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Luna noiembrie din acest an, se înscrie, din punct de vedere al acţiunilor dar şi al 
rezultatelor materializate prin măsuri de sancţiune, în linia anilor precedenţi, cu un uşor 
trend descrescător la nivelul numărului de fapte de natură contravenţională constatate. 
Această caracteristică este valabilă pe fiecare domeniu de activitate în ultimii patru ani. 
( gospodărirea municipiului, ordine publică şi deasemenea, circulaţie rutieră ). Acţiunile 
zilnice de dirijare a circulaţiei rutiere sau de asigurare a fluenţei traficului în punctele de 
mare  aglomeraţie  rutieră  sau  în  care  se  derulează  lucrări  în  carosabil,  supravegherea 
permanentă  a  pieţelor  agroalimentare,  însoţirea  funcţionarilor  publici  din  primărie  în 
acţiunile  acestora,  executarea  mandatelor  de  aducere,  au  fost  completate  de  măsuri 
destinate menţinerii  ordinii  şi  siguranţei cetăţenilor şi  prevenirea actelor antisociale în 
zona  blocului  G7.  Scopul  principal  al  acţiunii  l-a  constituit  depistarea  persoanelor 
urmărite, a celor ce locuiesc aici fără forme legale, a celor  care tulbură ordinea şi liniştea 
publică. Cu această ocazie au fost legitimate 61 de persoane, fiind sancţionate 3 persoane, 
potrivit OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români.

S-au asigurat  măsurile   de ordine  la  Catedrala  Înălţarea Domnului  şi  Mănăstirea 
Sfinţii Voievozi cu ocazia manifestările ocazionate de aducerea raclei cu Sfânta Muceniţă 
Filofteia. Măsuri de ordine s-au asigurat şi în data de 29 noiembrie, în Piaţa Revoluţiei cu 
ocazia unui miting organizat de Cartel Alfa. Totodată, poliţiştii locali au supravegheat 
permanent unităţile şcolare şi zonele limitrofe ale acestora. 

O cuantificare a activităţii acestei luni o putem face prin  evidenţierea numărului de 
acte de constatare încheiate. Astfel, activitatea poliţiştilor locali s-a materializat în această 
lună prin aplicarea unui număr de 269 sancţiuni contravenţionale, din care 111 amenzi, în 
valoare  totală  de  23.010   lei  şi  158  avertismente  (49  avertismente  scrise  şi  109 
avertismente verbale). Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:
• circulaţia rutieră                                                                    - 144;
• tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -   66;    
• îngrădirea, ocuparea domeniului public                                -  19;
• salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -  20;
• alte abateri                                                                             -  20.
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În  cadrul  acţiunilor  derulate  au  fost  legitimate  1021  de  persoane  şi  au  fost  luate  în 
evidenţă  2 persoane (o persoană cu  tulburări  de comportament  ce a  fost  condusă  de 
poliţiştii locali şi personalul medical al Ambulanţei în vederea internării într-un centru 
specializat şi o alta fără adăpost ce a fost condusă la Centrul de Primire).

În acest interval de timp au fost înregistrate 120 de reclamaţii şi sesizări, dintre care 
104  telefonice,  6  scrise  şi  10   verbale.  Un  număr  de  18  nu  s-au  confimat.  Urmare 
rezolvării acestora s-au aplicat 63 de averismente şi 7 amenzi. Totodată, au fost aplicate 
şi o serie de măsuri complementare precum:
• verificarea autorizaţiilor,
• îndepărtarea din zonă a persoanelor ce făceau obiectul sesizării,
• aplanarea conflictelor iscate,
• îndrumarea  către  instanţa  de  judecată  întrucât  cele  sesizate  exced  aria  noastră  de 

competenţă,
• însoţire reprezentanţi Primărie,
• supravegherea zonei reclamate,
• solicitarea ambulanţei.

Urmare constatărilor din teren, au fost transmise 8 note telefonice către DADP, prin 
care s-au sesizat diferite probleme în legătură cu bunurile publice.

Agenţii noştri au participat la 8 acţiuni de însoţire a reprezentanţilor Primăriei dar şi ai 
altor instituţii, sprijinindu-i totodată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu:
• însoţire  reprezentant  SPAS  în  vederea  identificării  şi  internării  intr-un  centru 

specializat a 2 persoane fără adăpost,
• conducerea unui bolnav psihic la Spitalul Judeţean,
• însoţire reprezentanţi SPAS la locuinţele sociale de pe strada Viilor, nr.61,
• conducerea unei persoane fără adăpost la centrul special destinat celor fără domiciliu, 
• executarea a 3 mandate de aducere, emise de Judecătoria Slobozia, 
• însoţire  reprezentanţi  OARZ Ialomiţa,  în  Oborul  Municipal  pentru  verificarea 

ecvideelor.
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