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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2012

Poliţia  Locală Slobozia este o instituţie subordonată Consiliului Local al municipiului Slobozia 
care  oferă  cetăţeanului  un  serviciu  de  ordine  publică,  curprinzând  în  competenţele  sale  legale 
responsabilităţi stabilite printr-un cadru juridic destul de larg, ce include 26 de acte normative. Organizată 
la momentul de faţă ca o structură cu două compartimente principale prin care instituţia îşi realizează 
atribuţiile specifice -  Serviciul de Ordine Publică, prezent în teren cu  24 de agenţi şi  Biroul de Circulaţie  
Rutieră, cu  5 agenţi în teren şi  5 dispeceri, Poliţia Locală Slobozia dispune astfel de un număr destul de  
mic de personal cu care trebuie să acopere întreaga suprafaţă teritorial-administrativă a municipiului.   În  
plus, la sfârşitul anului 2012,  8 posturi  erau vacante temporar ( pentru concediul de creştere a copilului ) 
sau vacante definitiv. 

Anul  2012 a  reprezentat  pentru  instituţia  noastră  încă un an în  care  s-au remarcat  acumulări 
calitative determinate de experienţa câştigată în cei aproape 8 ani de activitate precum şi ca urmare a 
cursurilor  de formare iniţială în şcolile  de agenţi  de poliţie  din cadrul MAI. În acelaşi  timp,  prezenţa 
constantă  în  teren,  colaborarea  permanentă  cu  structurile  teritoriale  ale   Poliţiei  Naţionale  şi  cu 
Jandarmeria, au creat contextul în care Poliţia Locală Slobozia şi-a creat un  loc al său în întregul sistem 
de ordine publică şi poate fi considerat un serviciu  integrat în totalitate în viaţa comunităţii noastre, prin 
aportul său la bunul mers al lucrurilor pe mai  multe planuri : al ordinii  publice ( inclusiv în interiorul  
instituţiilor de învăţământ ), al supravegherii circulaţiei rutiere, al  protecţiei  mediului şi salubrităţii, al 
transportului  de călători în regim de taxi, al activităţii de comerţ  stradal şi din zonele publice, al utilizării  
legale  a domeniului public, al 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 ), al supravegherii zonelor de agrement şi a spaţiilor verzi sau mobilierului urban etc. 
Totodată însă, anul 2012 a marcat şi un moment dificil, care a scos în evidenţă  vulnerabilităţi pe care le  
consideram străine de noi.

Aflaţi în al doilea an de funcţionare în temeiul Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, întreg colectivul 
a  făcut tot  efortul  pentru  a ne prezenta  în  faţa  cetăţeanului  ca  o instituţie  reprezentativă,  iar  sfera  de 
competenţe legale mult mai clar conturată, în special prin atribuirea de responsabilităţi în respectarea de 
către conducătorii auto a prevederilor OUG nr. 195/2002,  a determinat totodată şi o creştere vizibilă a 
autorităţii noastre în cadrul comunităţii.

Numărul relativ mare de măsuri de sancţionare în condiţiile scăderii  numărului de poliţişti locali 
în acţiune  precum şi reducerea în acelaşi timp, de la an la an, a faptelor comise cu încălcarea prevederilor 
Legii nr. 61/1991  constatate  şi sancţionate, scăderea numărului de fapte încadrate la art. 3.1 sau 3.2 ale 
Legii 61/1991 ( refuz de legitimare respectiv adresarea de injurii şi ameninţări  poliţiştilor locali ), care dă  
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un semnal  al  recunoaşterii  autorităţii  în  teren,  arată  o  evoluţie  pozitivă,  într-un  nivel  rezonabil,  care 
impune totuşi datoria de a acţiona consecvent şi pe viitor, pentru creşterea  calităţii  serviciului furnizat de 
noi.     

Analizând cifrele cuprinse în capitolul indicatorilor de performanţă, putem sintetiza într-o oarecare 
măsură modul în care s-a materializat activitatea noastră pe întreg anul 2012, astfel :
      -     număr de agenţi în acţiune, în medie pe schimb de lucru  :  5,3 
      -     număr de autoturisme utilizate în patrularea auto, în medie  :  2,25 
      -     acţiuni şi controale efectuate :  142,

-     sancţiuni aplicate  :   4.635  
                             din care:  2.157  cu amendă  în valoare de 422.265  lei,

                2.478  cu avertisment,
- Persoane identificate :  10.703  
                             din care : 2.611 verificate în bazele de date ale MAI
                                              8.092 legitimate
- Persoane luate în evidenţă  : 20, 
                            din care :    4   cerşetori,  
                                              15    persoane fără domiciliu, 
                                                1  bolnav psihic, 
- Acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici  :  42 
- Acţiuni de conducere a minorilor la centrele de plasament  : 8
- Persoane invitate la sediul instituţiei : 563
- Stări conflictuale aplanate : 16, 
                            din care : 12 de natură conjugală,  

     4 alte situaţii,
- PVCC afişate la domiciliul contravenienţilor  :  663
- Ordine CMJ  Ialomiţa înmânate  :   237,
- Alte documente afişate : 87,
- Măsuri de ordine derulate  :  51, 
                            din care : manifestări culturale – 15
                                             manifestări sportive – 11
                                             manifestări religioase – 9
                                             mitinguri, manifestări de protest – 6
                                             alte acţiuni autorizate – 10
-     Pânde executate  : 228
- Infracţiuni constatate : 43
                            din care :  14  direct de către poliţiştii locali,
                                              29  în participare cu agenţii Poliţiei Municipale,
- Infractori prinşi : 44
                            din care : 14 de către poliţiştii locali ,
                                             30 în acţiuni comune cu  Poliţia Municipală,
-    Acţiuni de asigurare a locului faptei : 11
-     Reclamaţii şi sesizări  :   1. 088

din care :      966  prin dispeceratul propriu  
                                                     54  prin intermediul SUAU 

Chiar dacă scopul pe care ni l-am propus este eliminarea, pe cât posibil a  faptelor şi a fenomenelor 
care se produc cu  încălcarea legii  şi care produc disconfort concetăţeanului  nostru onest şi corect,  o 
imagine  a  activităţii  este  oferită  cel  mai  sugestiv  de  numărul  de  sancţiuni  înregistrate  precum  şi  de 
diversitatea încadrărilor juridice ale acestora, având în vedere şi numărul mare de acte normative – 26, 
pentru care avem împuternicire.  
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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.

2.819 641 1.066 1.112 170.904 

Din care : OUG 195 2.626 534 1.027 1.065 164.354

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.

44 20 9 15 2.025

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.

242 54 13 175 26.975

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 .

229 48 32 149 39.350

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.

38 12 6 20 3.150

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, 

13 6 2 5 600

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 
7.7 ; LG 61 – 3.17.

31 15 - 16 2.800

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

1.142 476 52 614 165.481

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

20 11 5 4 2.700

10 ALTELE 57 7 3 47 8.280
T O T A L 4.635 1.290 1.188 2.157 422.265

Toate acestea au  creat posibilitatea aplicării de măsuri de sancţionare în 4635 de situaţii, din care 
2157 sunt reprezentate de amenzi, cu o valoare totală de 422.265  lei  şi, într-un procent destul de mare, 
54 %,  2478  avertismente scrise şi verbale.

