
RAPORT DE ACTIVITATE 
                   trimestrul III 2012

În această a doua parte a sezonului estival, cu temperaturi de vară, accentul în 
activitatea noastră curentă s-a pus, în mod similar trimestrului anterior, pe acţiunile specifice de 
menţinere a ordinii şi liniştii publice pe întreaga suprafaţă teritorial-administrativă a municipiului 
Slobozia, cu precădere pe  zonele recunoscute ca având o frecvenţă mai mare a faptelor de natură 
contravenţională, comise prin încălcarea prevederilor Legii nr. 61/199. Astfel, prezenţa poliţiştilor 
locali a fost mai intensă decât deobicei în cartierul Bora, în parcurile Ialomiţa şi Tineretului, dar şi în 
cartierul 500 apartamente şi zona Pieţii Agroalimentare. Aflată şi ea de fapt, tot în sfera ordinii 
publice, activitatea de supraveghere a traficului rutier pe arterele din municipiul nostru, a acoperit o 
mare parte a preocupărilor instituţiei noastre, fiind materializată printr-un număr mare de măsuri luate 
de către agenţii noştri constatatori. Acestea sunt şi domeniile de activitate care acoperă covârştoarea 
majoritate –peste 85%, a sancţiunilor aplicate în trimestrul III, cu mici variaţii în cele trei luni şi, 
deasemenea, cu insesizabile diferenţe faţă de trimestrul anterior.

Sancţiuni au mai fost aplicate şi pentru abateri de la prevederile altor acte normative, 
printre care cele referitoare la gestionarea deşeurilor – 87 de sancţiuni, sau ocuparea fără drept a 
domeniului public – 58 de sancţiuni. În număr mic şi de fapt în continuă scădere, sunt  sancţiunile 
datorate nerespectării legislaţiei care vizează derularea corectă a comerţului stradal sau în zone publice 
autorizate – 7 sancţiuni.

Tabelul următor prezintă, în structura obişnuită,  imaginea completă a domeniilor în 
care s-a acţionat şi s-au aplicat sancţiuni în această perioadă. 

NR.
CRT.

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

1
PARCĂRI, STAŢIONĂRI, BLOCĂRI CU AUTO: 
HCL 106 -  1.5, 1.11, 1.16, 1.19, 9.3, 9.7; 
OG 43 – 43 lit. e; HCL 48 / 2011; OUG 195.

645 192 202 251 40.590

Din care : OUG 195 608 169 199 240 38.640

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.

4 1 2 1 300

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.

87 13 3 71 10.750
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4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC : HCL 106 – 1.8, 1.10, 3.1, 3.23, 3.24, 3.38; 
LG 24 – art. 21 lit. e; LG  421 .

58 4 5 49 12.100

5
NEMENŢINEREA 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. 12 5 - 7 900

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, 3 2 1 - -

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 
7.7 ; LG 61 – 3.17. 12 3 - 9 1.700

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

494 228 22 244 66.451

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 
HGR 661; HG 947; OG 99. 7 4 2 1 1.000

10 ALTELE 8 2 - 6 900
T O T A L 1.330 454 237 639 134.691

Analizând indicatorii de performanţă ai instituţiei pe trimestrul III, putem prezenta 
următoarele :

- sancţiuni aplicate : 1330,
din care amenzi 639, cu o valoare de 134.691 lei,

- infracţiuni constatate : 16,
- participări la prinderi de infractori : 12,
- infractori prinşi : 14,
- persoane identificate : 3182,

din care : legitimate : 2606,
  : verificate în bazele de date : 576,

- persoane luate în evidenţă : 1 ( ca persoană fără adăpost ),
- persoane invitate la sediul instituţiei : 208,
- înmânare de documente : 256, 

din care : PVCC afişate : 248
- reclamaţii şi sesizări : 382,

din care : prin dispeceratul propriu : 349,
    depuse în scris la registratura instituţiei :  21,

                verbale : 12.

