
RAPORT DE ACTIVITATE
        Trimestrul I 2012

Activitatea  trimestrului  I  2012  s-a  desfăşurat  pe  coordonatele  obişnuite  corespunzătoare 
specificului activităţii unei astfel  de instituţii, cu accent pe aspectele de menţinere a  ordinii şi liniştii  
publice, supravegherea bunurilor publice precum şi a circulaţiei rutiere, în cadrul competenţelor destul de 
limitate pe acest domeniu, conferite de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale.

Acţiunile derulate de către agenţii poliţiei locale Slobozia, au constat în:
- participarea directă la lucrările determinate de căderile însemnate de zăpadă şi de temperaturile 

foarte  scăzute  :  însoţirea  utilajelor  de  deszăpezire,  monitorizarea  persoanelor  fără  adăpost  şi 
conducerea  sau  îndrumarea  lor  către  adăposturile  autorizate,monitorizarea  autovehiculelor 
imobilizate pe zona intrărilor în municipiu ca urmare a închiderii circulaţiei pe drumurile naţionale 
sau  judeţene,  asigurarea  fluenţei  traficului  rutier  în  condiţii  de  depuneri  masive  de  zăpadă,cu 
perturbarea circulaţiei şi în lucrările de încărcare şi transport a zăpezii de pe arterele rutiere, 

- supravegherea tuturor zonelor expuse riscului specific sezonului, de depozitare  neautorizată de 
deşeuri  :  terenurile  din  apropierea  cartierelor  Slobozia  Nouă  şi  Bora,  terenurile  forestiere  din 
nordul municipiului aflate în domeniul public precum şi cele aparţinând Direcţiei Silvice Ialomiţa,

- supravegherea unităţilor  de învăţământ  şi  a zonelor limitrofe acestora precum şi a traseului de 
deplasare a elevilor spre gară, şi autogară,

- identificarea  autovehiculelor  cu  aspect  de  maşină  abandonată  sau  fără  stăpân,  mobilizarea 
deţinătorilor  legali  ai  acestora  în  vederea  îndepărtării  lor  de  pe  domeniul  public  înainte  de 
îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, urmărindu-se astfel operaţionalizarea acţiunilor  noastre 
în  acest  sens  şi  evitarea  cheltuielilor  suplimentare  impuse  de  lucrările  de  evaluare,  ridicare, 
transport, depozitare a acestor autovehicule,

- supravegherea parcurilor şi  zonelor de agrement,  urmărindu-se integritatea mobilierului urban, 
protejarea materialului dendrologic, menţinerea ordinii şi linştii publice în aceste zone  aglomerate,

- supravegherea platformelor gospodăreşti şi respectarea prevederilor legate de depozitare deşeurilor 
menajere,  încheierea  de  către  locuitori  a  contractelor  de  salubritate  cu  operatorul,  realizarea 
lucrărilor de primăvară de gospodărire a terenului din faşa curţilor,

- respectarea prevederilor legale de către deţinătorii de animale de companie,
- acţiuni de prevenire şi informare prin postarea de diferite materiale pe site-ul instituţiei.

Pornind de la indicatorii de performaţă care oferă  imaginea întregii  activităţi a Poliţiei Locale 
Slobozia,  constatăm cel  mai  elocvent  reper,  reprezentat  de numărul  de sancţiuni  aplicate  pe perioada 
analizată. Din  numărul  total de 1347 de sancţiuni, 616 reprezintă amenzi, în valoare de 119.174  lei, 449 
sunt  avertismente  scrise,  din  care  390  comportă  şi  aplicarea  sancţiunii  complementare   de  puncte 
penalizare, conform OUG nr. 195/2002 iar 282 sunt avertismente verbale. Aflat într-o oarecare creştere 
faţă de anii precedenţi 2011 şi 2010, numărul total de sancţiuni este mult influenţat de  aplicarea acestui 
ultim  act  normativ,  care  permite  supravegherea  circulaţiei  rutiere,  în  special  în  detrimentul  celor 
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determinate de încălcarea regulilor privind salubritatea, gestiunea deşeurilor sau gospodărirea domeniului 
public. Anul 2009, prezentat în tabelul de mai jos, constituie un reper în activitatea instituţiei noastre, fiind 
de fapt cel mai dificil, cu un număr mare de acţiuni, reclamaţii, intervenţii dar şi contravenţii constatate şi 
sancţionate.