Tabelul de mai sus ne prezintă foarte clar rezultatul în materie de sancţiuni contravenţionale, în 
fiecare dintre  domeniile de activitate cu pondere în munca noastră în anul precedent. 
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Putem  observa  în  primul  rând,  cele  câteva  domenii  importante  ale  activităţii  noastre,  care 
concentrează marea majoritate a sancţiunilor aplicate. Este vorba despre supravegherea traficului rutier, la 
care urmărim în mod direct parcarea, oprirea, staţionarea autovehiculelor cu 2819 sancţiuni, apoi, chiar 
dacă reprezintă obiectul de activitate esenţial al instituţiei şi cuprinde în acţiunile derulate cea mai mare 
parte a efectivelor noastre,  ordinea şi liniştea publică, de pe poziţia a doua a adus un număr de 1142 
sancţiuni.  La fel de importantă, implicarea noastră în tot ceea ce înseamnă  salubritatea şi gospodărirea 
domeniului public, s-a soldat cu un număr de măsuri de sancţionare de 242, respectiv, 273 de sancţiuni 
( din care 44 pentru fapte de distrugere a  domeniului public şi  229 pentru ocuparea ilegală a acestuia).

În mod similar anilor anteriori, numărul total de avertismente este încă mai mare decât numărul de 
amenzi -  2478 de avertismente ( din care 1290 verbale ) ceea ce reprezintă 53 % din total şi  scoate în  
evidenţă  în primul  rând tendinţa  noastră de a urmări  şi realizarea  laturii  de  prevenire şi informare a 
cetăţenilor asupra obligaţiilor  legale dar, subliniază  şi faptul că nivelul de gravitate al faptelor de natură 
contravenţională constatate, este destul de redus. Şi în această situaţie, orice fel de sancţiune s-ar aplica 
( amendă sau avertisment scris ori verbal ), aceasta  este înregistrată în baza proprie  de date electronică,  
astfel că oricând se poate constitui  un cazier al celor care sunt iarăşi depistaţi în culpă, creând premisele 
unei evaluări corecte a comportamentului persoanei contraveniente  şi a aplicării sancţiunilor cu mai mult 
discernământ. 

O excepţie de la această regulă o constituie capitolul abaterilor la Legea nr. 61/1991, unde, ţinând 
cont de importanţa pe care o dăm fenomenului privind ordinea şi liniştea publică şi  de nevoia absolută de 
impunere fără prea mari concesii a regulii  a cărei respectare oferă un oarecare confort celorlalţi locuitori, 
ca urmare deci a impactului deosebit asupra comunităţii al acestui tip de probleme ce apar în special în 
perioada de vară, raportul este invers, numărul de amenzi fiind  mai mare decât cel al avertismentelor. 
Acest lucru se remarcă în fiecare an, constituind o regulă de acţiune stabilită polţistului nostru local.

Din acest punct de vedere, o comparaţie cu anii precedenţi , ne poate oferi imagine mai clară a 
rezultatelor anului 2012,  dar, pentru început, sugestivă este comparaţia cu anul anterior acestuia, având în 
vedere începutul care l-a reprezentat  anul 2011, ca urmare a intrării  în vigoare a  Legii  nr. 155/2010, 
ocazie cu care competenţele noastre legale au fost completate cu OUG nr. 195/2002.  

2011 2012 %
1 Nnumăr de sancţiuni 5154 4635 90

2 Număr de amenzi 2702 2157 80

3 Număr de avertismente scrise 1197 1188 99

4 Număr de avertismente verbale 1256 1290 103

Se remarcă din acest tabel, o scădere cu 519 unităţi, a numărului de sancţiuni aplicate în anul 2012 
faţă de 2011,  scădere care provine din reducerea numărului de amenzi, într-un procent de 20 %, în timp  
ce  numărul  de  avertismente  se  menţine  aproape  constant.   Această  reducere  provine  din  activităţile 
importante, cu pondere ale instituţiei noastre : în special circulaţie rutieră, salubritate dar şi ordine publică 
într-o proporţie ceva mai mică şi nu este o situaţie accidentală. Ea se înscrie într-un trend semnalat deja 
anterior ( şi care se remarcă şi în datele cuprinse în tabelul următor ) instalat în ultimii ani, după ce  anul 
2009, în care am avut o activitate bogată, s-a remarcat ca fiind anul cu cele mai multe sancţiuni aplicate – 
5236, din întreaga noastră activitate. 
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NR.
CRT. DOMENII 

DE ACTIVITATE

T O T A L
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 O

1

PARCĂRI, STAŢIONĂRI, 
BLOCĂRI CU AUTO

1.116 921 2.026 1.994 1.164 2.995 2.819

Din care : OUG 195 - - - - - 2.460 2.626

2
DISTRUGEREA, 
DETERIORAREA
DOMENIULUI  PUBLIC

25 49 49 217 109 105 44

3
SALUBRITATE, 
GESTIONAREA
DEŞEURILOR

171 185 469 604 620 458 242

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA
DOMENIULUI PUBLIC

109 118 148 181 217 209 229

5
NEMENŢINEREA 
ASPECTULUI  ESTETIC

- 1 12 33 23 36 38

6
POLUAREA MEDIULUI,
SĂNĂTATEA PUBLICĂ

4 6 13 25 14 15 13

7
ANIMALE ÎN LIBERTATE 29 78 109 159 79 58 31

8
TULBURAREA LINIŞTII 
PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

377 434 1078 1.827 1.436 1.204 1.142

9
COMERŢ ILEGAL 145 72 77 71 51 22 20

10 ALTELE 147 100 178 125 73 52 57

T O T A L 2.123 1.964 4.159 5.236 3.786 5.154 4.635

Este de fapt anul în care Poliţia Locală Slobozia, dispunând e adevărat, şi de un număr mai mare 
de personal, şi-a legitimat, dacă se poate spune astfel, prin acţiuni hotărâte şi prin consecvenţă, autoritatea 
în interiorul comunităţii, impunându-se în faţa persoanelor cunoscute  ca provocând sistematic tulburarea 
liniştii publice dar şi în faţa  grupurilor formate şi consacrate şi acestea în unele zone ale municipiului,  
care provocau disconfortul cetăţenilor şi atrăgeau justificata lor nemulţumire

Mai  mult  decât  atât,  anul  2011 susţine  şi  el  acest  trend,  ca  urmare  a  curprinderii  în  sfera  de 
competenţe legale, conform Legii nr. 155/2010, a responsabilităţilor în  domeniul circulaţiei rutiere. Prin 
această  completare  de  responsabilităţi,  s-a  relevat  în  mod  cert,  o  creştere  consistentă  de  autoritate  a 
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poliţistului local în faţa cetăţenilor, fără a elimina totuşi în totalitate, orice  formă de manifestare, chiar  
agresivă, a unor persoane în faţa funcţionarului public, cu încălcarea prevederilor legale, în special a Legii 
nr.  61/1991.  Chiar  acest  fel  de  situaţii  au   făcut  necesare  intervenţii  tipic  poliţieneşti  de  imobilizare, 
conducere obligatorie la sediul instituţiei şi aplicare de măsuri severe, cumulative, pentru fiecare dintre 
abaterile constatate la fiecare dintre cazuri.Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra rezultatelor în ce 
priveşte  numărul  de sancţiuni,  prezentarea   tuturor activităţilor  pentru care s-au aplicat  sancţiuni  de-a 
lungul anilor în care funcţionează Poliţia Locală Slobozia, precum şi analiza făcută în continuare, este 
foarte relevantă.   Astfel, din tabelul de mai sus şi în care sunt prezentate detaliat aceste elemente, rezultă  
în mod explicit, numărul de sancţiuni aplicate în anii anteriori, pe fiecare domeniu de activitate care are 
pondere  în  munca  noastră.  Aceste  date  ne  permit  o  comparaţie  între  rezultatele  anuale,  pe  parcursul  
întregii noastre activităţi şi, în acelaşi timp, indică cu destulă exactitate, eficienţa acţiunilor noastre de 
până acum dar şi planurile de lucru pe care trebuie să  ne concentrăm atenţia în perioadele următoare, 
pentru  atingerea scopului impus de legea de organizare şi funcţionare, sau mai exact, de raţiunea de a 
exista a instituţiei noastre. 

