
         

RAPORT  DE  ACTIVITATE
Trimestrul III 2013

Ca în fiecare an din întreaga  activitate a Poliţiei Locale Slobozia începând din 2005,  şi în 
acest an, trimestrul III a fost  unul  în care şi numărul de acţiuni şi intervenţii dar şi numărul de 
sancţiuni  aplicate, se situează peste nivelul atins în orice alt trimestru al anului 2013, toate acestea ca 
urmare a specificului perioadei calde, de vacanţă, care sporeşte animaţia din spaţiul public. Şi în întreg 
spectrul activităţilor desfăşurate, reprezentative se menţin încă  rezultatele în domeniul ordinii şi 
liniştii publice, un domeniu căruia trebuie să îi acordăm în continuare atenţia cuvenită şi în care 
beneficiem şi de sprijinul locuitorilor care, în diverse situaţii, au sesizat problemele pe care le au şi a 
căror rezolvare intră în competenţa noastră, aşa cum rezultă din situaţia reclamaţiilor şi sesizărilor. 

Din sintezele zilnice prezentăm în continuare valoarea fiecărui indicator de performanţă pe 
această perioadă : 

- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 4
- auto folosite în patrulare - 2
- contravenţii constatate – 976  ( 375  de amenzi în valoare totală de 66.605, 137 de 

avertismente scrise şi 428 avertismente verbale)   
- acţiuni şi controale – 84, din care :

• 74 - în unităţile de învăţământ
•   2 - pe linie comercială
•   3 - în domeniul transportului de călători
•   2 - pe linie de circulaţie
•   3 - în colaborare cu alte instituţii

- infracţiuni constatate  - 2
- infractori prinşi - 3
- persoane identificate – 2633, din care

• legitimate -2153
• persoane verificate în baza de date – 480
• persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -54

- persoane luate în evidenţă –   4, din care :
• persoane fără domiciliu - 1
• bolnavi psihic -1
• cerşetori - 2

                                                                                                                        
- înmânare de documente – 172
- măsuri de ordine – 8
- acţiuni de :  -  executare a mandatelor -6

                                            -  însoţire a funcţionarilor publici - 22
                                            - conducere de minori -1
                                            - alte situaţii – 3
                 -     reclamaţii şi sesizări  -  429, din care :
                                             - pe încadrare juridică : la Legea nr. 61/1991 – 252
                                                                                   la HCL nr. 48/2012 – 56
                                                                                    altele - 121
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                           - scrise : 21
                           - telefonice :  390, din care :
                                                             - de la SUAU 112 : 19

                                             - verbale : 18

Ca principală şi cea mai elocventă formă de prezentare a activităţii  serviciului nostru, facem 
cunoscută  situaţia sancţiunilor  în tabelul de mai jos, reliefând astfel domeniile pe care s-a acţionat şi 
măsura în care s-a intervenit prin aplicarea prevederilor legale aflate în competenţă. Iese astfel  în 
evidenţă o oarecare creştere a ponderii avertismentelor şi în special a celor verbale, din totalul 
sancţiunilor aplicate, faţă de perioadele similare a anilor trecuţi. Considerăm că acest lucru este în cea 
mai mare parte, o urmare a modului în care contravenienţii au devenit mult mai cooperanţi, îşi 
recunosc gradul  de vinovăţie şi îşi asumă responsabilitatea, oferind indiciile clare că îşi corijează 
atitudinea pe probleme pe care angajaţii poliţiei locale au atribuţia de a interveni şi lua măsuri, dar, a 
reieşit faptul că,  în primul rând, contravenientul recunoaşte autoritatea poliţistului local  iar acesta este 
aspectul cel mai important în teren.

Ordinea şi liniştea publică : se remarcă faptul că ponderea în numărul total de 976 sancţiuni, 
o deţine domeniul ordinii şi liniştii publice, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1991, cu 165 
amenzi şi 239 avertismente, preluând  întâietatea, după trei ani,  faţă de circulaţia rutieră, unde 
numărul de sancţiuni aplicat la OUG nr. 195/2002, de 127 amenzi şi 231 avertismente, este   într-o 
oarecare scădere şi, de fapt,  reflectă corect, situaţia actuală din teren.

După cum se remarcă, în celelalte privinţe : ale salubrităţii, activităţilor comerciale ilicite sau 
gospodărirea domeniului public, lucrurile îşi păstrează trendul caracteristic ultimilor ani, cu numărul 
de sancţiuni în continuă scădere. 