Anul Total sancţiuni Legea nr. 
61/1991

HCL 106/2009 
( 39/2007)

OUG nr. 
195/2002

2012 1347 219 178 887
2011 1124 191 551 337
2010 1104 317 691 -
2009 1408 328 1040 -

Scăderea consistentă a  numărului de sancţiuni pe probleme de salubritate şi gestiunea deşeurilor este 
deteminată de situaţia existentă de fapt în teren, unde nu se mai constată abateri în domeniu, remarcându-
se  chiar  o  anumită  disciplină  a  locuitorilor  dar  şi  a  agenţilor  economici  în  ce  priveşte  respectarea 
obligaţiilor.   În  acelaşi  timp,  creşterea  numărului  de  sancţiuni  în  circulaţia  rutieră,  în  sfera  de 
responsabilităţi care vizează respectarea regulilor privind oprirea, parcarea, staţionarea autovehiculelor sau 
circulaţia pietonilor, mopedelor sau vehiculelor cu tracţiune animală, este un fapt real, urmare intensităţii  
din ce în ce  mai sporite a traficului rutier şi a numărului în continuă creştere de vehicule înmatriculate. 
Făcând o comparaţie  cu celelalte  trimestre  ale anului  precedent  remarcăm că aplicarea sancţiunilor  la 
OUG nr. 195/2002, este într-o creştere semnificativă, la un  procent de 153 % faţă de trim IV 2011 şi de  
114 % faţă de trim III  sau trim. II 2011. Activitatea pe acest segment de competenţe care ne revin, poate 
fi evaluată, în mod similar aspectelor de gospodărire şi gestiune a deşeurilor, prin constatarea situaţiei 
efective  din  teren,  remarcându-se  o  disciplină  clară  în  respectarea  regulilor  de  circulaţie   de  către 
conducătorii  auto.  O  problemă  care  poate  fi  considerată  oarecum  rezolvată,  o  reprezintă  circulaţia 
motocicletelor pe arterele centrale, care, prin turarea motoarelor, determină tulburarea liniştii locuitorilor. 
Abordaţi  pe  rând  şi  identificaţi,  conducătorii  acestora  sunt  informaţi  şi  puşi  în  temă  referitor  la 
responsabilităţile lor, aplicîndu-se măsuri de sancţionare celor recalcitranţi. Astfel, au fost aplicate deja 
11 sancţiuni, cu alţi 5, discutându-se problemele menţionate.

Într-o scădere vizibilă  faţă  de anii  2009 şi  2010, dar apropiată  de anul  precedent,  numărul  de 
sancţiuni determinate de tulburarea liniştii şi ordinii publice, consumul de băuturi alcoolice, mai exact de 
încălcare a Legii nr. 61/1991, se cifrează în acest trimestru la 219, din care amenzi 137. Dintre acestea, 
circa 80 de sancţiuni ( din care 20 de amenzi )  au fost rezultatul rezolvării reclamaţiilor pe acest subiect,  
primite la dispeceratul instituţiei. Putem spune astfel că, la momentul de faţă, la capitolul linişte publică ne 
situăm  destul de bine, numărul de situaţii la care am fost obligaţi să intervenim în trimestrul I fiind în 
proporţie egală cu cea din anul precedent, dar sub nivelul anilor 2010 sau 2009, aşa cum se remarcă în 
următorul tabel :

Anul Număr  de 
sesizări  şi 
reclamaţii

d.c.  la 
Legea  nr. 
61/1991

Procent Total 
sancţiuni 
aplicate

d.c.  la 
Legea  nr. 
61/1991

Procent

2009 197 114 58 1408 328 23
2010 222 130 58 1104 317 28
2011 140 81 58 1124 191 17
2012 196 100 51 1347 219 16



Iar dacă analizăm încadrarea juridică strictă a faptelor pentru care s-au aplicat sancţiunile la Legea nr. 
6171991,  constatăm că din totalul de 219 sancţiuni, doar 143 ( 65 % ) ţin efectiv de tulburarea liniştii  
publice,  consum  de  alcool  pe  domeniul  public  sau  adresarea  de  jigniri  şi  injurii.   Diferenţa  este 
reprezentată de abateri legate de apelarea la mila publicului, refuzul de legitimare, pătrunderea fără drept 
în incinta instituţiilor.