Comparativ cu perioadele anterioare, respectiv trimestrul II 2012 precum şi trimestrul 
III al anului precedent, putem spune că rezultatele perioadei, analizate prin prisma indicatorilor de 
performanţă luaţi în calcul, se situează la media între cele două perioade, cu excepţia reclamaţiilor 
şi sesizărilor, reper la care s-a remarcat o creştere în acest trimestru, dar o creştere acoperită, cel 
puţin faţă de trimestrul II,  şi prin creşterea numărului de sancţiuni  : 



Nr. 
crt.

INDICATORUL Trim. III 2011 Trim III 2012 Trim. II 2012

1 Sancţiuni aplicate 1697 1330 1053
2         - din care la Legea nr. 

61/1991
906 639 439

3 Infracţiuni 23 16 10
4 Auto controlate 1 2 3
5 Persoane identificate 3451 3182 2540
6 Persoane luate în evidenţă 8 2 4
7 Persoane invitate la sediu 222 208 109
8 Reclamaţii şi sesizări 281 382 268
9       - din care la Legea nr. 61/1991 218 267 150

Abordate, capitol cu capitol, activităţile Poliţiei Locale în trimestrul III pot fi 
prezentate astfel :
- menţinerea ordinii şi liniştii publice, acoperă cea mai mare parte a timpului de lucru al 
angajaţilor instituţiei noastre, şi are ca element predominant, intenţia de a menţine nivelul de 
confort al concetăţenilor, de a preveni pe cât posibil orice manifestare care ar duce la tulburarea 
liniştii, de a stopa acţiunile de acest tip, atunci când sunt depistate. Relaţia între numărul de 
sancţiuni aplicate şi  reclamaţiile şi sesizările primite la dispecerat este vizibilă, acestea 
reprezentând un sprijin efectiv, în condiţiile unui număr de personal cu mult redus, care acoperă 
destul de greu întreaga suprafaţă teritorial-administrativă a municipiului. Şi în aceste condiţii, 
materializarea activităţii pe acest domeniu – şi vorbim aici de numărul de 496 de sancţiuni aplicate 
la legea nr. 61/1991, se situează la nivelul mediei ultimilor 6 ani, interval de timp suficient pentru a 
ne face o imagine în această privinţă, în care recordul îl deţine anul de referinţă 2009, cu 788 de 
sancţiuni. Comparativ, anul 2008, când încă dispuneam de personal la nivelul de 64 de agenţi, 
numărul de sancţiuni a fost de 356.

Tabelul de mai jos prezintă sintetic evoluţia  în acest sens.

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Număr sancţiuni 
aplicate

486 356 788 486 579 496

Similar anilor anteriori, prin comparaţia rezultatelor pe aceleaşi perioade ( trimestrul III), se 
observă o scădere a numărului se sancţiuni pe diverse articole ale legii : pentru tulburarea liniştii 
publice la 205  ( 61% faţă de 2009 sau 87 % faţă de 2011 ), la consumul de băuturi alcoolice pe 
domeniul public – la 85 ( 51 % faţă de 2009 sau 47 % faţă de 2011 ), la cerşetorie – la doar 12 ( 60 
% faţă de 2009 sau 57 % faţă de 2011 ), iar una dintre cauze este cea a reducerii consistente a 
acestui tip de abateri.  