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SANCŢIUNI ÎNTRE ANII 
2006 - 2012

2123 1964
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4635
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În general, evoluţia numărului de sancţiuni,  scoate în evidenţă  un vârf în anul 2009, cu o creştere 
între 2006 şi 2008 şi apoi o scădere după anul 2009. Aspectul care are totuşi o influenţe hotărâtoare în  
2011 şi 2012, este dat de implicarea, conform Legii 155/2010, în activitatea de supraveghere a circulaţiei 
rutiere pe arterele din interiorul municipiului, care, fiind  o zonă nouă de activitate, crează un front de 
lucru foarte larg, cel puţin pentru primul interval de acţiune şi  oferă posibilitatea luării unui mare număr  
de măsuri de sancţionare. Şi asta chiar dacă, prin posibilitatea de sancţionare a conducătorilor auto, oferite 
de unele prevederi ale HCL nr.  39/2007 apoi HCL nr. 106/2009, am desfăşurat activităţi aproximativ 
similare încă din 2007. 

Chiar  dacă nu se situează pe primul  loc din punct de vedere  al  numărului  anual  de sancţiuni, 
importanţa  acordată  menţinerii  ordinii  şi  liniştii  publice,  ca  activitate  oarecum  reprezentativă  pentru 
instituţia noastră, ne face să ne îndreptăm în primul rând atenţia spre rezultatele obţinute în acest domeniu. 
Scoatem astfel  în  evidenţă  o  evoluţie   a  sancţiunilor,  cumva  similară  cu  rezultatele  generale  anuale 
prezentate în graficele de mai sus, adică o creştere până la un maxim de 1851 de sancţiuni în anul 2009, 
urmată de scăderea constantă faţă de acest an, în perioada 2010 – 2012, iar situaţia de fapt din teren, 
susţine o astfel de evoluţie.
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TOTAL
Sancţiuni 

2008-2012

reprezentând 2008 2009 2010 2011 2012

Total 
sancţiuni la 
Legea  nr. 
61-1991, 
din  care 
pentru :

6756

100 %

1101

100%

1851

  
100%

1442

100%

1220

 100%

1142

100%

-refuz  de 
legitimare

487

        7 %

74

         7%

147
     
        8%   

92

  
6%

90

  
7%

84

  
7%

-consumul 
de  băuturi 
alcoolice

1193

      17 %

122

       11%

310

      
     17 %  

271

            1
9%

286

  
             
23%

204

                
18%

-tulburarea 
liniştii 
publice

2600

      38 %

421

       38%

759

      41%

628

44%

352

             
29%

440

               
39%

-adresarea 
de injurii şi 
amerninţări

1033

      15 %

210

       19%

303

      16%

192

             
13%

166

             
14%

162

                
14%

-cerşetorie 294

        4 %

49

         5%

46 
    
        3% 

63

  
4%

88

  
7%

48

  
4%

-altele 1148

      17 %

224

       20%

286 

      15%

196

             
14%

238

             
20%

204

               
18%

Totodată, la acest capitol, indiferent de numărul total de sancţiuni aplicate pe un an,  se menţine o 
proporţie  aproximativ constantă a unora dintre  cele mai frecvente abateri : ponderea o deţine  cu o medie 
de  cca.  35-40  % din  sancţiunile  anuale   -  tulburarea  liniştii  publice,   urmează  apoi  cu  cca.  20  % - 
consumul de băuturi alcoolice,  15  % - adresarea de injurii şi ameninţări şi cu  cca. 7-8 % - refuzul de 
legitimare

Ca în fiecare an,  menţinerea liniştii şi ordinii publice a necesitat o mobilizare intensă a efectivelor  
reduse de care dispunem,  în special în perioada de vară precum şi luarea unor măsuri organizatorice care 
să permită acoperirea în timp şi spaţiu a problemelor ivite.  Astfel, având în vedere intervalul  de timp 
zilnic,  în care frecvenţa faptelor de încălcare a prevederilor legii nr. 61/1991 era mai mare, programul de 
lucru în schimbul II  a fost decalat, fiind stabilit între orele 16.00 – 24.00 sau chiar 18.00 . 02.00. În acest  
mod,  numărul de agenţi prezenţi în teren exact în mometele cele mai critice se dubla ( chiar şi cu riscul de 
a descompleta dispozitivul la orele amiezii ) suprapunând schimbul II de muncă cu schimbul III, numai 
pentru  a   putea  face  faţă  situaţiei.   Totodată,  prin  prezenţa  permanentă  în  teren,  am  urmărit 
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preîntâmpinarea  evenimentelor  nedorite  şi  care  crează  disconfort   precum  şi  preluarea  direct  de  la 
cetăţean, de la locul faptei,  a sesizărilor, în vederea rezolvării rapide a situaţiei. Astfel, din cele 1142 de  
sancţiuni  la  Legea  nr.  61/1991,  cca  500 de avertismente  sau amenzi,  au  fost  aplicate  prin  rezolvarea 
sesizărilor şi reclamaţiilor.

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SANCŢIUNI ÎN 
DOMENIUL ''TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE''
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O asemenea stare de lucruri scoate în evidenţă subdimensionarea numărului de personal pentru 
instituţia noastră care, şi aşa are la acest moment un număr de 8 posturi vacante. Compensarea acestui 
lucru prin dotarea instituţiei cu trei mijloace auto de patrulare,  a oferit posibilitatea acoperirii în mai mare 
măsură a teritoriului aflat în competenţă dar şi a problemelor existente, prin operativitatea deplasărilor în 
funcţie de solicitările din teren.

Evidenţierea numărului de sancţiuni şi a încadrării juridice a acestora pe fiecare sector în parte 
dintre cele 11 în care este împăţit municipiul şi,  în cadrul acestora,  pe fiecare zonă din totalul de 52, ca  
subdiviziuni  a  sectoarelor,  ne-a  oferit  posibilitatea  organizării  cât  mai  eficiente  a  activităţii  întregii 
structuri   dar  şi  a  fiecărui  poliţist  local  în  parte.  Cunoscând  astfel  concentrarea  faptelor  de  natură 
contravenţională şi tipul lor, rezultat  din încadrarea juridică, am luat toate măsurile de supraveghere a 
respectivelor zone prin derularea activităţii de patrulare pe respectivele perimetre.