Participarea agenţilor Poliţiei Locale Slobozia la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, s-
a materializat  prin constatarea unui număr de 9 infracţiuni,  cu prinderea unui număr de 13 infractori  
predaţi  organelor  de  cercetare.  Totodată,  alături  de  agenţii  Poliţiei  municipale,  au  mai  participat  la 
constatarea  altor  5  infracţiuni.  Faptele  de  natură  infracţională  constatate  de  noi  sunt  de  mai  redusă 
gravitate, fiind vorba despre :

- depistarea a 3 persoane de sex masculin (2 adulţi şi un minor) ce aveau asupra lor trei obiecte din metal (  
două grătare metalice şi un capac) existând suspiciunea că ar fi sustrase de pe raza municipiului, drept 
pentru care  persoanele  în  cauză  au fost  conduse la  sediul  Poliţiei  Municipale,  în  vederea  continuării 
cercetărilor.

  - constatarea lipsei uşii metalice de acces de la un punct termic dezafectat. În urma verificărilor efectuate 
în teren, aceştia au depistat uşa în cauză, la un centru de colectare a fierului vechi. Din declaraţia dată de 
angajatul unităţii precum şi din verificarea documentelor întocmite de acesta a fost identificată persoana 
vinovată. Obiectul metalic a fost recuperat, instituţia noastră înaintând o adresă către Poliţia Municipală în 
vederea comunicării celor constatate şi efectuării demersurilor necesare. În aceeaşi dată, a fost identificată 
o altă persoană care avea asupra sa cca. 20 kg de tablă provenită de la conducta de termoficare aflată în 
dezafectare,  aceasta declarând că a găsit pachetul respectiv de tablă în vegetaţia uscată din apropierea 
drumului judeţean.

 -  urmare unui sesizări telefonice primite de la un agent de pază, poliţiştii locali s-au deplasat în zona 
conductei magistrale, supusă dezafectării, unde au găsit două persoane de sex masculin care îşi însuşiseră 
o cantitate de aproximativ 80 kg de fier beton, rezultat din demolarea stălpilor de susţinere ai conductei, în 
vederea comercializării. Pentru continuarea cercetărilor a fost sesizată Poliţia municipiului Slobozia

 -  depistarea unui autoturism ce avea luneta spartă în proporţie de 80%. S-a identificat proprietarul şi s-a 
anunţat Poliţia Municipală..

În activitatea zilnică de patrulare au fost identificate 2973 de persoane, din care 2080 legitimate şi 
893 verificate în bazele de date. Asupra unui număr de 1239 dintre acestea s-a luat măsura sancţionării. 
Dintre acestea, 201 au fost invitate la sediul instituţiei pentru clarificări sau pentru aplicarea de măsuri de 
sancţionare, în situaţiile când acestea nu erau prezente la locul constatării faptei.

În  temeiul  relaţiilor  de  colaborare  precum şi  a  competenţelor  stabilite  prin  lege,  pe  parcursul 
trimestrului  I  au fost   înmânate 135 ordine de chemare din partea Comisariatului  Militar  al  judeţului 
Ialomiţa  şi  au  fost  executate  11  mandate  de  aducere  a  persoanelor  în  faţa  instanţei.  Au fost  însoţiţi 
funcţionarii publici din primărie, în vederea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor şi hotărârilor, în 7 acţiuni 
şi au fost afişate 135 de PVCC întocmite de agenţii proprii  precum şi 6 PVCC întocmite de către agenţi ai 
altor poliţii locale din tară care au apelat la sprijinul nostru, în condiţiile în care, noi am trimis altor poliţii 
loocale în ţară, în vederea afişării, un număr de  109  PVCC.