Sancţiuni pe articole 

Anul Tulburarea liniştii 
publice

Consum de alcool 
pe domeniul 
public

Adresarea de 
injurii şi 
ameninţări

Cerşetorie



2009 333 166 128 20
2010 249 122 43 13
2011 236 182 50 21
2012 205 85 68 12

Privind o situaţie a măsurilor legale aplicate în temeiul legii nr. 61/1991, pe diferite zone ale 
municipiului, constatăm reconfirmarea ca zonă cu probleme a cartierului Bora, cu 71 de sancţiuni, 
urmat de zona blocurilor V5 – V11, cu 48 de sancţiuni şi zona blocurilor din str. CD Gherea, cu 19 
sancţiuni.
- supravegherea circulaţiei rutiere, este o activitate care impune o prezenţă sistematică în special 
în zonele centrale aglomerate, cu trafic intens. Având în vedere intensitatea din ce în ce mai mare a 
traficului rutier, determinată de o creştere a numărului de autovehicule aflate în circulaţie, 
intervenţia pe acest domeniu trebuie permanent avută în vedere. Astfel, încercăm o fluidizare a 
traficului pe arterele din interiorul municipiului Slobozia, informarea conducătorilor auto asupra 
obligaţiilor lor rezultate din OUG nr. 195/2002, prevenirea, prin prezenţa constantă în teren, a 
evenimentelor rutiere. Chiar dacă numărul de agenţi cu atribuţii în circulaţia rutieră este mai mic 
decât al celor din cadrul serviciului de ordine publică, numărul de măsuri legale aplicate pe această 
zonă, este substanţial mai mare şi, ţinând cont de cursul lucrurilor, probabil trendul acesta va fi 
menţinut şi pe viitor. Cele 645 de sancţiuni aplicate conducătorilor auto, din care 608 numai în 
temeiul OUG nr. 195/2002, se situează, acum în trim III al celui de-al doilea an de aplicare a 
acestui act normativ, cu puţin sub perioada similară a anului 2011, când s-au înregistrat 816 
sancţiuni, din care 770 la OUG 195/2002. 
- autoturismele abandonate, rămân în atenţie continuă,  numărul autovehiculelor ce fac obiectul 
discuţiei referitoare la aplicarea Legii nr. 421/2002 a maşinilor fără stăpân sau abandonate pe 
doemniul public, la acest moment fiind destul de redus :  27, dar fără a îndeplini condiţiile care ar 
permite luarea măsurilor legale ( ridicarea autovehiculelor de pe domeniul public, preluarea lor în 
proprietatea administraţiei publice, evaluarea şi valorificarea lor ). Acest fapt are loc şi pentru că, 
urmărite permanent, permit sesizarea din timp a deţinătorului legal, în vederea luării de către acesta 
a tuturor măsurilor care duc la rezolvarea situaţiei : punerea în funcţiune, mutarea acestora pe un 
teren proprietate privată sau valorificarea în orice formă a lor şi evitarea în acest fel a unor 
cheltuieli suplimentare determinate de acţiunile de ridicare, transport, depozitare, evaluare, raportat 
la veniturile ce s-ar realiza din această sursă. 
- autoturisme expuse la vânzare reprezintă o problemă atât timp cât prin astfel de acţiuni, un 
număr de locuri de parcare, în penuria actuală, este ocupat de aceste autovehicule, cu atât mai mult 
cu cât acest lucru se petrece chiar în zona centrală. Constatările zilnice duc la păstrarea unei 
evidenţe stricte a maşinilor expuse zi de zi, cu imaginile fotografice care dovedesc fapta de natură 
contravenţională. Problema care se ridică în această privinţă este determinată de prevederea legală, 
cuprinsă în HCL nr. 106/2009  care cere ca aceasta să fie expusă pe  domeniul public mai mult de 3 
zile. În acesastă situaţie întreaga procedură de aplicare a măsurilor de sancţionare este greoaie, cu 
atât mai mult cu cât şi persoana care expune maşina la vânzare este, de cele mai multe ori, alta 
decât cea depistată în bazele de date, ca urmare a înstrăinărilor repetate ale autovehiculelor, fără 
radierea din evidenţeţe Serviciului de Înmatriculări. Aşa încât, din cele 69 de maşini luate în 
evidenţă, doar 37 au îndeplinit condiţiile legale pentru care deţinătorul legal poate fi tras la 
răspundere. Şi pentru că dintre acestea, 11 sunt înmatriculate în alte state ale UE, demersuri de 
identificare a persoanelor responsabile s-au demarat pentru 26 dintre ele. Astfel, pentru 8  s-au 
aplicat sancţiuni, la 17 s-au expediat adrese de solicitare a informaţiilor corecte privind persoana 
responsabilă de expunere. Răspuns la adresele noastre au dat doar trei, aşa încât vom aplica 
sancţiuni persoanei care apare ca proprietar în bazele de date.  Alte 32  sunt în continuare 
supravegheate pentru în deplinirea condiţiilor legale în vederea aplicării de sancţiuni.