Situaţia sancţiunilor pe sectoare

Sectorul 1 ( zona cuprinsă  între b-dul. Chimiei şi str. M. Sadoveanu) :  644 de sancţiuni
Sectorul 2 ( zona de sud, între b-dul. Chimiei şi Biotera ) :  909 sancţiuni
Sectorul 3 ( zona Unirii, între str. Episcopiei şi Gara CFR ) : 184 sancţiuni
Sectorul 4 ( Cartieul Gării şi zona Ionel Perlea) :  312 sancţiuni
Sectorul 5 (  Cartierul 500 apartamente ) : 888 de sancţiuni
Sectorul 6 ( Zona centrală între b-dul. Chimiei, b-dul. Şt. Cel Mare, str. Cuza Vodă ) :  958 sancţiuni
Sectorul 7 ( Zona cuprinsă între str. Viilor şi str. Ianache ) :  271 sancţiuni
Srctorul 8 ( Zona cuprinsă între str. Ianache şi str. Gării Noi ) :  112 sancţiuni
Sectorul 9 (( Zona cuprinsă între str. Gării Noi şi Şos. Brăilei ) : 111 sancţiuni
Sectorul 10 ( Cartier Bora ) : 216 sancţiuni
Sectorul 11 ( cartier Slobozia Nouă ) : 41 sancţiuni
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SITUAŢIA SANCŢIUNILOR PE SECTOARE PE ANUL 
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Prezentate  mai  sus,  cele  mai  reprezentative  sectoare,  din  punct  de  vedere  al  numărului  de 
sancţiuni, aplicate în special în baza Legii nr. 61/1991 şi a HCL nr. 106/2009, cuprind şi zonele cu cele 
mai mari probleme. Iese în evidenţă cartierul Bora, cu un record de 149 de sancţiuni numai la Legea nr.  
61/1991,  dar  şi  zona  Vânători-Nisipuri,  cu  80  de  sancţiuni  la  Legea  nr.  61/1991sau  zona  Ugira-Al. 
Chimiei, cu 79 de sancţiuni.  
  

Nr.  total  de 
sancţiuni

La  Legea  nr. 
61/1991

La  HCL  nr. 
106/2009

La  OUG  nr. 
195/2002

Altele

Sector nr. 1
din care : zona
CD Gherea-Parcului-Pieţii
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2
Sector nr. 2
din  care  :  zona  Vânători-
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Sector nr. 10 - Bora 216 149 17 31 19

 
Ordinea şi liniştea publică este în acelaşi timp şi capitolul la care cooperarea cu celelalte instituţii 

cu activitate consacrată în domeniu - Poliţia dar şi Jandarmeria,  este permanentă, iar numărul acţiunilor 
comune, în continuă creştere, susţine acest lucru. În afară de acţiunile comune de patrulare pe timp de zi şi 
pe timp de  noapte pe care le desfăşurăm zilnic alături de agenţii Poliţiei Municipale,  poliţiştii locali au 
participat, ca urmare a solicitării unităţii municipale de Poliţie, la  acţiuni  planificate ale acestei instituţii, 
când s-au avut în vedere probleme legate strict de ordinea publică.
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În acelaşi context al menţinerii ordinii şi liniştii publice  trebuie reliefată prezenţa poliţiştilor locali 
în supravegherea zonelor de agrement şi a parcurilor  precum şi participarea  la acţiuni  de menţinere  a 
ordinii publice la :

-   9 manifestări  religioase, 
- 11 manifestări sportive,  
- 15  manifestări  culturale,
- 17  mitinguri, manifestări de protest şi alte activităţi autorizate
- Serbările municipiului Slobozia.

De foarte mare importantă la acest capitol este activitatea derulată în incinta unităţilor şcolare şi în zonele 
limitrofe  ale  acestora  şi  trebuie  menţionat  că,  urmare  a  analizei  efectuate,  în  urma  căreia  Poliţia 
municipiului  Slobozia ne-a transmis  modul  de repartizare  a responsabilităţilor  pe această  linie,  Poliţia 
Locală Slobozia are în supraveghere şcolile generale nr. 1, 2 şi 3 şi Liceul Ionel Perlea. Aici,  zilnic,  la 
orele de începere sau de finalizare a programului şcolar, poliţiştii locali sunt prezenţi, supraveghind zona, 
iau legătura  cu personalul unităţilor  şcolare sau cu părinţii.  Totodată,  ca o responsabilitate  zilnică,  se 
patrulează  pe traseul de deplasare a unui mare număr de elevi navetişti, spre sau de la gară şi autogară la 
orele când aceştia termină activitatea.  S-a  remarcat o diminuare consistentă a  numărului de evenimente 
privind pătrunderea ilegală a persoanelor străine în incinta şcolilor, a numărului de altercaţii şi conflicte  
între  astfel  de persoane şi elevi sau personalul şcolii.  Evenimentele  mai  frecvente  sunt cele  legate de 
părăsirea incintei şcolii de către unii elevi prin escaladarea gardului sau conflicte născute  între elevii  din 
aceeaşi şcoală. Acest tip de situaţii au fost finalizate prin prezentarea lor către conducerile unităţilor de 
învăţământ şi luarea de măsuri conform regulamentelor şcolare. Au fost şi situaţii în care tulburarea liniştii 
în  timpul  derulării  orelor  de  curs  a  impus  solicitarea  intervenţiei  poliţistului  local.  În  cadrul  acestei 
activităţi,  au fost  constatate  de către  poliţiştii  locali  şi  situaţii  de  agresiune comise de părinţi  sau alţi 
aparţinători asupra unor elevi, ca urmare a neînţelegerilor dintre elevi. 

Au fost luate în evidenţă peste 40 de persoane care nu-şi justificau prezenţa în zona şcolilor, fiind 
aplicate totodată 8 sancţiuni pentru pătrundere sau încercare de pătrundere ilegală în incinta şcolii a unor 
persoane străine. În două cazuri de încercare de agresare a elevilor în imediata apropiere a şcolii s-au luat 
măsuri de sancţionare faţă de persoanele vinovate iar într-o altă situaţie, cazul de agresare a unui elev de 
către un adult venit la fiul său, elev în acelaşi liceu, a fost preluat de către Poliţia municipiului Slobozia.

O măsură luată în acest domeniu a fost şi propunerea adresată compartimentului de specialitate din 
Primărie  în  baza  prevederilor  Legii  nr.  61/1991,  de  suspendare  a  activităţii  unui  local  de  alimentaţie 
publică, urmare a abaterilor repetate  prin tulburarea liniştii publice.  

La capitolul  circulaţie rutieră, din datele prezentate în tabelul de mai sus, se remarcă o creştere 
masivă  a  numărului  de  sancţiuni,  imediat  după  preluarea  responsabilităţilor  de  aplicare  a  OUG  nr. 
195/2002. Aceste atribuţii au determinat constatarea unui mare număr de contravenţii, în special ca urmare 
a opririi neregulamentare a autovehiculelor, dar şi a staţionării neregulamentare, a circulaţiei pe artere cu 
accesul interzis sau a circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă mai mare decât cea autorizată. Chiar 
dacă între anii 2007 – 2010, am acţionat intens, în ce priveşte disciplinizarea conducătorilor auto, prin 
aplicarea  unor  prevederi  cuprinse  în  hotărâri  de  consiliu,  bineînţeles,  cu  dificultăţile  de  rigoare, 
determinate de nerecunoaşterea autorităţii noastre de către şoferi,  a rămas front  larg de lucru şi pentru 
aplicarea OUG nr. 195/2002, rezultatele pe fiecare din modurile de acţiune fiind reprezentate în graficul 
de mai jos. 
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SANCŢIUNI ÎN DOMENIUL ''PARCĂRI, 
STAŢIONĂRI, BLOCĂRI CU AUTO''
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Astfel,  acest  nou  domeniu  de  activitate  a  contribuit  puternic  la  atingerea   numărului  final  de 
sancţiuni, reprezentând chiar peste jumătate din totalul acestora.   Aici, chiar mai mult decît la activitatea 
de menţinere a ordinii şi liniştii publice,  rezultatele concrete  se văd efectiv în teren, şi sunt concretizate  
în special prin ordinea şi  fluenţa  cu care se desfăşoară în general traficul rutier în zona centrală chiar şi în  
perioadele cele mai aglomerate ( îm zilele de sărbători sau după căderi masive de zăpadă), prin disciplina 
conducătorilor auto în momentele în care efectuăm dirijarea traficului rutier în puncte precum cele din 
zona  Şcolii  generale  nr.  3  sau  din  toate  zonele  în  care  s-au  efectuat  lucrări   în  carosabil  la  reţelele  
subterane de apă şi canalizare.  Cu timpul, cetăţeanul aflat în postura de conducător auto s-a remarcat  ( cu 
excepţiile de rigoare bineînţeles ) a devenit mai disciplinat şi mai receptiv decât cetăţeanul depistat în alte 
situaţii -  ca de exemplu cele legate de nerespectarea regulilor privind gestiunea deşeurilor, distrugerea-
deterioarea domeniului public sau al celor legate de nerespectarea prevederilor Legii 61/1991. Nu este mai 
puţin adevărat că şi severitatea sancţiunilor prevăzute de lege dată de posibilitatea acordării de puncte 
penalizare constituie un factor hotărâtor în succesul nostru în acest domeniu, demonstrând încă o dată că 
numai măsurile hotărâte, categorice impun corectarea atitudinii şi comportamentului. 

