
RAPORT DE ACTIVITATE
Trimestrul I 2014

Trimestrul I al anului 2014 a cuprins toate activităţile specifice ale unei instituţii care, în 
cadrul administraţiei publice locale, are ca atribuţii principale, prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliţiei 
locale, ordinea şi liniştea publică şi circulaţia rutieră.  Cele mai importante aspecte care trebuiesc 
prezentate la acest moment  sunt :
-constatarea şi sancţionarea faptelor de natură contravenţională. În acest domeniu, atenţia este 
îndreptată spre mai multe zone de lucru, dar  trei dintre acestea ies în evidenţă.  Astfel, din cele 1128 de 
sancţiuni, din care 489 sunt amenzi cu o valoare de 98.125 lei, ponderea o au cele rezulate din  :
-    supravegherea respectării regulamentului de circulaţie rutieră   – a impus luarea unui număr de 660 de 
măsuri de sancţionare, care reprezintă 58% din totalul sancţiunilor trimestrului I. Cu aceste rezultate, ne 
situăm la nivelul anului precedent, când au fost aplicate 654 de sancţiuni. Cele mai multe  ( 349 de 
sancţiuni ) au fost aplicate pentru oprirea neregulamentară, în special pe zona centrală, foarte aglomerată a 
municipiului şi în apropierea unor instituţii intens frecventate ( spitalul de urgenţă, unităţi bancare etc. ) 
sau a staţiilor de taxi, dar şi pentru încălcarea semnificaţiei indicatoarelor de acces interzis, în special la 
intrarea în Piaţa Agroalimentară ( 162 de sancţiuni ). Tot la acest capitol am luat în considerare şi cele 72 
de sancţiuni aplicate în conformitate cu prevederile  HCL nr. 48/2011, ca urmare a ocupării ilegale a 
locurilor de parcare de rezidenţă.
-  menţinerea ordinii şi liniştii publice – 206 sancţiuni, determinate în special de tulburarea liniştii publice 
– 56 de sancţiuni, adresarea de injurii şi ameninţări – 40 de sancţiuni, consum de băuturi alcoolice pe 
domeniul public – 26 de sancţiuni. La acest capitol, suntem la un nivel constant în trimestrele I ale 
ultimilor  patru ani, când au fost aplicate între 190 şi 220 sancţiuni, în general pe aceeaşi structură de 
încadrare juridică.
-  salubritatea şi gestiunea deşeurilor – s-a aplicat  un număr dublu de masuri faţă de anii precedenţi : 163, 
comparativ cu 60 – 80 în trimestrele I din ultimii patru ani.  Cauza principală nu a fost însă reprezentată de 
fapte de depozitare ilegală de deşeuri sau de împrăştierea acestora pe domeniul public, ci de încălcarea 
prevederilor art. 3.42 din HCL nr. 106/2009, şi anume de căutarea sau colectarea de deşeuri în recipientele 
de pe platformele gospodăreşti, pentru care înregistrăm în evidenţele noastre 140 de sancţiuni. Prin cele 23 
de sancţiuni aplicate exclusiv pentru împrăştierea de deşeuri pe doemniul puiblic, se evidenţiază o evoluţie 
pozitivă în domeniul menţinerii salubrităţii localităţii. Căutarea de deşeuri în containerele de pe 
platformele gospodăreşti este un adevărat  fenomen, cu şanse nu prea mari de reuşită în acest moment în 
încercările noastre de eliminare, indiferent de metoda aplicată - de supraveghere continuă a acestor puncte 
şi îndepărtarea celor care îl practică ori de sancţionare  imediată a celor depistaţi.  

Celelalte 99 de sancţiuni au ca încadrare juridică acte normative  ce vizează ocuparea ilegală a 
domeniului public : 51 de sancţiuni, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români – 24 de sancţiuni, activităţile de comerţ în zone publice – 5 sancţiuni etc.