În medie, sunt depistate zilnic 3-5 auto expuse în parcarea Ialomiţa şi cca 3-4 pe 
arterele rutiere din zona centrală. 



- Salubritatea este încă un capitol care constituie în mod firesc punct de atenţie a Poliţiei locale 
Slobozia, dovada şi faptul că, aproape în totalitate, depozitele de deşeuri provenite din construcţii, 
şi formate de locatarii blocurilor de locuinţe care execută lucrări în apartamente, sunt realizate cu 
ştiinţa operatorului de salubritate şi cu încasarea sumelor datorate de aceştia pentru ridicare, 
transport şi depozitare în spaţiile autorizate. Deasemenea, în zonele limitrofe cartierelor de 
locuinţe, unde se efectuează în mod sistematic, patrulări, depozitele de deşeuri neautorizate s-au 
redus simţitor, cu unele excepţii în care se fac toate demersurile pentru identificarea vinovaţilor şi 
sancţionarea lor. Încă se mai iau măsuri – 102 sancţiuni pe acest trimestru şi se urmăresc în special 
platformele gospodăreşti, zona de nord a municipiului cu suprafaţa forestieră, albia râului Ialomiţa, 
terenurile limitrofe al cartierului Bora.  
- Supravegherea unităţilor de învăţământ reprezintă una din cele mai importante activităţi ale 
instituţiei  şi constă în atenţia zilnică, la orele de început a programului şcolar, îndreptată spre 
zonele limitrofe ale unităţilor de învăţământ, în special Şc. Gen. Nr. 3, Şc. Gen. Nr. 2, lic. AI Cuza, 
Lic. M. Eminescu, dar şi traseului intens frecventat de către elevii navetişti care, în drumul către 
casă, se îndreaptă spre gara CFR sau către autogară. Totuşi, cea mai activă prezenţă pe această linie 
se poate remarca în zona şcolii generale nr. 3, unde intensitatea sporită a traficului rutier la orele 
dimineţii, impun măsuri efective de dirijare a circulaţiei pentru asigurarea securităţii, în special a 
elevilor  care vin la cursuri.
- Controlul activităţii comerciale cuprinde acţiuni desfăşurate în pieţele municipiului, unde, aşa 
cum se observă şi din numărul de măsuri aplicate, problemele sunt din ce în ce mai puţine, multe 
dintre ele ţinând de fapt de competenţa de rezolvare şi organizare a administraţiei pieţii. 
Sancţiunile aplicate în această perioadă – în număr de 7 pentru fapte ce ţin exclusiv de legalitatea 
actului de comerţ, sunt totuşi completate în mod consistent, de cele aplicate pentru ocuparea 
neautorizată a domeniului public din pieţe. Acest lucru se realizează cu mărfuri expuse spre 
vânzare,  abatere pentru care s-au aplicat alte 41 de  sancţiuni unor comercianţi, autorizaţi totuşi, 
dar care încearcă să-şi extindă spaţiul de vânzare ( toneta pentru care a plătit taxele de piaţă ) peste 
cel ocupat legal.

