
RAPORT DE ACTIVITATE
        Trimestrul II 2012

Pe parcursul trimestrului II, acţiunile instituţiei noastre au avut ca principal reper menţinerea ordinii şi 
linştii  publice,  o  prioritate  survenită  din  specificul  perioadelor  cu  temperaturi  de  vară,  când  activitatea 
locuitorilor municipiului  Slobozia devine mai intensă în spaţiul  public.  Într-o măsură similară,  disciplina 
rutieră se bucură de aceeaşi atenţie, intensitatea traficului rutier  impunând o prezenţă  constantă în teren a 
poliţiştilor locali, cu implicarea permanentă şi hotărâtă în impunerea respectării regulilor de circulaţie. 

În acest cadru, este cuprinsă şi preluarea şi rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni 
prin intermediul dispeceratului.

Concomitent, au fost, ca de obicei, avute în vedere şi realizate de către efectivele instituţiei noastre, 
acţiuni ce decurg din diferitele manifestări cultural-sportive sau ca urmare a unor lucrări de reparaţii şi 
investiţii ce se execută în carosabil, pe raza municipiului.

În perioada la care ne referim, au fost organizate, prin planuri de măsuri, activităţi de :
- supraveghere a bunei desfăşurări a afişajului electoral în perioada campaniei electorale de alegeri 

locale, conform Legii nr. 67/2002,
- menţinere a ordinii şi liniştii publice la toate acţiunile şi manifestările ocazionate de Sărbătorile 

municipiului Slobozia,
- prevenire a furturilor de capace de canalizare,
- supraveghere a unităţilor de învăţământ, 
- verificare a modului în care s-au executat lucrările de refacere a carosabilului după lucrări de 

intervenţii la reţelele de utilităţi,
- inventariere a mijloacelor publicitare şi respectarea prevederilor HCL nr. 96/2011,

precum şi acţiuni specifice cu ocazia :
- inaugurării casei de Cultură Municipale,
- Sărbătorilor Pascale şi a procesiunii ocazionate de aducerea  Icoanei Făcătoare de Minuni  la 

Mânăstirea Sf. Voievozi,
- Desfăşurării meciurilor de fotbal ale echipei locale pe Stadionul Municipal.

La solicitarea instanţelor de judecată, au fost executate 5 mandate de aducere, iar, în acţiunea de 
sprijin a serviciilor şi direcţiilor din cadrul administraţiei publice dar şi a altor entităţi ( DSP, DGASPC, SC 
Urban SA )  am efectuat acţiuni de însoţire în 15 acţiuni. Totodată, au fost conduse le domiciliu două 
persoane cu probleme de comportament şi am participat, conform legii, la acţiunea de executare silită 
organizată de un executor judecătoresc.

Extrăgând datele din criteriile de performanţă evidenţiate zilnic şi utilizate ca termen de comparaţie 
cu perioadele anterioare, constatăm din rapoartele de activitate ale poliţiştilor locali, următoarele date :
-Poliţişti locali în activitate ( în medie pe schimb de lucru)  - 5,2
-Sancţiuni aplicate - 1053

Din care amenzi - 439
În valoare de 86.255 lei

-Din total sancţiuni, aplicate conform :
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Legii nr. 61/1991 - 218
HCL nr. 106/2009 – 196
OUG nr. 195/2002 – 591
Alte acte normative - 48

-Infracţiuni constatate - 5
-Infractori prinşi – 11

din care :  predaţi poliţiei municipiului Slobozia  - 9
-Participări la prinderi de infractori – 5
-Acţiuni de asigurare a locului faptei – 3
-Persoane identificate în acţiunile zilnice – 2530

din care verificate prin bazele de date – 517
-Persoane invitate la sediul Poliţiei Locale – 109
-Mandate de aducere executate – 5
-Acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici – 14
-Înmânări de documente CMJ – 16
-Afişări de Procese verbale de contravenţie – 156
-Reclamaţii şi sesizări înregistrate – 268

din care : -primite telefonic prin dispecerat – 234
      din care de la Serviciul de Urgenţă 112 – 4