Un număr relativ mare de intervenţii ale poliţiştilor locali pe zona de circulaţie rutieră a existat şi 
ca urmare a sesizărilor  privind blocarea  spaţiilor  de parcare  preluate  în concesiune de către  locatarii  
blocurilor de locuinţe, în temeiul HCL nr. 48 / 2011. Vinovaţi au fost, în cea mai mare parte, conducători 
auto care nu aveau cunoştinţă de această reglementare, sistemul de informare fiind deficitar.

Biroul de circulaţie rutieră a ţinut legătura permanentă cu administratorii drumurilor, participând 
efectiv  la  rezolvarea  problemelor  legate  de  sistematizarea  şi  semnalizarea  rutieră,  ocazie  cu  care  s-a 
evaluat situaţia indicatoarelor şi marcajelor rutiere pe toate arterele municipiului, sesizând punctele în care 
trebuie să se intervină pentru amplasarea, înlocuirea sau îndepărtarea de indicatoare rutiere ori realizarea 
sau modificarea de marcaje. Totodată, am propus comisiei de circulaţie rutieră realizarea de sensuri unice 
pe Al. Crinilor şi pe Al. Bl. B31/B38 ( zona Pieţii ), precum şi executarea unor lucrări necesare extinderii 
părţii carosabile pentru amenajarea de spaţii de parcare pe str. M. Sadoveanu. Deasemenea, au mai fost 
făcute  propuneri  privind completarea  sistemului  de indicatoare  şi marcaje  rutiere pe Al. Vânători.   A 
urmărit prin acţiuni susţinute, respectarea regulamentului de circulaţie pe tronsoanele de drumuri naţionale 
de  pe  suprafaţa  administrativ-teritorială  a  municipiului  (  Şos.  Brăilei,  Şos.  Amara,  DN  2  A-zona 
Rompetrol, DN 2 A- intrarea dinspre Bucureşti şi sensul giratoriu ), de către conducătorii autovehiculelor  
de mare gabarit, unde, după o campanie de informare şi prevenire,  s-a luat măsura aplicării a peste  60 de 
sancţiuni contravenţionale.
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Autovehiculele  expuse  la  vânzare  pe  domeniul  public,  a  reprezentat  şi  în  acest  an  2012  o 
preocupare permanentă,  chiar dacă numărul acestora este ceva mai redus. Cu un număr fluctuant de astfel  
de autoturisme depistate, între 2-3  şi până la  8-10 maşini pe zi, faţă de cele 15-20 pe zi   sau chiar 25 din  
anii  anteriori,  nu putem spune că am avansat prea mult,  în condiţiile  în care se urmăreşte menţinerea 
spaţiilor de parcare disponibile pentru autovehiculele aflate în trafic. În cadrul acestei acţiuni se întocmesc 
fişe zilnice de evidenţă, însoţite de imaginile fotografice care dovedesc fapta şi apoi fişe pentru fiecare 
autoturism în parte, prin care se urmăreşte prezenţa fiecăruia, într-o anumită zonă de-a lungul timpului,  
prin  expunere  în  scopul  vânzării.  Odată  cu  îndeplinirea  condiţiilor  impuse  de  prevederile  HCL  nr. 
106/2009, se ia  măsura identificării  fiecărui deţinător de astfel de maşină, în vederea aplicării sancţiunii 
legale.  Dificultăţile  aici  rezultă  din  obligaţia  ca,  în  primul  rând,  pentru  a  fi  considerată  contravenţie, 
prezenţa autoturismului expus la vânzare trebuie să fie înregistrată mai mult de trei zile ( ceea ce este 
foarte mult, dacă ţinem seama de situaţia de ansamblu  ). Alte dificultăţi rezultă din  înstrăinarea succesivă 
a autovehiculului care trece astfel, prin mâna a doi, trei sau chiar patru deţinători şi impune urmărirea  
întregului  lanţ  al  acestora,  de  la  cel  care  figurează  în  bazele  de  date  şi  până la  cel  care  are  în  final 
responsabilitatea  faptei.  În  plus,  cele  mai  multe  astfel  de   persoane  au  domiciliul  în  alte  localităţi,  
prelungind excesiv procedura ca urmare a circulaţiei corespondenţei prin poştă. Totodată, înmatricularea 
autovehiculelor în alte state ale UE, face de cele mai multe ori imposibilă identificarea deţinătorului legal. 
Preventiv, a fost instalat un panou în zona cea mai expusă – parcarea de lângă magazinul Ialomiţa, prin 
care  se  face  informarea  asupra  prevederilor  HCL  nr.  106/2009  şi,  periodic,  sunt  plasate  materiale 
informative  pe  parbrizele  maşinilor  expuse,  cuprinzând   înştiinţări  privind  interzicerea   expunerii  la 
vânzare a autovehiculelor în spaţii neautorizate. Urmărind respectarea  condiţiilor ce trebuiesc îndeplinite, 
conform HCL nr. 106/2009, au fost luate în evidenţă peste 250 de autovehicule expuse la vânzare pe 
domeniul public, din care au fost sancţionate doar  61 persoane vinovate, care au îndeplinit condiţiile 
prezentate mai sus iar acţiunea este  în continuă derulare. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind statutul autovehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public, au fost luate în evidenţă pe anul 2012, un număr de 47 de autoturisme 
susceptibile  de a fi  catalogate  ca abandonate.  Pentru toate  au fost  întocmite  şi transmise  deţinătorilor 
legali, adrese de informare asupra obligaţiilor pe care le au, având în vedere că acestea urmau în scurt timp 
să îndeplinească toate condiţiile legale de a fi declarate abandonate. Pentru 12 dintre ele,  s-au întocmit  
procesele verbale de constatare cerute de lege, prin care se atestă cu martori, neutilizarea lor de o perioadă 
mai  mare  de  timp,  la  un  număr  de  13  proprietari  s-au  aplicat  sancţiuni  legale,  urmărindu-se  astfel 
capacitarea lor de a le evacua de pe domeniul public, ceea ce s-a şi întâmplat dealtfel cu 9 dintre ele.  În  
acest an 2012, nu au fost situaţii care să impună derularea procedurile legale, în vederea declarării, prin 
dispoziţia primarului, ca maşini abandonate ( publicare în presă, afişare la sediul primăriei, transmiterea 
somaţiei ). La sfârşitul anului se mai aflau sub supraveghere 38 de autoturisme, urmând ca la momentul 
îndeplinirii  condiţiilor  legale,  să se finalizeze  procedurile  de  declarare  a  lor  ca  maşini  abandonate  şi, 
totodată,  de preluare în proprietatea administraţiei publice locale, de evaluare şi apoi, de valorificare.