Pe parcursul trimestrului III, s-au desfăşurat activităţi de menţinere a ordinii publice la 
Turneul de tenis organizat în Complexul sportiv din Parcul Tineretului, la o întrecere fotbalistică 
din campionatul intern şi la Târgul Festivalul Toamnei. Poliţiştii locali din cadrul biroului 
Circulaţie rutieră au asigurat fluenţa traficului rutier cu ocazia  lucrărilor de reparaţii la 
îmbrăcămintea asfaltică pe unele artere rutiere, a lucrărilor de investiţii la reţeaua de alimentare cu 
apă a municipiului şi în punctele în care au avut loc accidente rutiere. Deasemenea, la solicitare, 
am asigurat însoţirea funcţionarilor publici din primărie, în 9 situaţii, a reprezentanţilor DADP, 
SPAS, Urban,  în acţiunile din teren ale acestora şi am format în două rânduri echipe de control 
mixte cu inspectorii DSP şi DSV pentru rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite pe adresa 
Poliţiei Locale Slobozia. O persoană a fost condusă la centrul de primire pentru asigurarea unui 
adăpost. Totodată, s-au executat trei mandate de aducere a unor persoane în faţa instanţei de 
judecată.

Au fost înregistrate în acest trimestru un număr de 382 de reclamaţii şi sesizări, 84 
dintre ele dovedindu-se neconfirmate la deplasarea în teren a agenţilor. Prin rezolvarea lor, s-au 
aplicat 212 sancţiuni dintre care 69 de amenzi. În alte situaţii au fost aplanate conflictele care au 
stat la baza sesizărilor, au fost îndepărtate din zonă persoanele care produceau disconfortul 
reclamat, sau cei care au cerut sprijinul nostru au fost îndrumaţi către instituţiile competente 
( poliţie, instanţă, primărie ).

În modul  obişnuit de lucru, aceste trei luni de activitate au oferit ocazia transmiterii 
unui număr de 105 sesizări entităţilor cu responsabilităţi în sfera administrativă, dintre care 
70 către DADP ( vizând indicatoare rutiere, mobilier urban, corpuri de iluminat ce necesită 
intervenţia  în vederea efectuării de remedieri), 20 la SC Urban SA ( aproape toate referitoare la 
defecţiuni la  reţeaua de apă şi canalizare ), precum şi la SC Servicii Comunale SA, Poliţia 
municipiului Slobozia, SC Enel SA.  



La capitolul infracţiuni, activitatea din acest trimestru a permis angajaţilor noştri 
participarea la constatarea unui număr de 16 infracţiuni, cele mai multe fiind reprezentate de furturi 
din magazine, în număr de 9, dar şi conducerea autovehiculului pe drumurile publice sub influenţa 
băuturilor alcoolice, distrugere, ultraj, port fără drept de arme albe. Cu aceste ocazii, au fost prinse 
14 persoane, autoare ale faptelor menţionate, asupra cărora au fost declanşate cercetările.

Faţă de cele 639  de amenzi aplicate, numărul de contestaţii depuse de contravenienţi  a 
fost destul de redus. Acestea sunt în număr de 18, toate aflate la acest moment pe rolul instanţelor 
de judecată  şi reprezintă 2,82 % din totalul PVCC cu amendă sau 2,1 %, dacă ne raportăm la 
numărul de amenzi şi avertismente scrise ( în număr de 838 )  care conţin şi puncte penalizare.

Pentru perioada următoare, activitatea instituţiei noastre vizează în mod special 
supravegherea unităţilor de învăţământ şi desfăşurarea unor acţiuni de informare şi prevenire în 
aceste instituţii în colaborare cu cadrele didactice care au ore de dirigenţie şi, în general creşterea 
ponderii acestui tip de acţiuni din întreaga noastră activitate, materializarea obiectivelor propuse în 
ce priveşte completarea sistemului de supraveghere video pe raza municipiului Slobozia, 
continuarea aţiunilor de implementare a sistemului de control intern prin întocmirea procedurilor 
pentru cât mai multe activităţi procedurabile.  

DIRECTOR
   Ing. Laurenţiu Abaza
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