
RAPORT  DE  ACTIVITATE
Trimestrul II 2013

Trimestrul II al acestui an  a cuprins acţiuni din toate domeniile de activitate specifice Poliţiei 
Locale,  reprezentative fiind acţiunile în domeniul menţinerii ordinii şi liniştii publice, fapt reliefat şi 
în  numărul  de reclamaţii  şi  sesizări  înregistrate  în  această  perioada  – 376,  din care  207 au vizat 
încălcări ale Legii 61/1991.

În aceste condiţii, acţiunile care s-au derulat în mod curent, conform sintezei şi indicatorilor de 
performanţă sunt :

- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 4
- contravenţii  constatate  -  758  (  342  de  amenzi  în  valoare  totală  de  72.800,  130  de 

avertismente scrise şi 286 avertismente verbale)   
- acţiuni şi controale – 112, din care :

• 89 - în unităţile de învăţământ
• 12 - pe linie comercială
•   4 - în domeniul transportului de călători
•   2 - pe linie de circulaţie
•   4 - în colaborare cu alte instituţii

- infracţiuni constatate  -5
- infractori prinşi - 4
- persoane identificate – 2140, din care

• legitimate -1445
• persoane verificate în baza de date - 695

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -21
- persoane luate în evidenţă –   4, din care :

• persoane fără domiciliu - 3
• bolnavi psihic -1

                                                                                                                        
- înmânare de documente – 172
- măsuri de ordine – 8
- acţiuni de :  -  executare a mandatelor -3

                                            -  însoţire a funcţionarilor publici - 17
                                            - conducere de minori -1
                                            - alte situaţii - 6

În acest trimestru au fost preluate  376 de reclamaţii şi sesizări, din care  58 s-au dovedit a fi 
neconfirmate. Din total,  27 de sesizări au fost depuse în scris, 20 au fost comunicate direct de către 
petent  şi 329  au fost făcute telefonic. În acţiunile de rezolvare a acestora, pentru cazuri ce au intrat în  
competenţa noastră, s-au aplicat 60 de amenzi şi 133 de avertismente. În alte situaţii pentru care nu s-a 
impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, după cum urmează :

- conflicte aplanate – 16
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- îndrumare către instituţiile abilitate-12
- anuntarea Ambulanţei – 2
- anunţat ISU - 2
- supravegherea zonei - 18 
- aplicare de invitaţii conducătorilor auto - 20

O prezentare pe diferite domenii de activitate a măsurilor  luate de către poliţiştii locali  în anul 
2013, trimestrul II, este cea din tabelul următor :

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.

339 147 91 101 17.675

Din care : OUG 195 276 99 85 92 15.525

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.

17 11 - 6 1.300

3
SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 

HCL 106 – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.17, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17,  3.19, 3.20, 3.26, 3.27, 
3.32, 3.33, 3.37, 3.39, 3.41, 3.42, 5.3, 7.6, 9.5, 
9.6; 

LG 24 – art. 21 lit. g ; OUG    78 – 51.1 a.; HCL 111.

52 23 2 27 3.900

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 .

44 13 11 20 4.875

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. 4 - - 4 900

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ : HCL 106 – 3.7, 3.22, 3.34, 7.2, 7.4, 7.5; 
LG 24 – fără art. 5 lit. c şi art. 21 lit. a, e, g, j, 5 1 - 4 400

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 
7.7 ; LG 61 – 3.17. 8 2 2 4 700

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

257 81 21 155 38.150

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 
HGR 661; HG 947; OG 99. 1 1 - - -