În domeniul salubrităţii, fără a se putea spune că s-au rezolvat toate problemele, se  constată totuşi 
că s-a ajuns la un nivel cât de cât rezonabil în ce priveşte respectarea regimului deşeurilor,  care  încă 
ocupă un loc important în activitatea noastră. Numărul abaterilor constatate în anul recent încheiat nu mai 
este aşa substanţial, ca în anii precedenţi, aflându-se într-o scădere continuă: acestea au ajuns de la 604 în  
2010 la 458 în 2011, ca în anul 2012 să fie de numai  242. 
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SANCŢIUNI ÎN 
DOMENIUL ''SALUBRITATE, GESTIONAREA 
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Aspectele legate de producerea şi depozitarea la platformele gospodăreşti a deşeurilor provenite 
din construcţii ( ca urmare a intervenţiilor în structura apartamentelor ) şi care în anii precedenţi ţineau 
capul  de afiş  cu  cantităţi  impresionante  de  moloz  pentru  care  nu se  achitau  taxele  necesare,  sau de 
depozitare a ambalajelor provenite de la unităţile comerciale,  nu s-au mai evidenţiat în mod deosebit în 
ultima perioadă, iar atunci când au fost constatate, s-a făcut dovada achitării taxelor legale şi a depozitării 
acestora conform regulii cerute de către operator.
Aşa încât, s-au înregistrat doar 12 amenzi pentru depozitarea de moloz şi 16 amenzi pentru depozitarea la 
platformele  gospodăreşti  a  deşeurilor  provenite  din  creşterea  animalelor.  Cele  mai  multe  măsuri  de 
sancţionare  au fost  luate  pentru   căutarea  de deşeuri  în  containerele  de  la  platforme – 116 (  o  faptă 
rezultată din  obiceiuri şi tradiţii greu de schimbat ) şi pentru aruncarea de resturi alimentare, ambalaje,  
coji de seminţe pe domeniul public – 70. Deasemenea, introducerea taxei de salubritate, nu a mai făcut 
necesară  verificarea  la  locuitorii  de  la  locuinţelor  individuale,  a  existenţei  contractelor  încheiate  cu 
operatorul de salubritate. 

O preocuparea principală în domeniul salubrităţii, care s-a soldat cu bune rezultate, a constituit-o, 
ca dealtfel  în toţi anii de activitate,  supravegherea permanentă a tuturor zonelor limitrofe perimetrului 
construit  al  municipiului,  în vederea eliminării  riscului  de depozitare  neautorizată  a oricăror  tipuri  de 
deşeuri. Astfel, aproape zilnic sunt supravegheate  terenurile vecine cartierului Bora, fosta platformă de 
gunoi  de grajd  a  CAP Slobozia  Nouă situată  în  estul  cartierului,  păşunea  ce  aparţine  acestui  cartier 
precum şi platforma împrejmuită şi amenajată special pentru deşeurile animaliere de aici. Aceeaşi atenţie 
se acordă terenului din partea de nord a municipiului, a terenurilor din vecinătatea platformelor industriale 
şi malul râului Ialomiţa. 

Tot la acest capitol trebuie să menţionăm intervenţiile poliţiştilor locali care, ca urmare a căderilor 
de zăpadă,  mobilizează locuitorii,  asociaţiile  de proprietari  sau administratorii  unităţilor  comerciale  în 
vederea curăţării zăpezii şi a gheţii de pe trotuare, a ţurţurilor de la streşini. Numărul destul de mic de 
sancţiuni  aplicate,  doar  9,  se  datorează  şi  faptului  că,  în  cea  mai  mare  parte,  locuitorii  Sloboziei  au 
conştientizat necesitatea implicării în astfel de acţiuni, şi se şi observă în teren acest fapt.  

 
Supravegherea  zonelor  de  agrement este  o  activitate  care  nu  a  fost  lipsită  de  dificultăţi, 

constatându-se încă acte de distrugere a băncilor de odihnă sau a obiectelor de joacă pentru copii şi mai 
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puţin de sustragere a materialului dendrologic. Am organizat acţiuni de supraveghere continuă a parcurilor 
pentru  preîntâmpinarea  sustragerii  materialului  dendrolologic  proaspăt  plantat  şi  pentru  a  asigura 
integritatea mobilierului urban. Chiar dacă am încercat să avem fenomenul sub control,  încă nu am reuşit 
eliminarea acestor fapte de distrugere a bunurilor publice, depistate în special în Parcul Tineretului, unde 
suprafaţa mare şi iluminatul public precar din timpul nopţii, ridică mari probleme. Cele 23 de sancţiuni 
aplicate în acest parc ( dintr-un total de 153 ), urmare a modului de utilizare a mobilierului urban nu sunt  
suficiente în condiţiile în care au fost constatate cca. 35 de situaţii în care acesta a suferit acţiunea agresivă 
a unor persoane lipsite de civilizaţie. În aceste condiţii, se impune ca în perioada  următoare, acţiunile  
noastre să fie concentrate pe acest sector, urmărindu-se prevenirea unor astfel de fapte.

Parcul 2010 2011 2012
Parcul Ialomiţa 66 47 31
Parcul de Est 24 22 19
Parcul M. Eminescu 16 3 4
Parcul E 14 23 23 22
Parcul C F R 12 26 30
Universul Copiilor 11 9 14
Parcul M. Sadoveanu 6 7 10
Parcul Tineretului 50 38 23
TOTAL 208 175 153

Controlului activităţilor comerciale, a avut în vedere în special activităţile de comerţ din zonele 
publice : pieţe de produse agroalimentare sau pieţe de produse industriale, terase amenajate de societăţile 
comerciale pe domeniul public în sezonul estival, atât timp cât în municipiul nostru nu mai există comerţ 
stradal  (  cu excepţia  tonetelor  de presă )  şi nici  comerţ  ambulant.  Aici  au fost  verificate  actele  care 
autorizează desfăşurarea de acte de comerţ  şi achitarea  taxelor  legale de ocupare a domeniului public 
pentru acest tip de activităţi. Numărul abaterilor constatate a fost destul de mic : 54 de sacţiuni din care 17 
amenzi, cele mai multe determinate de lipsa  certificatului de producător sau a vizei trimestriale de pe 
acesta. Se mai constată însă şi situaţii de ocupare a suprafeţelor de domeniu public cu mărfuri expuse la 
vânzare, fără achitarea taxelor în pieţe, unde  au şi fost sancţionaţi  22 de comercianţi. 

Acţiunile  de  însoţire reprezintă  o  responsabilitate  legală  a  poliţistului  local,  care  urmăreşte 
asigurarea siguranţei  funcţionarilor publici aflaţi în executarea atribuţiilor de serviciu şi au fost duse la 
îndeplinire la solicitarea acestora. Astfel de acţiuni au avut loc şi pentru însoţirea  angajaţilor altor entităţi 
care au desfăşurat activităţi la care au considerat necesară şi prezenţa noastră ( DADP, SC Urban SA ).  
Astfel s-a înregistrat  un număr de  42 de acţiuni de acest tip, dintre care  :  11 la efectuarea de către SPAS 
Slobozia a anchetelor sociale, 18 la derularea de acţiuni ale DADP,  3 în luarea de măsuri în  situaţii de 
branşare ilegală la reţeaua de alimentare cu apă potabilă,  10 în acţiuni ale compartimentelor din cadrul 
aparatului de lucru al primarului ( Gospodărie Comunală, Urbanism  etc.), fără a se întîmpina probleme 
deosebite.