În cadrul acţiunilor derulate conform planurilor de măsuri, au fost efectuate 62 de pânde, scopul 
lor fiind de depistare în special a persoanelor care sustrag capace de canalizare. 

În ce priveşte rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în această perioadă, au fost înregistrate  196 de 
reclamaţii, din care 46 nu s-au confirmat. Majoritatea reclamaţiilor şi sesizărilor – 169,  au fost formulate 
telefonic, 14 au fost prezentate direct la dispecerat de către reclamaţi, iar 13 au fost depuse în scris. Odată 



cu rezolvarea lor, au fost luate măsuri, potrivit situaţiei constatate de fapt : s-au aplicat 22 de amenzi şi 75 
de avertismente din care 12 scrise, au fost aplanate 12 conflicte, în 5 cazuri au fost îndepărtate din zonă  
persoanele fără adăpost care au determinat sesizarea, în alte 35 de cazuri luându-se diferite altă măsuri : au 
fost sesizate  instituţiile abilitate ori cetăţenii au fost îndrumaţi către aceste instituţii pentru rezolvarea 
problemelor,  a  fost  îndepărtat  autovehiculul  care  bloca  parcarea  concesionată,  au  fost  sesizaţi 
administratorii societăţilor ale căror alarme s-au declanşat, au fost obligaţi proprietarii locuinţelor să ia 
măsuri de îndepărtarea ţurţurilor de la streşini etc.

Din  cadrul  activităţilor  care  constituie  preocuparea  permanentă  a  Poliţiei  Locale  Slobozia, 
prezentăm în continuare :

-supravegherea circulaţiei rutiere  – este una dintre cele mai importante şi mai elocvente activităţi ale 
instituţiei noastre, prin care am reuşit să impunem o  ordine în traficul rutier din interiorul municipiului 
Slobozia,   vizibilă  dealtfel  în special  pe principalele  artere.  Şi numărul  de sancţiuni  aplicate  pe acest 
domeniu scoate în evidenţă activitatea susţinută : 887 dintre care 348 amenzi cu o valoare de 53.964 lei şi 
538 avertismente dintre care 390 scrise care prevăd şi sancţiunea complementară de puncte penalizare. 
Trebuiesc subliniate totodată şi participările la acţiuni de prevenire şi informare alături de agenţii poliţiei  
municipale sau la asigurarea fluenţei traficului rutier în cazuri de accidenter rutiere.

-autovehicule  expuse    la  vânzare  -  monitorizarea  lor  este  o  precupare  zilnică,   pentru  urmărirea 
îndeplinirii condiţiilor impuse prin HCL nr. 106/2009 în vederea aplicării de sancţiuni, se întocmesc fişe 
pentru fiecare autovehicul aflat în această situaţie şi se susţin cu imagini fotografice. Numărul acestora a 
scăzut la cca. 6-10 zilnic, faţă de cca. 20 în anii precedenţi, dar a crerscut ponderea celor înmatriculate în 
alte  state,  ceea  ce  face  dificilă,  aproape  imposibilă  identificarea  deţinătorului  legal.  Din  cele  65  de 
autovehicule luate în evidenţă, 40 sunt înmatriculate în ţara noastră, iar dintre acestea 29 au îndeplinit 
condiţiile care ar permite aplicarea de sancţiuni.  În aceste trei luni s-au întocmit 21 de PVCC şi urmează 
alte 7, unul dintre deţinători locuind în zonă. 

-autovehicule  abandonate  sau fără stăpân –  un  capitol  care  impune  şi  el  o  supraveghere  atentă  a 
întregului teritoriu administrativ al localităţii, în încercarea de a determina o utilizare judicioasă a tuturor 
spaţiilor de parcare.  La finele  trimestrului I se află în evidenţele noastre 33 de astfel de autovehicule, 
pentru 6 dintre deţinătorii legali aplicându-se şi sancţiuni cu amendă . Au fost întocmite totodată procese 
verbale  de  constatare  cu  martori,  conform  Legii  nr.  421/2002  privind   vehiculele  fără  stăpân   sau 
abandonate   pe domeniul public, pentru alte 8 autovehicule, ai căror proprietari au fost informaţi asupra 
prevederilor legale pe această temă. 

