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         În  luna februarie, poliţiştii locali au derulat,  în cadrul activităţii curente,   acţiuni în baza a două 
Planuri de Măsuri, după cum urmează:

• Plan de măsuri nr.1145/21.02.2014 pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi prevenirea 
faptelor  antisociale  în zona blocului  A-UGIRA din  strada Lacului  nr.  10.   Aici  se urmăreşte 
totodată şi respectarea liniştii publice  şi eliminarea disconfortului creat locatarilor de către elevii 
unităţilor  şcolare  învecinate.   Acţiunea  se  va  derula  în  continuare  până,  la  atingerea  scopului 
propus, 

• Plan  de  măsuri  nr.1194/24.02.2014 pentru  prevenirea  şi  combaterea  faptelor  de  natură 
contravenţională  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  de  transport  în  regim  de  taxi. 
Scopul  acţiunii  l-a  constituit  depistarea  transportatorilor  autorizaţi  sau  a  taximetriştilor 
independenţi  ce  desfăşoară  activităţi  fără  a  respecta  prevederile  Legii  nr.38/2003  şi  a  HCL 
nr.84/2008. Au fost controlaţi 48 de conducători de taxi, fiind  verificate toate  documentele care 
atestă derularea în condiţii de lagalitate a activităţii.

În data de 20 februarie 2014, poliţiştii locali împreună cu agenţii Poliţiei Municipiului Slobozia au 
desfăşurat o acţiune de verificare a tuturor persoanelor care erau cazate în blocul A-UGIRA, strada Lacului şi 
la Centrul de primire persoane fără adăpost de pe strada Aleea Băii, nr.10. Scopul principal al acţiunii l-a 
constituit  prevenirea  şi  combaterea  comiterii  de  fapte  antisociale,  precum  şi  depistarea,  identificarea  şi 
sancţionarea contravenţională a celor ce încalcă prevederile  OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,  
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
               Activitatea poliţiştilor locali pe această a doua lună a anului 2014, s-a materializat prin aplicarea 

unui număr de 360  sancţiuni contravenţionale, din care 158  amenzi, în valoare totală de 30.845 lei şi 202 
avertismente. Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:

• circulaţie rutieră                                                                    - 199
• salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -  73
• tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -   56
• îngrădirea, ocuparea domeniului public                                -  16
• alte abateri                                                                             -   16 

        În acest interval de timp au fost înregistrate 127  reclamaţii şi sesizări, dintre care 114 telefonice, 6 
scrise şi 7 verbale. Prin rezolvarea acestora s-au aplicat 74 de sancţiuni contravenţională ( 10 amenzi şi 64 de 
avertismente ). Dintre cele 127 de reclamaţii,  20 nu s-au confirmat.

Urmare constatărilor din teren au fost transmise  33 de note telefonice, din care:  31 la DADP 
( vizând blocarea circulaţiei ca urmare a depunerii de zăpadă, indicatoare de circulaţie căzute, iluminat public 
nefuncţional etc.)  şi  2  la Urban SA. şi au fost executate 3 mandate de aducere emise de către Judecătoria  
Slobozia.
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Deasemenea, s-au derulat acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici din primărie  sau a lucrătorilor DADP şi 
URBAN SA :

• însoţirea reprezentanţilor Primăriei,  din cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală, în vederea 
evacuării unui asistat social,
• însoţirea reprezentanţilor Primăriei la domiciliul unei familii defavorizate pentru realizarea unei 
anchete sociale. 
• Însoţirea şi asigurarea siguranţei  echipei de  ecarisaj  pentru prinderea şi ridicarea câinilor  fără 
stăpân,
• însoţirea reprezentanţilor SC  Urban SA  pentru verificarea modului în care 2 familii din cartierul 
Bora s-au racordat la canalizare.

Poliţiştii locali au luat în evidenţă 4 persoane - un cerşetor ce are domiciliul în afara localităţii şi 3  
persoane fără adăpost ce au fost conduse la gara CFR şi îndrumate către localităţile unde au ultimul domiciliu.

În data de 13.02.2014, poliţiştii locali din cadrul biroului de circulaţie rutieră, aflaţi în zona Şcolii 
generale nr.3, pentru fluidizarea zilnică a traficului rutier, au constatat că unei persoane de sex masculin, ce se 
afla la volanul unui autoturism, i s-a făcut rău, autoturismul blocând astfel, circulaţia pe una din benzi. Ca 
urmare, au acordat primul ajutor, anunţând totodată Ambulanţa.

Au fost înmânate de către poliţiştii locali un număr de 30 de ordine de chemare pentru clarificarea 
situaţiei militare, emise de Centrul Militar Judeţean Ialomiţa şi au fost afişate la domiciliul contravenienţilor, 
31 procese verbale de aplicare a contravenţiei.

Pe parcursul lunii, echipele mixte de patrulare au constat o serie de fapte de natură infracţională : 
-  În  noaptea  de  03/04.02.2014 a  fost  depistat  un conducător  auto  aflat  sub  influenţa  băuturilor 

alcoolice. Acesta a fost condus la Spitalul Judeţean Slobozia pentru prelevarea probelor biologice şi ulterior a 
fost condus la sediul Poliţiei Municipale.

-  În data de 06.02.2014, patrula a fost anunţată prin dispeceratul Poliţiei Municipale, cu privire la 
sustragerea unei sume de bani din interiorul unei societăţi. Poliţiştii ce s-au deplasat la faţa locului au asigurat 
locul faptei până la sosirea echipei de cercetare şi ulterior au depistat şi persoana suspectă care a fost condusă 
la sediul Poliţiei Municipale. Prejudiciul a fost recuperat, persoana vinovată recunoscându-şi vina.

-  În noaptea de 07/08.02.2014,  echipa de patrulare a depistat pe raza municipiului un conducător 
auto ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Agenţii din cadrul Poliţiei Municipale i-au întocmit acestuia 
dosar pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi refuzul de a i se recolta probe biologice.

-  În data de 12 februarie 2014, pe timpul patrulării în zona digului Ialomiţa, patrula a depistat un 
atelaj hipo încărcat cu material lemnos ce s-a constatat că fusese tăiat din pădure fără acordul pădurarului. S-a 
asigurat  locul  faptei  până  la  venirea  echipei  de  cercetare,  lemnele  fiind  recuperate  şi  predate  ulterior 
pădurarului.
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