Persoanele fără adăpost constituie o categorie de locuitori  ai municipiului  care, fără a deţine o 
locuinţă  sau un domiciliu,   nu au nici  posibilitatea  de a primi un sprijin în acest  sens,  sunt depistate 
adăpostindu-se în diferite locuri pe raza municipiului, în funcţie de anotimp. Îndepărtaţi din scările de bloc 
sau din ghenele  blocurile cu sistem de colectare a deşeurilor menajere  în care i-am localizat în primii ani  
de activitate,   aceştia au fost monitorizaţi  permanent,   situaţia  lor fiind permanent cunoscută. Scopul 
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acestei monitorizări este ca, la nevoie, să fie transmisă serviciilor de asistenţă socială care le poate pune la  
dispoziţie unele facilităţi.  Situaţia actuală, actualizată la sfârşitul anului odată cu acţiunile de pregătire a 
sezonului rece, cuprinde un  număr de 12 persoane, toate cunoscute de mai mulţi ani pe raza municipiului,  
celelelate  fiind  pasagere  prin  localitatea  noastră,  căutându-şi  un adăpost  provizoriu,  până la  părăsirea 
municipiului.  În perioada rece, când temperaturile foarte scăzute au impus monitorizarea lor în vederea 
transportării în centrele de primire sau în adăposturile amenajate în acest scop, un număr de 5 persoane 
fără adăpost au refuzat categoric propunerea, rămânând în fostele puncte termice ( două persoane ), în 
clădiri aflate în construcţie ( două persoane ) sau în locuinţe puse la dispoziţie temporar de alte persoane  
cu situaţie materială aproape la fel de precară( o persoană ). 

Deasemenea  situaţia cerşetorilor şi apariţia lor în zonele publice, este ţinută sub control. Cei câţiva 
cerşetori din municipiul Slobozia, care sunt de fapt cazuri sociale, sunt sistematic îndepărtaţi din punctele 
în care se plasează ( intrarea în biserici, intrarea în magazinele alimentare), în timp ce persoanele cu astfel 
de preocupări, care vin din alte localităţi sunt din ce în ce mai rare. Acestea, odată depistate sunt conduse 
la sediul instituţiei pentru luarea măsurilor legale şi apoi la gară sau autogară şi trimise în localitatea de 
domiciliu. Interpelaţi chiar de la sosirea în municipiul nostru şi împiedicaţi să-şi desfăşoare activitatea lor, 
ei renunţă să mai frecventeze Slobozia. Pentru astfel de preocupări,  în anul 2012,  s-au aplicat  48 de 
sancţiuni.

 Preluarea  şi  rezolvarea  reclamaţiilor  şi  sesizărilor  reprezintă  o activitate  care  susţine  în mod 
consistent dar şi completează în acelaşi timp, activitatea instituţiei noastre în general, dar în mod special  
pe cea de menţinere a ordinii şi liniştii publice. 

Se remarcă în primul  rând un număr mai mare de reclamaţii faţă de ultimii doi ani. Ne situăm în 
acest an la nivelul anului 2009, cel mai intens an al nostru. Totodată, se poate observe că, chiar dacă a 
scăzut ponderea din totalul reclamaţiilor şi sesizărilor  pentru fapte care se încadrează la Legea nr. 61/1991 
( 60 % faţă de 67-68 % în 2010 şi 2011 ), numărul lor este mai mare : 653 faţă de 507-525 în ceilalţi doi 
ani,  însă a  crescut uşor proporţia reclamaţiilor finalizate cu sancţiune.

2009 2010 2011 2012
Total reclamaţii 1044 781 749 1088
Din  care  la  Legea 
nr. 61/1991

708-68 % din total 525-67% din total 507- 67 % din total 653 -60 % din total

Neconfirmate 285–27 % din total 183–23 % din total 197–26 % din total 231-21 % din total
Sancţiuni aplicate 501–48 % din total 380–48 % din total 375–50 % din total 569-52% din total
Reclamaţii scrise 81 65 76 62

 
Evoluţia lunară a numărului de reclamaţii scoate în evidenţă acelaşi lucru constatat de ani de zile,  

şi anume că perioada de vară este cea mai productivă, prezenţa în afara locuinţei a multor locuitori, care 
au preocupări diverse ce se înscriu în zona relaxării şi a agrementului –  se ascultă muzică, se vorbeşte 
tare,  crează contextual în care alte persoane se simt deranjate.  Numai în lunile iulie şi august, au fost 
primate şi soluţionate  286 de reclamaţii ( 26% din total ), ocazie cu care s-a remarcat şi numărul mai mare 
de reclamaţii neconfirmate – 70, ceea ce reprezintă  30 % din total. Această evoluţie  se pliază perfect pe 
numărul lunar de sancţiuni aplicate, în special pe cele la Legea nr. 61/1991.

Pe total, prin rezolvarea reclamaţiior, s-au aplicat 569 de sancţiuni, din care 138 de amenzi. În 94 
de  situaţii  au  fost  sesizate  instituţiile  abilitate  în  rezolvarea  situaţiilor  constatate,  acestea  nefiind  de 
competenţa poliţiei locale, s-au aplanat 54 de conflicte, a fost necesară conducerea la centrele de primire 
sau îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost în 20 de situaţii ori au fost dispersate şi îndepărtate de 
la locul reclamaţiei, grupurile de tineri care provocau deranjarea liniştii publice, în 23 de cazuri. 
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O parte a reclamaţiilor primite au fost formulate de locatari ai blocurilor ca urmare a relaţiilor 
încordate  cu vecinii lor, mulţi considerând în mod nejustificat, că este necesară prezenţa poliţiei locale  
pentru rezolvarea diferendelor dintre ei. În acest mod apar şi cele mai multe reclamaţii neconfirmate. 

Pentru alarmarea nejustificată a organelor de ordine, au fost aplicate 25 de sancţiuni.
Pentru simplificarea procedurilor, din trimestrul IV al anului, am introdus o aplicaţie electronică 

nouă de înregistrare a sesizărilor şi  reclamaţiilor, care permite o evidenţiere rapidă şi clară a sancţiunilor  
aplicate în domeniu pe încadrări juridice, pe sectoare şi zone.

Deoarece în multe situaţii corespondenţa transmisă prin poştă ( şi luăm aici în discuţie actele de 
constatare  a  contravenţiilor  )  este  returnată  din  diferite  motive,  am  recurs  la  afişarea  PVCC  pentru 
contravenienţii  din  localitatea  noastră,  câştigând timp şi  scutind în  acest  mod unele  cheltuieli  inutile. 
Astfel  au fost  afişate  663 de acte  de constatare  şi,  în  temeiul  colaborării  cu Centrul  Militar  Judeţean 
Ialomiţa, am transmis la domiciliu, un număr de  237 ordine de chemare. 

Contestaţiile  la  PVCC. Pe  parcursul  anului  2012,  din  cele  2157  de  amenzi  aplicate,  au  fost 
contestate 66, ceea ce reprezintă cca. 3 % din totalul sancţiunilor şi este cea mai mică proporţie de acte de 
constatare a contravenţiilor, contestate de-a lungul activităţii noastre. Dintre acestea, au fost soluţionate 
48,  oferindu-se  câştig  de  cauză  contestatarul  în  11 situaţii,  adică  23 % din  totalul  cauzelor  judecate. 
Niciunul dintre cele 11 PVCC nu a fost anulat ca urmare a viciilor de formă a actului de constatare, însă, 
din analiza hotărârilor de instanţă rezultă o serie de aspecte care trebuiesc luate în consideraţie, iar cel mai 
important este faptul că simpla calitate de agent constatator nu este suficientă pentru susţinerea PVCC în 
instanţă, iar producerea dovezilor materiale devine o cerinţă obligatorie dar devine uneori dificilă dacă nu 
imposibilă. Aşa cum se întâmplă la consumul de băuturi alcoolice unde este greu de dovedit ( numai cu 
planşele foto ) că în sticlă este alcool, sau în cazul adresării de injurii şi expresii jignitoare, caz pentru care  
nu avem martori care să ne susţină. Au fost însă şi cazuri în care sancţiunea pentru autoturismul expus la  
vânzare  a  fost  anulată  pentru  că   persoana sancţionată  pentru  expunerea autoturismului  la  vînzare  pe 
domeniul  public,  a  prezentat  în  instanţă  un act  de  vânzare-cumpărare,  care,  legal  fiind  totuşi,  nu era 
înregistrat nicăieri şi astfel  nu a fost depistat la momentul aplicării sancţiunii.   