10 ALTELE 31 7 3 21 4.900
T O T A L 758 286 130 342 72.800
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În această perioadă am sesizat în 63 de situaţii  instituţiile sau societăţile care aveau 
datoria de a interveni potrivit competenţelor, în luarea măsurilor corespunzătoare : DADP -46, Urban 
SA – 11, Poliţia Municipală – 3, alte societăţi – 3.
       În ceea ce priveşte supravegherea unităţilor şcolare, trebuie subliniat că prezenţa poliţiştilor 
locali  are o mare importanţă,  păstrându-se permanent legătura cu profesorii de serviciu pe unitate, 
acordându-le sprijin în momentul în care aceştia au solicitat. Totodată, a fost  supravegheat traseul cel 
mai frecventat de către elevii ce locuiesc în afara municipiului, în deplasarea de la sau spre gară şi 
autogară,  în  aceste  două  obiective,  ca  puncte  de  concentrare  a  elevilor  navetişti,  urmărindu-se 
eliminarea tuturor evenimentelor nedorite în care ar putea fi implicaţi elevii.
Acţiunile de patrulare au avut loc cu precădere la intrarea – ieşirea elevilor de la cursuri,  dar şi pe  
timpul pauzelor, în funcţie de programul fiecărei unităţi şcolare. Au fost legitimate şi îndepărtate din 
imediata vecinătate a şcolilor peste 30 de persoane ce nu-şi puteau justifica prezenţa în zonă. Pentru 
pătrunderea fără respectarea regulilor de aces în incinta unităţilor de învăţământ s-au aplicat 9(nouă) 
sancţiuni contravenţionale. Totodată, au fost sancţionate cu amendă două persoane care, aflându-se 
fără drept în incinta unei unităţi şcolare, au refuzat să dea date pentru stabilirea identităţii la cererea 
justificată a agentului de ordine publică. Poliţiştii locali au aplanat 4( patru) dispute iscate între elevi, 
informând despre modul de rezolvare şi măsurile aplicate persoanele responsabile din cadrul unităţilor 
de  învăţământ,  colaborând  totodată  cu  părinţii  acestora  pentru  impunerea  conduitei  înscrise  în 
regulamentele şcolare. 
La solicitarea cadrelor didactice, poliţiştii locali au participat la întâlniri cu elevii, în cadrul orelor de 
dirigenţie,  informaţiile  transmise  fiind  de  natură  să  prevină  delicvenţa  juvenilă  şi  victimizarea 
minorilor. 

S-au desfăşurat o serie de acţiuni în baza planurilor de măsuri:
• Plan de acţiune nr.3364, din data de 23.04.2013. Poliţiştii locali au verificat comercianţii şi 

producătorii  individuali  din Piaţa  Agroalimentară  şi  din Piata  Cuza Vodă,  având în atenţie 
modul în care aceştia expun produsele spre vânzare. Totodată au fost verificate autorizaţiile de 
funcţionare ale unităţilor de alimentaţie publică şi ale teraselor din zona pieţelor.

• Plan de acţiune nr.3325, din data de 22.04.2013, pentru respectarea normelor rutiere de către 
biciclişti şi pietoni şi pentru prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind masa 
maximă admisă de peste 3.5 tone. Au fost constatate şi aplicate sancţiuni pentru un număr de 
15 contravenţii pentru încălcarea normelor legale privind circulaţia bicicliştilor şi a pietonilor 
dintre  care  2  avertismente  scrise  şi  13  avertismente  verbale,  însoţite  de  atenţionarea  şi 
informarea acestora cu privire la respectarea reglementărilor  rutiere în vederea adoptării  de 
către aceştia a unui comportament corespunzător în trafic. Au fost opriţi în trafic şi verificaţi 3 
conducători  de autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone,  aceştia  deţinând autorizaţie de 
liberă trecere. La aceste activităţi au participat, într-un schimb de experienţă, şi efective ale 
Poliţiei  Locale Câmpina,  care au însoţit  patrulele  noastre în teren,  urmărind modul  în care 
acestea acţionează. La fel ca şi pentru colegii noştri din Călăraşi în luna martie, modul nostru 
de organizare şi de lucru, a fost apreciat în mod pozitiv de către poliţiştii locali câmpineni, 
multe dintre aspectele constatate în acţiunile derulate, urmând a fi adaptate la condiţiile locale 
şi puse în practică în localitatea lor.