    -reclamaţii verbale - 20
    -reclamaţii scrise - 14

În  cele  trei  luni  ale  trimestrului  II,  s-au  aplicat  1053  de  sancţiuni  dintre  care  439  amenzi  care 
reprezintă  doar 41,7 % din totalul sancţiunilor. Cu un număr de 591 de sancţiuni ( din care 225  amenzi ),  
ponderea din total o deţin sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002. Explicabil  
prin numărul deosebit de mare al autovehiculelor raportat la reţeaua rutieră şi a intensităţii  traficului rutier, 
numărul de astfel de sancţiuni se află  totuşi în scădere faţă de prioada anterioară ( când am înregistrat 887 de 
sancţiuni  cu  348  amenzi  ).  De  fapt  şi  aspectul  general  al  traficului  pe  principalele  artere  rutiere  ale 
municipiului nostru demonstrează o eficienţă a activităţii în acest domeniu. 
 

Chiar cu un număr mai redus de sancţiuni, activităţile  desfăşurate în temeiul Legii nr. 61/1991 în 
domeniul menţinerii ordinii şi liniştii publice, ocupă totuşi cea mai mare parte a muncii specifice din cadrul 
instituţiei noastre. Cele 218 sancţiuni aplicate, din care 104 amenzi, au fost rezultatul constatării abaterilor 
legate  de tulburarea liniştii  publice şi de consumul de alcool pe domeniul public ( abaterile  cel mai  des 
constatate şi ca urmare a cărora s-au şi aplicat  85 de sancţiuni ceea ce reprezintă 39 % din total  ) dar şi ca 
urmare a pătrunderii fără drept a persoanelor în incintele instituţiilor  ( cu 26 de sancţiuni ) ori a adresării de 
injurii şi ameninţări ( cu 24 de sancţiuni ). În scădere continuă, refuzul de legitimare ( cu 23 de cazuri în tot  
trimestrul  )  încă se mai  constată  la persoanele interceptate  pentru diferite  abateri.  Chiar dacă mai  există 
situaţii  de tulburare a liniştii  publice,  determinate de  prezenţa persoanelor,  în mare parte tineri,  în zona 
blocurilor de locuinţe, prin modul de organizare a activităţii de patrulare urmărim preîntâmpinarea lor sau 
constatarea directă şi luarea pe loc a măsurilor legale. A fost decalat de exemplu intervalul orar  în care se 
execută patrulările în schimbul II între orele 16.00 şi 24.00 şi au fost  concentrate patrule corespunzătoare 
( atât  cât  ne permit efectivele de care dispunem ) în zonele cele mai expuse, cu cele mai multe fapte şi 
evenimente, constatate în perioadele anterioare.  Astfel că şi amenzile aplicate în acest sens sunt, în marea 
majoritate, ca urmare a constatărilor poliţiştilot locali şi mai puţin ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor.
 

În general, în domeniul ordinii şi liniştii publice,  au fost avute în vedere în mod constant :
-  unităţile  şcolare  şi  traseele  de  deplasare  a  elevilor  la/de  la  gară  şi  autogară,  urmărind  îndepărtarea 
persoanelor care nu-şi justifică prezenţa în zona şcolilor sau a celor care afectează procesul de învăţământ, 
eliminarea riscului producerii de evenimente în care să fie implicaţi elevii, 
- parcurile şi zonele de agrement, ca zone aglomerate, în special acum în perioada caldă a anului, unde îşi 
petrec timpul liber un mare număr de persoane, unele dintre ele – copii nesupravegheaţi, bătrâni, persoane cu 
diverse probleme,  care sunt astfel vulnerabile şi impun o prezenţă sistematică a poliţiştilor locali, 