Din situaţia indicatorilor de performanţă, rezultă o serie de alte date, ca materializare a 
activităţii Poliţiei Locale Slobozia. Dintre acestea :

- persoane identificate : 3651, din care verificate în bazele de date : 516
- minori depistaţi nesupravegheaţi : 14
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- persoane luate în evidenţă : 13, din care : persoane fără domiciliu :            5
                                                                        persoane cu risc de victimizare : 4
                                                                        bolnavi psihic :                            3
- persoane invitate la sediul instituţiei : 88
- executarea mandatelor de aducere : 9
- înmânarea de documente : 303, dintre care : PVCC afişate : 144
                                                                            ordine CMJ :     104
                                                                             alte acte :            55
- stări conflictuale aplanate : 8
- măsuri de ordine : 6, dintre care : manifestări cultural-artistice : 2
                                                            manifestări religioase :            3
                                                            manifestări sportive :               1
  

Ca acţiuni sistematice, derulate în activitatea zilnică  de către instituţia noastră,  prezentăm 
în continuare :

-menţinerea ordinii şi liniştii publice : cuprinde acţiuni permanente de patrulare, în cele trei schimburi, 
în echipe proprii sau în echipe mixte în colaborare cu agenţii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliţia 
municipiului Slobozia. În acest ultim caz, sunt constituite  echipaje de intervenţie pentru rezolvarea 
reclamaţiilor şi sesizărilor primite la SUAU, la numărul de telefon 112. O astfel de colaborare scoate în 
evidenţă importanţa acordată pe plan local instituţiei noastre. În general, în aceste acţiuni se acoperă în 
totalitate unitatea administrativ-teritorială, inclusiv cartierele Bora şi Slobozia Nouă, având în vedere toate 
aspectele cuprinse în competenţele legale. În colaborare cu Poliţia municipiului Slobozia, s-a derulat o 
acţiune în cadrul căreia au fost verificate toate persoanele care locuiesc în blocul A de locuinţe sociale 
UGIRA, în scopul depistării persoanelor urmărite, a persoanelor care încalcă prevederile legale prin 
comportamentul antisocial, a verificării situaţiei domiciliare a celor care locuiesc aici. Totodată, în aceeaşi 
zonă se desfăşoară un plan de acţiune prin care se urmăreşte eliminarea disconfortului pentru locatarii 
blocurilor învecinate, creat de către persoanele care au domiciliul în blocul A – UGIRA.

În intenţia menţinerii unei legături constante cu cetăţenii, a fost desfăşurată şi acţiunea periodică de 
contactare a tuturor asociaţiilor de proprietari, urmărind actualizarea datelor de contact ale acestora, luarea 
la cunoştinţă a problemelor lor pentru a căror rezolvare putem acţiona dar şi pentru a prezenta informaţiile 
privind competenţele instituţiei noastre, în vederea menţinerii unei strânse relaţii.

Efectivele poliţiei locale au particpat la măsurile de menţinere a ordinii şi liniştii publice la 
manifestările ocazionate de Ziua Unirii, pe 24 ianuarie şi la Târgul de pescuit şi vânătoare din perioada 
22-23  februarie.  

-supravegherea circulaţiei rutiere : este o zonă de lucru foarte preocupantă, având în vedere intensitatea 
deosebit de mare a traficului rutier, aflat în continuă evoluţie, prin creşterea sistematică a numărului de 
autovehicule  înmatriculate. Chiar dacă sfera de competenţe a Poliţiei locale este limitată la constatarea 
unui număr redus de fapte de natură contravenţională, prevăzute de OUG nr. 19572002,  pe care le poate 
sancţiona, este vizibil faptul că exact acest tip de fapte constituie ponderea abaterilor comise de către 
conducătorii auto în interiorul localităţii şi, în special, în zona centrală. Ca urmare, spre acestea avem în 
mod constant şi consecvent îndreptată atenţia, urmărind, pe cât posibil, rezolvarea situaţiei în teren. 
Totodată, prin funcţionarea camerelor de supraveghere video din zona centrală a municipiului şi orientarea 
acestora spre punctele de interes, am reuşit aplicarea unui număr de 55 de sancţiuni numai ca urmare a 
înregistrărilor video şi, în plus am pus la dispoziţia agenţilor Poliţiei municipiului Slobozia, un număr de 
7  înregistrări pentru rezolvarea situaţiilor constatate de către aceştia în teren. Cele 72 de sancţiuni aplicate 
pentru ocuparea locurilor de parcare rezidenţiale, sunt toate rezultate ale rezolvării sesizărilor formulate de 
către cei interesaţi .