Toate aceste constatări, duc în mod categoric la concluzia că activitatea Poliţiei Locale 
Slobozia se îndreaptă spre ceea ce defineşte raţiunea ei de a exista şi reprezintă  cu adevărat activitatea 
de tip poliţienesc – ordinea publică şi circulaţia rutieră, în timp ce activităţile colaterale, enumerate 
mai sus, vor ocupa mai puţin din timpul instituţiei şi angajaţilor acesteia şi din cauză că o mare parte a 
lucrurilor pe aceste zone, au fost puse în ordinea lor firească, legală. Astfel încât, pe întreaga perioadă 
a verii, tot procesul de organizare şi planificare a activităţii instituţiei şi a fiecărui poliţist local în parte 
a urmărit rezolvarea problemelor în domeniul ordinii şi liniştii publice : programul de lucru, zonele de 
acţiune, modalitatea de intervenţie, modul de colaborare şi susţinere a echipelor în teren. 

În perioada iulie – septembrie, numărul reclamaţiilor şi sesizărilor  a fost peste cel  din 
perioadele smilare ale anilor trecuţi, egalând situaţia din anul 2009, cel mai solicitant an pentru noi. 
Dar ceea ce trebuie semnalat este faptul că din cele 429 de reclamaţii, ( din care 73 s-au dovedit 
neconfirmate )  doar 252 au ca încadrare Legea nr. 61/1991  (  adică 58 % din total ), sub nivelul celor 
din 2012, şi în cifre absolute şi procentual. În plus, aceste 252 de reclamaţii şi sesizări înregistrate în 
evidenţele noastre,  cuprind  şi  55 dintre cele 73 de reclamaţii neconfirmate, ceea ce reduce numărul 
total şi dă imaginea corectă a situaţiei pe capitolul ordine publică din acest punct de vedere.  În acest 
an apar şi reclamaţiile determinate de încălcarea prevederilor HCL nr. 48/2012, prin care s-au 
concesionat locurile de parcare şi care au vizat ocuparea nelegală a locului de parcare concesionat de 
către alţi conducători auto, dar prin amplasarea de indicatoare de informare în această privinţă, 
lucrurile par a intra în normal în ultima perioadă. 

Măsurile luate în cadrul procesului de rezolvare a reclamaţiilor au constat în primul rând, 
în aplicarea unui număr de 222 sancţiuni,  dar şi în îndrumarea persoanelor implicate către instituţiile 
abilitate sau sesizarea acestor instituţii pentru rezolvarea legală, conducerea  persoanelor la sediul 
instituţiei noastre sau la sediul Poliţiei municipiului Slobozia, îndepărtarea din zonă a persoanelor 
depistate la locul reclamaţiei etc.

NR. DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 



CRT. 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.

418 161 124 133 23.510

Din care : OUG 195
358 117 114 127 22.860

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.

10 3 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.

51 19 2 30 3.850

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 .

38 6 14 18 4.950

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.

9 4 1 4 750

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 3 1 1 25

7

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

16 9 2 5 600

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

404 220 19 165 31.350

9

COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 

HGR 661; HG 947; OG 99.

1 - 1 - -

10
ALTELE

24 3 3 18 1.270

T O T A L 976 428 173 375 66.605

Pe parcursul acestui trimestru am derulat şi două acţiuni pe următoarele teme : 
Plan de măsuri nr.6571/04.09.2013,  pentru prevenirea şi  combaterea încălcării  normelor  

legale privind accesul autovehiculelor cu masa maximă admisă de peste 3,5 tone pe anumite sectoare  
de drum din municipiul Slobozia. Scopul acţiunii a constat în verificarea autorizaţiilor de liberă trecere 
a acestor autovehicule. Au fost astfel verificate toate autovehiculele depistate în trafic şi care erau 
destinate transportului de mărfuri. Dintre acestea, 23 autovehicule se încadrau la categoria celor vizate 
( cu peste 3,5 to. masă maximă autorizată  ) fiind aplicate pentru lipsa autorizaţiei,  două sancţiuni 
contravenţionale cu amendă.