   
2009 2010 2011 2012

Nr. PVCC 2049 1322 2705 2157
      d.c. contestate 184 74 115 66
                  % 9 5,6 4,2 3
Judecate 184 69 67 48
              admise 30- 16,3 % 13 – 18,8 % 7 – 10,4 % 11 – 23 %
               respinse 154 – 83,7 % 56 – 81,2 % 60 – 89,6 % 37 – 77 %

.
Ca urmare a constatărilor din teren sau a sesizării cetăţenilor,  şi ca un demers firesc în intenţia 

rezolvării  eficiente  a  tuturor  problemelor,  am  recurs  la  sesizarea  instituţiilor  abilitate,  atunci  când 
problemele nu intrau în sfera noastră de competenţă. Astfel de comunicări  au avut loc permanent sub 
formă de note telefonice, transmise prin intermediul dispeceratului sau prin formularea de adrese oficiale. 
Au fost transmise  472 sesizări, din care, cele mai multe – 279 către DADP, 96 către  SC Urban SA.,  36  
către Poliţia  municipiului  Slobozia, alte 61 de sesizări fiind transmise la alte 20 instituţii  sau societăţi  
comerciale.  Toate  aceste  sesizări  vizau   probleme ce  trebuiau  preluate  spre  rezolvare  :  defecţiuni  ale 
reţelelor de apă, canalizare sau energie electrică, mobilier urban, etc. 

Prevenirea şi combaterea faptelor de natură infracţională,  a reprezentat şi în acest an o preocupare 
importantă. Numai faptul că prezenţa în teren a  angajaţilor instituţiei este constatată, 24 de ore din 24, 
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constituie un factor de prevenire dar dă totodată şi posibilitatea  intervenţiei rapide la depistarea faptei sau 
la sesizarea de către cetăţeni.  În anul 2012 au fost constatate în flagrant  43 de infracţiuni din care 14 în  
acţiunile proprii de patrulare şi alte 29  în colaborare cu agenţii Poliţiei municipiului Slobozia, în acţiunile  
de patrulare mixtă. 

Au fost  prinşi  în total 44 de infractori, dintre  care 13, depistaţi de poliţiştii locali, au fost predaţi  
unităţii locale de poliţie pentru continuarea cercetărilor. O detaliere a tipului de fapte de această natură 
constatate se prezintă astfel : 

- Furturi......................................................................................................... 25; 
- Conducerea pe drumurile publice a unui  autovehicul cu o îmbibaţie 
alcoolică mai mare decât cea prevăzută de lege ..............................................4; 
- Tulburarea gravă a liniştii publice..................................................................1;
- Tentativă de furt............................................................................................. 2; 
-  Lovire şi alte violenţe ....................................................................................3
- Distrugere .......................................................................................................3;
- Tâlhărie............................................................................................................2;
- Ultraj  asupra poliţiştilor locali .......................................................................1.
- Deţinere de droguri .........................................................................................1;
- Port de armă albă ............................................................................................1;
 

Activitatea  financiar-contabilă.  Nivelul execuţiei bugetare s-a situat pentru anul 2012 la procentul 
de 99,41 %, după ce au fost operate pe parcursul anului rectificări ale bugetului, astfel :
- cheltuieli de personal -   planificat  : 1.043.500  lei ,      realizat  :     1.043.293 lei       99,98  %
- materiale şi servicii    -   planificat   :   466.250  lei,       realizat  :        465.319 lei       99,8   %
- cheltuieli de capital    -   planificat  :    150.500  lei,        realizat  :        148.049 lei      98,37  %
- plăţi efectuate din anii precedenţi                                                             - 6.068 lei

Total     - planificat    : 1.660.250 lei lei    realizat  :      1.656.661 lei       99,41 %.

Resurse umane.  Pentru anul 2012 numărul de personal propus şi aprobat pentru a functiona în 
cadrul Politiei Locale Slobozia a fost de 52 de posturi, număr stabilit  conform Ordonaţei nr. 63/2010.  
Dintre acestea 48 sunt functii de execuţie , 3 sunt funcţii de conducere (director executiv, şef serviciu, şef 
birou) şi una este  funcţie contractuală de muncitor calificat care are responsabilităţi de gestionar, arhivar, 
armurier, agent de pază. La începutul anului 2012, aveam trei posturi vacante definitiv şi două posturi 
vacante temporar, iar pe parcursul anului s-au mai vacantat 3 posturi, dintre care două definitiv şi unul 
temporar.  Unul  dintre  posturi  s-a  vacantat  la  solicitarea  poliţistului  local  care  şi-a  schimbat  locul  de 
muncă. Al doilea post vacantat definitiv precum şi cel vacantat temporar au apărut ca urmare a demisiei,  
respectiv a suspendării din funcţie a doi poliţişti locali care au fost au fost cercetaţi penal pentru fapte de 
corupţie, dintre care unul a fost deja şi condamnat.
        Examene desfaşurate. Ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale,  în cursul anului au fost  sustinute 
următoarele examene:

-  de promovare în clasă - 1 promovare 
-  promovare în grad profesional – 9 promovari
-  recrutare pentru două posturi  temporar vacante de  poliţist local, posturi care nu au fost ocupate. 

          Sancţiuni disciplinare.  Conform raportului întocmit de  comisia de disciplină, a fost aplicată unui 
politist local sancţiunea disciplinară de retrogradare în funcţia publică pe o perioadă de 1 an. În temeiul 
art. 50 alin. 2 din HG nr. 1344/2007 conducătorul instituţiei  a modificat durata aplicarii sanctiunii la 6 
luni prin decizia nr. 54/02.04.2012. Aceasta sancţiune a fost radiată de drept prin decizia 120/01.10.2012. 
Conform prevederilor art 82 alin 1 lit b din Legea nr. 188/199 privind Statutul funcţionarilor publici, în  
acest an a fost radiată sancţiunea disciplinară de suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare 
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sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de 1 an aplicată în 2011 unui poliţist local. 
( Decizia nr. 259/21.10.2011). 

Pregatire  profesionala.  În  conformitate  cu  art.  18  din  Legea  nr.  155/2010  a  poliţiei  locale, 
Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale ne-a 
repartizat 12 locuri la instruirea iniţială a politiştilor locali, după cum urmează:

1. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor ,,Nicolae Golescu” Slatina – 6 locuri în perioada 
23.04.-20.07.2012

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascar” Câmpina – 6 locuri - 17.09, în perioada 14.12.2012

Măsuri pentru anul 2013.

- Participarea cu un număr de 12 poliţişti locali la cursurile de formare iniţială, impuse de Legea nr.  
155/2010,

- Instalarea de sisteme de supraveghere video pe principalele puncte de acces în municipiu,
- Finalizarea procesului de implementare a Sistemului de Control Intern,
- Desfăşurarea procesului de pregătire practică specifică. 

DIRECTOR

   Ing. Laurenţiu Abaza
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