-controlul  activităţii  comerciale –  se  derulează  constant  în  pieţele  municipiului,  prin  verificarea 
îndeplinirii  condiţiilor  impuse de lege în ce priveşte expunerea la vânzare a mărfurilor   sau ocuparea 
domeniului public cu produse şi mărfuri la vânzare. Astfel au fost aplicate 44 de sancţiuni, în special 
pentru ocuparea ilegală a spaţiilor de vânzare. 

-controlul activităţii  de transport în regim de taxi – derulat în baza unui plan de măsuri,  controlul 
acestei  activităţi  nu a  relevat  încălcări  ale  HCL nr.  84/  2008,  dar  au  subliniat  încă  odată  o oarecare 
indisciplină în trafic a conducătorilor taximetrelor şi o altă serie de probleme create ca urmare a lipsei de 
reglementare pe aspectul ocupării terenului în aşteptarea clienţilor.

-supravegherea şcolilor – s-a derulat conform planului de măsuri, prin prezenţa zilnică a agenţilor noştri 
în zona şcolilor la orele de început a programului şcolar, prin patrularea pe traseele de deplasare a elevilor 
spre şi dinspre şcoală. Nu au fost probleme deosebite, fiind legitimate şi îndepărtate în acest trimestru 15 
persoane car nu-şi justificau prezenţa în zonă. Au mai fost aplicate şi două sancţiuni contravenţionale 
persoanelor care au pătruns fără drept în incinta unităţilor de învăţământ.

-supravegherea respectării regulilor de către deţinătorii de animale de companie



-supravegherea parcurilor şi zonelor de agrement – o activitate specifică perioadei calde, dar care se 
derulează permanent în scopul urmăririi menţinerii integrităţii mobilierului urban din aceste zone. Au fost 
aplicate 18 sancţiuni, din care 6 în Parcul ialomiţa, 8 în Parcul CFR şi 2 în Parcul E14, cea mai mare parte 
pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 106/2009, dar şi pentru încălcarea regulilor de circulaţie sau 
tulburarea liniştii  publice.  Au fost totodată transmise către DADP toate situaţiile constatate privitor la 
mobilierul  urban :  canapele  răsturnate  (  4  cazuri  )  sau deteriorate  (  2  cazuri  ),   corpuri  de iluminat 
desprinse sau sparte ( 2 cazuri ).

-persoane fără domiciliu – deoarece este cunoscută prezenţa pe raza localităţii a unui număr de persoane 
fără domiciliu, monitorizăm permanent situaţia acestora, în special în perioadele cu temperaturi scăzute, în 
vederea asigurării unor condiţii minime în adăposturile amenajate sau în cele improvizate de către aceştia,  
atuncă când nu vor să renunţe la ele. Pentru a ţine sub control această problemă a localităţii, încercăm să 
îndepărtăm şi să trimitem spre localitatea de baştină, orice altă persoană care apare în Slobozia şi nu deţine 
un domiciliu, fiind depistată că îşi petrece nopţile în scări de bloc, în parcuri sau în alte locuri similare.  

-cerşetoria – este un fenomen ţinut sub control, ca urmare persoane care apelează la mila publicului nu 
mai apar în Slobozia, singurele care mai ridică probleme fiind cele care au domiciliu aici şi care sunt  
supravegheate permanent. Au fost aplicate 14 sancţiuni în cazuri de cerşetorie, majoritatea unor persoane 
care vin din alte localităţi, de fiecare dată altele. 
-salubritate – un alt aspect despre care putem spune că evoluează pozitiv dacă ţinem seama de zonele din 
ce în ce mai restrânse în care au loc depozitări neautorizate ( în condiţiile în care platforma de gunoi de la 
Slobozia Nouă este efectiv scoasă din funcţiune iar în Bora nici  nu există aşa ceva ) iar deşeurile rezultate  
din creşterea animalelor nu sunt ridicate de către operator. 
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