Plan de măsuri nr.6594/05.09.2013  privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau  
agresivi. Scopul acestei măsuri l-a reprezentat identificarea proprietarilor sau deţinătorilor temporari ai 
câinilor  agresivi  sau  periculoşi,  realizarea  unei  evidenţe  a  acestora  precum  şi  verificarea  dar  şi 
informarea  acestora  cu  privire  la  obligaţiile  ce  le  revin,  în  confortmitate  cu  prevederile  OG  nr. 
55/2002, privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agesivi.

Circulaţia  rutieră  :  pentru  că,  în  baza  competenţelor  atribuite  de  Legea  nr.  155/2010, 
acţionăm pe această linie de aproape 3 ani dar având în vedere că încă din anul 2008, prin aplicarea 
unor  prevederi  ale   hotărârilor  de  consiliu  local  suntem împlicaţi  în  supravegherea  şi  menţinerea 
disciplinei conducătorilor auto, circulaţia rutieră  reprezintă un domeniu  care nu mai este de noutate şi 
în  care acţiunea poliţiştilor locali şi-a făcut din plin simţit efectul, prin rezultatele din teren, unde, pe 
acele  aspecte  din  regulamentul  de  circulaţie  rutieră,  pe  care  instituţia  noastră  are  competenţe,  se 
remarcă   schimbări  pozitive,  în  special  în   ce  priveşte  desfăşurarea  fluentă  a   traficului  rutier  pe 
arterele aglomerate.  Măsurile de impunere a respectării prevederilor legate de oprirea şi staţionarea 
autovehiculelor, de dirijarea traficului în zonele şi intervalele orare de maximă aglomeraţie, afluirea 
traficului în punctele în care se derulează lucrări în carosabil, şi-au pus amprenta pe aspectul general al 
localităţii  în  acest  domeniu.  Aici  numărul  de  sancţiuni  a  căpătat  un  trend descendent,  credem că 
tocmai din cauza implicării  serioase a poliţiştilor locali  din cadrul Biroului de Circulaţie rutieră şi 
capacitării conducătorilor auto de a-şi însuşi dar şi de a respecta regulamentul de circulaţie chiar şi în 
condiţiile în care numărul de autovehicule înmatriculate în Slobozia este în continuă creştere.  
     În ceea ce priveşte supravegherea unităţilor şcolare, s-a acordat aceeaşi atenţie fiecărei şcoli 
pe care o avem în responsabilitate, urmărind asigurarea siguranţei elevilor pe întreaga zonă limitrofă a 
unităţii de învăţământ şi, totodată, urmărind afluirea traficului autovehiculelor în zonă, în condiţiile în 
care, foarte mulţi copii fiind aduşi de părinţi la şcoală cu maşina, circulaţia rutieră este la maximă 
intensitate în momentele de dinaintea  începerii programului şcolar. Acest lucru se remarcă în special 
la Şcoala generală nr. 3, unde zilnic dirijăm traficul rutier în intersecţia bulevardul Unirii – strada 
Ardealului dar şi la celelalte două unităţi şcolare :  la Şcoala generală nr. 2, unde spaţiile restrânse 
afectează puternic circulaţia maşinilor pe str. T. Vladimirescu dar şi pe str. Constructorilor şi Şcoala 
generală nr. 1, unde str. V. Alecsandri devine loc de ambuteiaj  dimineaţa între orele 7.30 şi 8.00. 

 Întrucât în cea mai mare parte, pe perioada iulie - septembrie a fost vacanţa şcolară, nu s-au 
constatat  evenimente,  singurele situaţii  la care s-a intervenit  fiind reprezentate  de îndepărtarea din 
curtea  instituţiilor  de învăţământ  a  copiilor  –  de obicei  chiar  elevi  ai  şcolii,  care  jucau fotbal  pe 
terenuri de sport. Nici primele două săptămâni de program şcolar din luna septembrie  nu au ridicat 
probleme, poliţişii locali fiind prezenţi în zona şcolilor la fiecare moment de mare aglomeraţie – la 
începutul şi la sfârşitul  programului şcolar, la pauzele mari dar şi pe traseele de aflux al elevilor care 
se deplasează spre casă sau spre (auto)gară.