• Plan  de  măsuri  nr.3829/2013,  plan  ce  a  reprezentat  un  control  sistematic  al  respectării 
prevederilor cuprinse în HCL nr. 106/2009, privind animalele de companie.  Mai exact este 
vorba despre respectarea de către deţinătorii acestora, a obligaţiilor legate de supravegherea 
animalelor precum şi de deţinerea de materiale corespunzătoare,  care se asigure menţinerea 
stării  de curăţenie  a  domeniului  public.  Aşa încât,  în  perioada  15 – 31 mai  2013,  au fost 
legitimate 130 de persoane deţinătoare de animale de companie, aflate pe arterele de circulaţie 
sau în zonele de agrement, fiind aplicate 22 de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi şi 
17 avertismente,  6 fiind urmare  a lăsării  animalelor  nesupravegheate.  În această  acţiune,  o 
singură persoană a fost sancţionată pentru refuz de legitimare.
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• Plan  de  măsuri  nr.4677,  din  11.06.2013,  pentru  menţinerea  ordinii  şi  liniştii  publice  la 
manifestările  ocazionate  de Sărbătorile  municipiului  Slobozia,  în  perioada 13-16 mai.  S-au 
efectuat acţiuni de patrulare în zonele de desfăşurare a manifestărilor culturale, sportive şi de 
agrement fără a fi înregistrate evenimente majore.

            În categoria activităţilor curente în programul de lucru al instituţiei se încadrează şi dirijarea 
circulaţiei rutiere în zona Şcolii generale nr. 3, la intersecţia b-dul. Unirii cu str. Ardealului, precum şi  
afluirea traficului rutier pe arterele pe care DADP ori diferite unităţi comerciale derulează lucrări de 
reparaţii şi modernizări. În ce priveşte constatarea de contravenţii în acest domeniu de activitate, se 
remarcă o scădere a ponderii acestora în bilanţul  sancţiunilor aplicate în trimestrul II - 339, care sunt 
în număr mai mic decât în trimestrul I -654  sau decât în lunile similare ale anilor trecuţi, datorită 
prezenţei sistematice a agenţilor noştri în zonele de lucru în carosabil. 

De asemenea, pentru asigurarea unei semnalizări corespunzătoare, poliţişti locali cu atribuţii în 
domeniul  circulaţiei  pe  drumurile  publice  în  colaborare  cu  biroul  rutier  al  Poliţiei  Municipiului 
Slobozia au acordat asistenţă în zonele unde au fost aplicate marcajelor rutiere.
            În luna iunie poliţiştii locali au verificat 138 de agenţi economici de pe raza municipiului 
Slobozia,  care  au  ca  obiect  de  activitate  CAEN  56  Restaurante  si  alte  activităţi  de  servicii  de 
alimentaţie, potrivit evidenţelor existente la Registrul Comerţului Ialomiţa, ocazie cu care a reieşit că 
un număr de 46 nu mai funcţionează în momentul de faţă, 26 au alt obiect de activitate iar 35 nu deţin  
Autorizaţie de Alimentaţie Publică emisă de Primăria Slobozia. Reprezentanţilor acestor unităţi li s-a 
dat termen de intrare în legalitate, în caz contrar se vor aplica măsuri de sancţionare potrivit legislaţiei 
în vigoare.

În ceea ce priveşte autoturismele expuse la vânzare pe domeniu public, în acest trimestru au fost 
monitorizate 50 de autoturisme, 12 dintre acestea îndeplinind condiţiile legale de aplicare a sancţiunii 
deţinătorului legal. Astfel, poliţiştii locali din cadrul biroului de circulaţie rutieră au aplicat 8 sancţiuni 
contravenţionale.

Poliţiştii locali au efectuat, ca şi în primul trimestru al anului, controale privind activitatea de 
transport public de călători,  fiind aplicate potrivit Legii 92/2007, două avertismente scrise călătorilor 
ce nu au putut prezenta biletul de călătorie. 

În continuare, ţinând cont că suntem în plin sezon estival,  activitatea poliţiştilor locali va fi 
orientată în special asupra menţinerii ordinii şi liniştii publice, acoperind prin patrulare zonele cele mai 
intens  frecventate de locuitorii  municipiului precum şi toate punctele din apropierea blocurilor de 
locuinţe, cunoscute pentru  prezenţa grupurilor de tineri gălăgioşi, ce atrag sesizări şi reclamaţii din 
partea celorlalţi cetăţeni. 

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza
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