- pieţele şi zonele comerciale aglomerate, pentru supravegherea şi controlul  legalităţii actului comercial dar 
şi pentru prevenirea faptelor de natură ilicită specifice în aceste puncte,
- platformele  gospodăreşti, urmărind eliminarea fenomenului de depozitare necorespunzătoare a deşeurilor 
menajere sau de altă natură,  fapt care duce şi la afectarea apectului estetic al localităţii  dar şi la crearea  
confortului pentru locuitori,
- zonele periferice ale localitătăţii expuse riscului de depozitare neautorizată a deşeurilor provenite în special 
din construcţii dar şi a celor rezultate de la creşterea animalelor, cu atât mai mult cu cât platforma de deşeuri  
animaliere din Slobozia Nouă funcţionează cu intermitenţe, ceea ce duce la tendinţe de depozitare a acestora 
pe terenuri agricole iar în cartierul Bora nu este amenajată o astfel de facilitate.

Fără a constata evenimente deosebite în toate aceste privinţe, putem semnala :
-un număr relativ redus de sancţiuni pe parcuri, unde şi gravitatea abaterilor a fost redusă. Din toate 

cele 58 de sancţiuni aplicate în cele 8 parcuri, ( faţă de cele 65 în trim II al anului precedent )  doar 25 au fost 
amenzi, din care numai 14 ca urmare a încălcării Legii nr. 61/1991 faţă de 36 în trim. II 2011.

-un număr mai scăzut de sancţiuni pe probleme legate de salubritate  : 51 faţă de 62 în trimestrul 
anterior şi 120 în trimestrul II al anului 2011,

-acelaşi număr de sancţiuni ca şi în trimestrul I – 4, aplicate persoanelor  depistate în şcoli sau în 
jurul şcolilor, pentru pătrundere ilegală în instituţii sau pentru tulburarea liniştii publice,

- 5 sancţiuni pentru acte ilegale de comerţ faţă de cele 7 aplicate în trimestrul I sau faţă de cele 10 în 
trimestrul II al anului precedent, ţinând cont şi de faptul că toate acestea au fost aplicate în pieţele 
municipiului, comerţul stradal în Slobozia, cu excepţia presei, fiind, în ultimii ani, ca şi inexistent.

Dacă luăm în calcul concentrarea de fapte antisociale constatate în acest trimestru, pe zone mai 
restrânse, putem sublinia importanţa unei supravegheri punctuale şi sporirea atenţiei în :

- Piaţa Agroalimentară, unde s-au aplicat  38 de sancţiuni, aproape toate pentru încălcări ale HCL nr. 
106/2009, contravenienţii fiind în majoritate comercianţii,

- Zona str. Vânători-Al. Rondă, unde sunt înregistrate 41 de sancţiuni, 19 pentru abateri de la Legea nr. 
61/1991,

- Cartierul Bora care iese în evidenţă cu un număr de 38 de sancţiuni din care 35 determinate de 
tulburarea liniştii publice sau consumul de alcool pe domeniul public.
Mai pot fi menţionate zonele str. Parcului-str. Pieţii ( cu 12 sancţiuni), Kaufland ( cu 10 sancţiuni ), 

aleea Stadionului ( cu 14 sancţiuni ), intersecţia Ştefan cel Mare/M. Basarab ( cu 17 sancţiuni ) sau cartierul 
380 apartamente, cu 22 de sancţiuni.  

Alte activităţi desfăşurate prin natura atribuţiilor specifice conturate de Legea nr. 155/2010 a Poliţiei 
Locale, au constat în :

