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           Luna noiembrie a fost o lună ceva mai liniştită, în care nu s-au impus măsuri  
legale de sancţionare la nivelul lunilor anterioare şi care a debutat cu acţiuni specifice 
ocazionate de manifestările şi ceremoniile religioase legate de aducerea la Mănăstirea 
Sfinţii  Voievozi  a  Icoanei  Făcătoare de  Minuni  a  Maicii  Domnului.   Pentru buna 
desfăşurare a acestor activităţi poliţiştii locali au fost implicaţi şi au acţionat alături de 
celelalte forţe cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice, în baza Planurilor 
comune de acţiune. Totodată, Târgul de toamnă,b organizat în Piaţa Revoluţiei,  care a 
cuprins  şi  două  spectacole  folclorice,  a  impus  deasemena  mobilizarea  efectivelor 
Poliţiei Locale Slobozia în asigurarea măsurilor de ordine împreună cu IJJ Ialomiţa, 
conform Planului comun de acţiune. 

Totalul sancţiunilor aplicate în această lună a fost de 273, din care 133 amenzi 
în valoare totală de 22.585  lei şi 140 avertismente. În contiunare se remarcă faptul că 
cele mai multe sancţiuni sunt datorate încălcării OUG nr. 195/2002, urmate fiind de 
cele rezultate din abaterile la Legea nr. 61/1991, chiar dacă, urmare a venirii sezonului 
rece, sunt sub nivelul lunii octombrie ( 93 de sancţiuni ) sau a lunii septembrie ( 131 
de sancţiuni )

Pe ansamblu, sancţiunile au fost determinate de abateri privind:
• circulaţie rutieră                                                      - 168;
• tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie           -   63;
• salubritate, gestiunea deşeurilor                              -   16;
• îngrădirea, ocuparea domeniului public                  -   15;
• alte abateri                                                                -  11.
  Aşa  cum  se  cunoaşte  deja,  poliţiştii  locali  urmăresc  toate  aspectele  vieţii 
cotidiene din cadrul comunităţii, astfel că au în vedere orice problemă constatată în 
teren  sau sesizată de către cetăţeni, iar în condiţiile în care competenţa de rezolvare 
aparţine altor  entităţi,  acestea sunt  sesizate.  Urmare  acestui  mod de acţiune,   s-au 
transmis către alte instituţii 18 de sesizări, pentru diferite aspecte legate de integritatea 
mobilierului urban sau a reţelelor de utilităţi, de efectele furtunior asupra reţelelor de 
cabluri  aeriene sau a  copacilor  doborâţi  de vânt.  Dintre acestea,  către DADP s-au 
transmis 10 sesizări, către Urban SA – 4, către SC Servicii Comunale –1, către SC 
Distrigaz Sud -1, către Poliţia municipală-2. 

În acest interval de timp au fost înregistrate la sediul instutuţiei 73 de reclamaţii 
şi sesizări, din care  60  telefonice, 8 verbale   şi 5 scrise. 
Prin  soluţionarea acestora s-au aplicat 32  de sancţiuni, din care 3 amenzi şi 29 de 
avertismente. 

Din totalul reclamaţiilor primite 17 nu s-au confirmat.
Alte activităţi desfăţurate de către poliţiştii locali : 
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- asigurarea măsurilor de ordine la Cantina socială pe tot intervalul de timp în 
care s-au distribuit alimente persoanelor beneficiare. 

-  fluidizarea traficului  rutier  pe  arterele  pe  care  s-au  executat  lucrări  de 
investiţie  şi de  reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă,

- asigurarea accesului pentru vehiculele de mare gabarit ce transportau alimente 
la Cantina socială, pe traseul Strada Nordului- Aleea Castanilor

- însoţirea funcţionarilor publici în diferite situaţii, după cum urmează:
• insoţire angajaţi SPAS în strada Traian nr.28 pentru efectuarea unei anchete sociale 

la familia Soare a cărei locuinţă a fost distrusă de un incendiu;  
• însoţire  reprezentant  al  Serviciul  de  gospodărire  comunală  la  bloc  Ugira,  în 

vederea verificării stării de curăţenie în imobil.
În  data  de  05  noiembrie  2012,  urmare  a  unei  reclamaţii  ce  viza  tulburarea 

linuştii publice, s-a efectuat un control în echipă mixtă Poliţie locală- DSP- Primărie, 
la SC FOG INTERNET CAFE & More SRL ce funcţionează la parterul blocului BN8. 
Reclamaţia nu s-a confirmat, dar activitateas unităţii respective rămâne sub observaţie.

În aceeaşi ordine de idei, ca urmare a constatărilor legate de tulburarea liniştii 
publice dar şi ca urmare a reclamaţiilor primite din acest motiv, pentru unul dintre 
localurile  de  alimentaţie  publică  din  Cartierul  Pepinieră,  la  care  s-au  luat  în  mod 
repetat măsuri de sancţionare, s-a solicitat sprijinul Agenţiei de Protecţia mediului şi a 
Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa, în vederea luării tuturor măsurilor 
legale.   Totodată  s-a   propus  compartimentului  de  specialitate  din  Primăria 
municipiului  Slobozia,  aplicarea  prevederii  cuprinse  în  Legea  nr.  61/1991,  de 
suspendare a autorizaţiei de funcţionare a localului pentru abateri repetate. 

În activitatea de patrulare în echipe mixte poliţist local-poliţist municipal, s-au 
înregistrat şi fapte de natură penală după cum urmează: 
08.11 – furt unui portofel  din autoturism,  reclamat de către o persoană care se afla 
cu autoturismul la o spălătorie auto. Aflat împreună, poliţistul local şi  agentul Poliţiei 
municipiului Slobozia au efectuat primele demersuri, asigurând şi locul faptei până la 
sosirea echpei de cercetare.
08.11  –  lovire   şi   alte  violenţe,  reclamate  de  către  un  comerciant  din  Piaţa 
Agroalimentară,  la  adresa  altor  comercianţi  din  zonă.  Cazul  a  fost  preluat  spre 
cercetare de către Poliţia municipiului Slobozia. 
21/22.11 –  furt  din  autoturism ,  reclamat  de  o  persoană  care  a  sesizat  dispariţia 
acumulatorului auto şi a roţii de rezervă de autoturismul proprietate personală. S-a 
asigurat locul faptei până la sosirea echpei de cercetare.

13.11 2012 - poliţiştii locali au fost sesizaţi  că la Staţia de epurare situată în zona 
Abatorului ,, Atalanta” o persoană de sex masculin a fost sesizat de către angajatul 
Combinatului,  în timp ce sustrăgea un fişet metalic ce avea în interior unelte agricole 
(sapă, cazma, lopată, etc.).  La faţa locului a fost depistat autorul faptei, fiind sesizată 
Poliţia mun. Slobozia, în vederea continuării cercetărilor.