Autoturisme la vânzare : pe parcursul celor trei luni, din cele 47 de autoturisme luate în 
evidenţă ca fiind expuse la vânzare, ( înmatriculate în România ) doar 15 au îndeplinit condiţiile legale 
de aplicare a sancţiunii. Ca urmare a procedeelor  greoaie de identificare a deţinătorilor legali ai 
acestor vehicule, în situaţia  în care acestea au fost re-re-vândute fără operarea schimbărilor de 
proprietar  în bazele de date, au fost aplicate 9 sancţiuni,  6 cazuri aflându-se în lucru prin desfăşurarea 
etapelor  procedurale de stabilire a vinovaţilor. La acest moment, numărul de autovehicule expuse la 
vânzare în parcarea situată la intersecţia M.Basarab/Ştefan cel Mare este de cca. 2-4, în scădere 
continuă faţă de anii anteriori.

Auto abandonate :   din cele 126 de autovehicule cu indicii care  au determinat încadrarea lor 
la această categorie reglementată de Legea nr. 421/2002, luate în evidenţă în acest an, 31 au fost 
inventariate în trimestrul supus analizei. Dintre acestea, 21 au fost puse deja în circulaţie, printre care 
şi cele 13 pentru care deţinătorii legali au primit somaţia legală. Chiar dacă, în conformitate cu 
declaraţiile martorilor, unele dintre aceste autovehicule nu au îndeplinit termenul legal de un an de 
când sunt pe domeniul public neutilizate, noi am insistat în sensul informării deţinătorilor legali asupra 
prevederilor legale şi capacitării lor de a oferi vehiculului aspectul şi statutul corespunzător unei 
maşini utilizate şi utilizabile.  În acest mod, apreciem că la sfârşitul anului, numărul maşinilor care fac 
obiectul acestei activităţi să se reducă la mai puţin de jumătate din cele aflate în evidenţă la această 
dată.



Activitatea de transport în regim de taxi – a fost avut în vedere în special, prin măsuri de 
supraveghere în vederea eliminării posibilităţii de concurenţă neloială ca urmare a preluării clienţilor 
din staţiile de transport public. În urma acţiunilor desfăşurate, s-a constatat faptul că din acest punct de 
vedere nu există indicii care să creeze suspiciuni operatorului, urmând ca şi în continuare să avem în 
atenţie subiectul.

În acest trimestru am avut prima intervenţie, în temeiul prevederilor Legii nr. 487/2002 a 
sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, de internare în vederea evaluării 
psihiatrice, a unei persoane, ca urmare a  comportamentului necontrolat a acesteia şi atitudinii agresive 
manifestate asupra unor cetăţeni. Măsura s-a pus în aplicare cu sprijinul Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă care a asigurat transportul pacientului la unitatea sanitară de profil din Brăila.

În această perioadă, pentru intervenţii în vederea efectuării de lucrări de reparaţii sau remedieri, 
am  sesizat  în  68  de  situaţii  instituţiile  sau  societăţile  care  aveau  datoria  de  a  interveni  potrivit 
competenţelor, în luarea măsurilor corespunzătoare. Ponderea în acest sens au avut-o DADP  - cu  48 
de sesizări , SC Urban SA  cu 12 sesizări, pentru probleme legate de necesitatea efectuării de lucrări de 
reparaţii  la  arterele  pietonale  sau  rutiere,  la  reţelele  de  apă  şi  canalizare,  tăierea  sau  toaletarea 
arborilor.

Poliţiştii locali au participat la solicitarea operatorului de transport public de călători, la 
controalele  efectuate  privind deţinerea de tichete de călătorie de către cei care beneficiază de acest 
serviciu. Au fost  aplicate, potrivit Legii nr.92/2007,  trei avertismente scrise călătorilor ce nu au putut 
prezenta biletul de călătorie. 

 Contestaţii : La finalul trimestrului III, au fost înregistrate 8 contestaţii la procesele verbale de 
contravenţie întocmite care se află încă pe rol, niciunul nefiind soluţionat. Pe primele nouă luni ale 
anului 2013, situaţia la data de 30 septembrie, este următoarea :
-număr procese verbale întocmite :  548
-număr de procese verbale contestate : 36, reprezentând 6,5  %,
-număr de contestaţii soluţionate :  13,
-număr de contestaţii admise : 1, adică 7 % din numărul celor soluţionate.

Infracţiuni : poliţiştii locali au constatat în flagrant o infracţiune, de furt de profile metalice 
dintr-o clădire din localitatea Amara şi au participat la depistarea şi reţinerea unui conducător auto care 
a comis un accident pe o trecere de pietoni, cu rănirea pietonului şi părăsirea locului accidentului. 

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza
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