- urmărirea  autoturismelor  expuse  la  vânzare  pe  domeniul  public  .  Toate  autoturismele  expuse  la 
vânzare pe domeniul public în zonele aglomerate, sunt permanent monitorizate, fiecare dintre ele dispunând 
de o fişă de evidenţă în baza căreia se urmăreşte îndeplinirea condiţiilor impuse de lege, ca urmare a cărora 
se poate aplica sancţiunea. Pe parcursul trimestrului II, au fost astfel luate în evidenţă 95 de  autovehicule, 
din care  35 erau înmatriculate în alte state ale Uniunii Europene. Pentru cele înmatriculate în ţară şi la care s-
a reuşit a se face identificarea deţinătorului legal vinovat de expunerea nelegala a lui pe domeniul public, s-a  
aplicat  un număr  de  16 sancţiuni  conform prevederilor  HCL nr.  106/2009.  Pentru  a  reduce  intensitatea 
fenomenului,  am reuşit amplasarea la punctul de acces în parcarea din zona magazinului Ialomiţa a unui 
panou cu un  text de informare pentru cei care  nu cunosc  obligaţiile legale în acest doemniu şi s-a încercat  
în  mod repetat  contactarea  deţinătorului  legal  la numerele  de telefon prezentat  în anunţurile  de vânzare. 
Demersul a avut efect în mai multe situaţii în care am reuşit să convingem persoana vinovată să acţioneze 
legal, avertizându-l asupra faptului că poate fi sancţionat, dar şi în alte situaţii în care am fost nevoiţi să 
aplicăm sancţiunea prevăzută de lege, inclusiv pentru abateri cum sunt refuzul de legitimare, adresarea de 
injurii  şi ameninţări.  Rezultatul  unor astfel  de acţiuni  constă la acest  moment,  în scăderea numărului  de 
autovehicule expuse la vânzare în această zonă aglomerată, la cca 2-5 pe zi. Procedura impusă de HCL nr. 
106/2009 este destul de greoaie, necesitând urmărirea zilnică a autovehiculului, solicitarea oficială în scris de 
la proprietarul identificat în bazele de date, a informaţiilor privind persoana care expune autovehiculul la 



vânzare, verificarea actelor în baza cărora cel care expune maşina dovedeşte că este şi cel răspunzător de 
faptă. Dificultatea majoră la acest capitol este identificarea deţinătorului legal al unui autovehicul expus la 
vânzare, care este înmatriculat în alt stat.

- a  utovehiculele abandonate pe domeniul public  . În număr tot mai mic, autovehiculele abandonate pe 
domeniul public sunt şi ele monitorizate permanent, urmărindu-se ca, înainte de a îndeplini condiţiile impuse 
de  legea  nr.  421/2002,  să  capacităm proprietarul  să  ia  măsurile  corespunzătoare  pentru a  nu mai  ocupa 
nejustificat domeniul public, şi aşa suprasolicitat din cauza intensităţii mari a traficului rutier. Din cele 34 
autovehicule cu un astfel de statut  cuprinse în evidenţele noastre până la sfârşitul trimestrului II, pentru 12 s-
au  întocmit  deja  procesele  verbale  cerute  de  Legea  421/2002,  urmărindu-se  în  continuare   îndeplinirea 
termenului de un an de când sunt considerate a fi abandonate precum şi a celorlalte condiţii legale în vederea 
preluării lor în proprietatea administraţiei publice locale şi a ridicării lor ulterioare. Pentru 11 proprietari care 
au fost atenţionaţi, s-au aplicat şi sancţiuni conform HCL nr. 106/2009, care interzice abandonarea obiectelor 
şi materialelor pe domeniul public  şi au fost evacuate sau repuse în funcţiune  9 autovehicule. Astfel, la  
această dată, putem spune că se mai regăsesc pe domeniul public  25 de autovehicule suspectate a intra în 
această categorie, dar fără a îndeplini încă vechimea de un an cerută de lege. 

- animale fără supraveghere  . Fenomenul, încă existent, dar cu mult redus faţă de perioadele anterioare, 
a determinat aplicarea unui număr redus de sanţiuni : 9 faţă de cele 14 din  trimestrul II 2011. Ca şi alte  
aspecte ale vieţii cotidiene, acesta este şi el urmărit constant. 

