
RAPORT  DE  ACTIVITATE
octombrie   2013

          Activitatea poliţiştilor locali din această lună s-a concretizat  prin derularea unei 
serii  de  acţiuni  în  domeniul  ordinii  publice  şi  a  circulaţiei  rutiere  precum şi  prin 
aplicarea unui număr de 328 sancţiuni contravenţionale.  Dintre acestea,  147 sunt 
amenzi, în valoare totală de 33.065 lei,  181 fiind reprezentate de avertismente scrise 
(  57 )  şi  verbale  (   124 ).   Sancţiunile  menţionate  au fost  aplicate  pentru abateri  
privind:
• circulaţia rutieră                                                                    - 186;
• tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -  88 ;    
• îngrădirea, ocuparea domeniului public                                - 20;
• salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -  8;
• animale în libertate                                                                -  6;
• activităţi comerciale                                                               -  6;
• alte abateri                                                                             -  14.

Conform planului de măsuri nr.7626/23.10.2013, poliţiştii locali au desfăşurat 
în intervalul 24-27 octombrie 2013 acţiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice la 
manifestările  ocazionate  de  Festivalul  Toamnei,  urmărindu-se  respectarea  tuturor 
obligaţiilor legale de către comercianţi : accesul cu autovehicule pe spaţiul destinat 
prezentării  mărfurilor,  legalitatea  ocupării  domeniului  public  pentru  activităţi 
comerciale,  menţinerea  curăţeniei  în  zona  de  lucru  a  fiecărui  agent  comercial, 
menţinerea ordinii şi liniştii publice pe zona teraselor amenajate. Cu această ocazie au 
fost sancţionate 4 persoane ce desfăşurau acte de comerţ fără a deţine avize legale.

Poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine şi cu ocazia diferitelor evenimente 
derulate în luna octombrie pe raza municipiului, după cum urmează:

• La  Casa  de  Cultură  a  Sindicatelor,  cu  ocazia  Festivalului  de  muzică 
folclorică Doina Bărăganului

• În Piaţa Agroalimentară – Zilele Recoltei;
• La Cantina Socială din str. Viilor 61 – distribuire ajutoare;
• Cu ocazia protestului  spontan al angajaţilor Amonil;
• La  Stadionul  Municipal  –  meci  de  fotbal  şi  Cupa  Municipiului  la 

Atletism;
• Pe b-dul Chimiei – concurs de cros şi ciclism;
• La   slujba  de  la  Catedrala Înălţarea  Domnului,  cu  ocazia  hramului 

bisericii.
Poliţiştii locali din cadrul biroului de circulaţie rutieră au dirijat traficul rutier, 

ca de obicei, în fiecare zi,  în zona Şcolii generale nr. 3, au participat la acţiunea de 
fluidizare a traficului rutier cu ocazia concursului de cros şi ciclism organizat pe b-dul. 
Chimiei. Acţiuni de fluidizare au avut loc şi în alte situaţii precum:

• lucrările de modernizare a carosabilului  de pe b-dul Unirii;
• depuneri de coroane  la monumentul eroilor, de  Ziua Armatei;
• toaletarea copacilor de către  angajaţii DADP;



• dezafectarea  conductei  de  termoficare  din  zona  str.  Ialomiţei  -  Piaţa 
Agroalimentară.

Agenţii noştri au participat la 10 acţiuni de însoţire/conducere, după cum urmează:
• însoţirea reprezentantului  SPAS, la locuinţele sociale  de pe strada Viilor, 

nr.61 pentru verificarea modului de efectuare şi menţinere a curăţeniei de 
către asistaţii sociali, ce locuiesc pe strada Viilor, nr.61.

• conducerea la Centrul de Primire a două persoane ( mama şi fiul minor ), 
alungaţi de la domiciliu.

• însoţirea echipei de ecarisaj pentru prinderea şi ridicarea câinilor fără stăpân 
de pe raza municipiului.

• Executarea unui  mandat de aducere.
• Conducerea  unei persoane vârstnice la Centrul de pe strada Lacului. Acesta 

fugise din centru fiind  depistat ulterior în Piaţa Agroalimentară.
• Depistarea  unui  minor  dat  dispărut  şi  conducerea  acestuia  la  Poliţia 

Municipală, fiind predat ulterior părinţilor.  
• însoţirea  repezentanţilor  compartimentului  Asociaţii  de  Proprietari  din 

cadrul Primăriei,  în vederea soluţionării unei reclamaţii;
• Acordarea  de sprijin Ambulanţei pentru conducerea la Spitalulul Judeţean a 

unui bolnav psihic.
• Însoţirea  echipei  de  reporteri  ai  postului  local  de  televiziune   Antena  1 

Slobozia,  în  zona  Privighetoarea  pentru  realizarea  unui  reportaj  privind 
persoanele fără adăpost ce înoptează  în clădirea dezafectată.

          În cadrul  acţiunilor astfel derulate şi a   activităţilor zilnice de patrulare pe raza 
municipiului,  au fost identificate 1034 de persoane, pentru 170 dintre acestea fiind 
necesară verificarea în baza de date.
          În acest interval de timp au fost înregistrate 115  reclamaţii şi sesizări, dintre 
care 96 telefonice, 10 scrise şi 9 verbale. Din totalul reclamaţiilor primite 25 nu s-au 
confirmat. Urmare rezolvării acestora s-au aplicat 54 de averismente şi 7 amenzi, dar 
au fost luate şi o serie de măsuri complementare, cum ar fi:

• asigurarea zonei până la sosirea echipei de cercetare;
• supravegherea zonei ce face obiectul sesizării;
• îndrumare către Poliţia Municipală;
• conducerea persoanei la Centrul de Primire;
• verificarea avizelor legale;
• aplanarea conflictelor iscate;
• îndepărtarea  din  zonă  a  persoanelor  care  făceau  obiectul  reclamaţiei  (copii, 

persoane fără adăpost sau persoane  cu probleme de comportament);
• solicitarea intervenţiei Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;
• acordarea de sprijin echipajului Ambulanţei;
• invitarea la sediu Poliţiei Locale în vederea clarificării situaţiei.

Urmare constatărilor din teren, au fost transmise către alte instituţii sau operatori 
de servicii 19 note telefonice, din care: 17 către DADP, 2 către Urban SA. 



În data de 05.10.2013, pe timpul efectuării serviciului în patrulă mixtă, s-a primit o 
sesizare prin serviciul SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană de sex feminin a 
lovit uşa apartamentului vecinei cu un obiect contondent. La faţa locului s-a constatat că 
cele  reclamate  se  confirmă,  partea  reclamată,  cunoscută  ca  având  probleme  de 
comportament a fost condusă la sediul Poliţiei Municipale.

În data  de 21.10.2013, poliţiştii  locali  ce  efectuau serviciul  de noapte cu 
agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia, au identificat, ca urmare a unei sesizări 
telefonice, o persoană de sex masculin ce deţinea asupra sa un cuţit. Persoanele implicate 
în conflict au fost conduse la sediul Poliţiei Municipale pentru continuarea cercetărilor.

În  data  de  30.10.2013,  pe  timpul  patrulării  în  cartierul  Slobozia  Nouă, 
patrula mixtă a depistat o persoană de sex masculin ce conducea pe drumurile publice un 
autovehicul neînmatriculat, fapt pentru care aceasta a fost condusă la Poliţia Municipală.
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