 52 de mandate emise de Judecătoria Slobozia pentru persoane ce 
domiciliază în municipiu şi care, într-un fel sau altul, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiei legale de a 
se prezenta în faţa instanţei la solicitarea acesteia şi de a depune mărturie sau chiar de a suporta măsurile 
prevăzute de lege pentru faptele comise. 

Resurse umane.  Conform prevederilor  Legii nr. 284/2010, începând cu 01.01.2011 s-a realizat 
reîncadrarea personalului  şi stabilirea noilor salarii,  iar ulterior,  pentru punerea în aplicare a Legii  nr. 
155/2010,  s-au  efectuat  toate  procedurile  de  preluare  a  angajaţilor  de  la  Serviciul  Public  Poliţia 
Comunitară  la  Poliţia  Locală  Slobozia  –  întocmirea  documentaţiei  şi  obţinerea Avizului  Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 871492 şi, ulterior supunerea spre aprobare a  organigramei, statului  
de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Slobozia. În noua structură, 
instituţia cuprinde un serviciu de ordine publică şi control, un birou de circulaţie rutieră, un compartiment 
contabilitate-resurse  umane-salarizare  şi  un  compartiment  tehnic-administrativ  Numărul  de  personal 
propus şi aprobat pentru a functiona în cadrul Politiei Locale Slobozia a rămas în continuare de 52 de 
posturi (stabilite conform Ordonaţei nr. 63/2010, în proporţia de un angajat la 1000 de locuitori ), din care 
3 funcţii  de conducere (  director executiv,  sef serviciu,  sef birou). Dintre acestea,  două sunt vacante 
definitiv, alte trei devenind pe parcursul anului, vacante temporar. În aceste condiţii, activitatea din teren a 
instituţiei noastre este realizată de 8 agenţi pentru circulaţie rutieră, 25 de agenţi pe ordine publică, la care 
se adaugă cei 5 dispeceri care acoperă programul permanent la dispeceratul nostru şi trei funcţionari cu 
atribuţii în privinţa planificării, evidenţelor şi sintezei activităţii. Personalul TESA şi de conducere este în 
număr de 7.

Pe parcursul anului s-au  desfăşurat examene  pentru :
-  promovare în clasă - 4 promovari 
-  promovare în grad profesional – 18 promovati
-  promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu ordine publică
-  recrutare pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de şef  birou circulaţie rutieră



- ocuparea postului  temporar vacant de   poliţist local, clasa III, grad profesional asistent (prin 
suspendarea d-nei Iliescu Glăiţa) – nu a fost ocupat       

Conform prevederilor CAP. 8 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, a fost 
radiată sancţiunea  disciplinară  mustrare  scrisă  aplicată  d-lui  Gavrilă  Marian şi  a  fost  aplicată 
sancţiunea disciplinară de suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de  
promovare în funcţia publică pe o perioadă de 1 an d-lui Damian Gabi ( Decizia Comisiei de disciplină 
nr. 259/21.10.2011). 

Achiziţii. În acest  domeniu al activităţii, cea mai importantă preocupare a fost finalizarea şi 
punerea în funcţiune a noului nostru sediu operativ situat în strada Răzoare. Fără a dispune de un 
compartiment cu personal secializat, desfăşurarea întregii  lucrări a fost urmărită de personalul propriu, cu 
sprijinul unui diriginte de şantier, angajat prin contract de prestări de servicii. Începută încă din anul 2009, 
lucrarea a fost finalizată şi pusă în funcţiune în decembrie 2011. În afara acestui obiectiv, conform 
planului de achiziţii pe întreg anul 2011, s-au  efectuat  achiziţii de materiale şi de mijloace fixe,  în 
valoare de  390.000, lei, din care prin sistemul SEAP de  162.000 lei, adică 41 % din total, încadrându-ne 
în obligaţiile legale din acest punct de vedere.

Financiar contabil. Bugetul de venituri si cheltuieli alocat Poliţiei Locale Slobozia  pe anul 2011 
a fost, conform H.C.L nr.  23 din 10.02.2011, în sumă totală de 1.778.000 lei , la care au fost operate  
rectificări la indicatorul “Cheltuieli cu bunuri şi servicii ”, conform H.C.L nr.147 din 27.10.2011, în sumă 
de  60.000  lei,  creditele  bugetare  definitive  fiind  în  sumă  de  1.838.000  lei.  Sumele   alocate  au  fost 
repartizate  astfel :
         -  Cheltuieli de personal:     1.108.000  lei                                 
         -  Cheltuieli materiale:            360.000 lei                         
         -  Cheltuieli de capital:            370.000  lei                             
     Conform datelor reflectate în eviden a contabil , execu ia bugetului de venituri i cheltuieli la data deţ ă ţ ş  
31.12.2011 se prezinta astfel:                                                      
                                                                                Plan anual                  Realizat                 % 
                                                                                                                          
   TOTAL BUGET                                                1.838.000 lei         1.750.027,30  lei      95,21%    
       
 -  Cheltuieli de personal:                                       1.108.000  lei       1.063.516,00  lei     95,99%    
 -  Cheltuieli materiale:                                              360.000  lei           323.891,99 lei      89,96%
 -  Cheltuieli de capital:                                             370.000  lei           368.474,59 lei      99,59%
 -  Plaţi efectuate din anii  precedenţi                                                       - 5.855,28  lei

        Utilizarea creditelor bugetare a fost permanent precedată de o evaluare atentă a fiecărei categorii de 
cheltuieli,  asigurându-se  respectarea  principiilor  unei  bune  gestiuni  financiare,  ale  unui  management 
financiar  sănătos,  urmărind  în  special  economia  şi  eficienţa  cheltuielilor.  S-a  urmărit  totodată  ca 
rezultatele  obţinute  să  fie  corespunzătoare  resurselor  utilizate,  făcându-se eforturi  pentru  minimizarea 
cheltuielilor, concomitent cu maximizarea efectelor. 
    S-a avut în vedere respectarea strictă a tuturor procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei 
bugetare a cheltuielilor necuprinse în ALOP, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata. Au fost 
respectate  prevederile  legale  privind  încadrarea  cheltuielilor  în  creditele  bugetare  aprobate  la  toate 
subdiviziunile clasificaţiei bugetare.
     Operaţiunile contabile au fost efectuate conform legii  contabilitaţii 82/1991, cu modificările şi 
completarile ulterioare si a Normelor metodologice , datele din balanţa de verificare au fost transpuse 
corect în bilanţul contabil.

Măsuri pentru anul 2012
- Participarea poliţiştilor locali la cursurile de pregătire profesională stabilite prin Legea nr.    

155/2010, conform ordinului MAI,
- Încheierea protocoalelor de colaborare privind accesul  în bazele de date ale MAI, 
- Finalizarea acţiunilor în vederea adaptării întregului sistem de mijloace de semnalizare rutieră de 

pe arterele municipiului, la cerinţele actuale,



- Efectuarea pregătirii periodice practice specifice de către toţi poliţiştii locali,
- Implementarea Sistemului de control intern.

DIRECTOR
   Ing. Laurenţiu Abaza

POLIŢIA LOCALĂ SLOBOZIA
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