- activitatea de transport în regim de taxi  .   Reprezintă un capitol aparte, pentru care, în mod repetat s-au 
derulat acţiuni de control a legalităţii modului în care se desfăşoară : existenţa de avize, autorizaţii, atestate 
profesionale, date de informare a clienţilor asupra tarifelor de transport. Peste toate acestea, am acordat o 
atenţie  deosebită  acestui  capitol  ca  urmare  a  unei  stări  generale  de  indisciplină  a  conducătorilor 
autoturismelor cu care se execută transportul în regim de taxi şi care, în mod sistematic, din motive  total  
nejustificate, încalcă acele reguli impuse de OUG nr. 195/2002 pentru care poliţiştii locali au competenţa de 
a le constata şi de a aplica sancţiuni. Este vorba în mod deosebit despre staţionarea neregulamentară a acestor 
autovehicule în zona staţiilor de aşteptare, dar  în afara acestora,  producând o perturbare serioasă a traficului 
rutier, prin blocarea unei benzi de circulaţie.  

- cerşetoria  . Un aspect neplăcut, dar aproape eliminat din viaţa cotidiană a municipiului nostru, mai 
oferă cazuri  – în  acest  trimestru  14,   pentru care se iau măsuri  de sancţionare,  în special  cele  ale  unor  
persoane care, accidental, ajung aici din alte localităţi. Totuşi, sunt şi situaţii în care locuitori ai Sloboziei, cu 
probleme de ordin social, în special în zona lăcaşurilor de cult, apelează la mila publicului. 

 La capitolul infracţiuni, agenţii noştri au contribuit la constatarea  unui număr de  10 infracţiuni, din 
care la 5 cu participarea comună a agenţilor Poliţiei municipiului Slobozia, un număr de 11 persoane 
vinovate fiind  preluate de către această instituţie, pentru continuarea cercetărilor. Dintre faptele de natură 
infracţională constatate, enumerăm :

- furt din auto 
- furt şi tentativă de furt din locuinţă
- deţinere şi consum de droguri 
- furt din magazin.

Una dintre căile  de menţinere a unui contact  permanent  cu  cetăţenii,  este  primirea sesizărilor  şi 
reclamaţiilor prin intermediul numărului de telefon 0243 955 sau direct la sediul instituţiei ori la poliţiştii 
locali aflaţi în teren. În acest mod a fost înregistrat în trimestrul II un număr de 268 de reclamaţii şi sesizări,  
din care 14 în formă scrisă. Dintre acestea, 60 nu s-au confirmat. 

Prin rezolvarea lor, s-au aplicat  140 de sancţiuni contravenţionale,  în 18 cazuri  pentru rezolvarea 
situaţiilor constatate au fost sesizate entităţile abilitate să intervină ( DADP, DSV, DSP, Poliţia municipiului 
Slobozia, Serviciul de Ambulanţă ), în alte 11 situaţii s-a reuşit aplanarea conflictului iar 12 reclamanţi au 
fost îndrumaţi către instituţiile cu competenţe în rezolvarea problemelor lor.

În ce priveşte contestaţiile depuse de contravenienţi, cu scopul de a le fi anulate procesele verbale de 
aplicare a sancţiunilor, la sfârşit de trimestru II au fost întegistrate 36 de contestaţii, dintre  care s-au judecat 



22. Ca urmare, instanţa a dispus anularea a trei procese verbale, ceea ce reprezintă un procent de 13,6 %,  19 
procese verbale au fost considerate corecte, celelalte 14 dosare aflându-se pe rol.

Pentru intervalul de timp care urmează,  având în vedere specificul perioadei calde  şi vacanţei de 
vară,  atenţia  va  fi  concentrată  pe  palierul  de  menţinere  a  ordinii  şi  liniştii  publice,  cu  concentrarea 
personalului şi acţiunilor în special pe zonele cunoscute ca fiind cu probleme şi pe punctele din care receptăm 
reclamaţiile şi sesizările cele mai frecvente. Chiar dacă putem spune că avem situaţia sub control, din acest 
capitol de lucru face parte şi aspectul cunoscută deja, de tulburare a liniştii publice prin ambalarea puternică a 
motoarelor  în special de motocicletele care circulă seara pe arterele principale ale Sloboziei. Desemenea, 
parcurile  şi  zonele  de  agrement  precum şi  terasele  localurilor  de alimentaţie  publică,  vor  fi  cuprinse  în 
acţiunile şi traseele noastre de patrulare.  
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