O acţiune desfăşurată în trimestrul I a completat verificările sistematice în trafic în domeniu şi a 
vizat legalitatea activităţii de transport în regim de taxi. Au fost verificate  48 autoturisme  şi   48 de 
conducători auto ai acestora, constatându-se că în două cazuri  nu a fost afişat ecusonul pe portieră, 
respectiv, lista tarifelor, fapt pentru care s-au aplicat două sancţiuni, deficienţele remediindu-se pe loc.



Urmare a ponderii dar şi a eficienţei acţiunilor noastre  în domeniul controlului circulaţiei rutiere, 
în ultima perioadă, am fost solicitaţi să constituim şi pe acest sector de lucru, echipaje mixte cu agenţi ai 
poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei municipiului Slobozia. 

-controlul activităţii comerciale : a cuprins verificări permanente în Oborul duminical, unde nu s-au 
constatat abateri dar şi în toate celelalte pieţe. Aceste acţiuni au avut  rol preventiv, colaborarea 
permanentă cu administraţia pieţii dând rezultate bune în această perioadă. Comerţul stradal este un aspect 
urmărit  cu atenţie având în vedere inclusiv afectarea aspectului estetic al localităţii, fiind imediat eliminat 
prin trimiterea persoanelor care expun produse ( de regulă plante din flora spontană ) în piaţă.  În cazul 
activităţilor comerciale ocazionate de  desfăşurarea unor târguri sau expoziţii, au avut loc acţiuni de 
supraveghere a actelor de comerţ, conjugate cu acţiuni de supraveghere a ordinii publice dar şi a traficului 
rutier şi pietonal, ca urmare a aglomerării zonei.  

-supravegherea unităţilor de învăţământ  :  subliniem faptul că, permanent, acest tip de acţiuni sunt o 
prioritate pentru noi, urmărind prezenţa şi manifestările elevilor  dar şi a tuturor celorlalte persoane aflate 
în zona limitrofă a şcolilor. Deasemenea avem în atenţie traseele pe care se deplasează aceştia la şi de la 
şcoală. O acţiune specială în acest trimestru o reprezintă cea de supraveghere a Colegiului M. Eminescu şi 
a arterelor rutiere şi pietonale de acces către acesta, unde urmărim eliminarea prezenţei elevilor din 
imediata apropiere a ferestrelor şi a uşilor de acces în blocurile de locuinţe nr. 36 şi 55 situate pe Aleea 
Chimiei, ca urmare a disconfortului determinat de către aceştia, locatarilor. În cadrul prezenţei constante a 
poliţiştilor locali în special în zona şcolilor gimnaziale 1, 2 şi 3 precum şi a Liceului I. Perlea ( aşa cum 
este stabilit în analizele cu celelalte instituţii cu competenţe în ordinea publică ) dar şi la alte unităţi 
şcolare, s-au constatat şi luat măsuri pentru pătrunderea fără drept în instituţie în 6 cazuri ( inclusiv în 
scopul colectării de fonduri de la elevi ) a unor persoane, pentru îndepărtarea din zona şcolilor a unui 
număr de 36 de persoane care nu-şi justificau prezenţa în acele puncte şi au atras atenţia asupra lor, pentru 
aplanarea unui conflict între elevi sau pentru alte două situaţii de agresiune între elevi.  

-primirea şi rezolvarea reclamaţiilor  : în evidenţele noastre este  înregistrat un număr de 345 de 
sesizări şi reclamaţii, dintre care 67 ( 19,4 % )  nu s-au confirmat. Majoritatea acestora sunt transmise 
telefonic, doar 15 fiind formulate în scris. Cu ocazia rezolvării acestora, s-au luat 278 de măsuri dintre 
care 185 sunt sancţiuni, celelalte constând în îndrumarea sau conducerea, după caz, a persoanelor către 
instituţiile abilitate, sesizarea entităţilor care au competenţa de a interveni pentru luare de măsuri, 
aplanarea conflictelor.     

-îndepărtarea de pe domeniul public a autovehiculelor abandonate :  au fost luate  în evidenţele 
actuale 7 autoturisme care completează la 33 numărul total al autovehiculelor  care prezintă indicii că nu 
sunt utilizate de către deţinătorii lor şi pot fi încadrate la capitolul autovehicule abandonate. Pentru toate 
acestea au fost întocmite şi expediate celor în drept adrese prin care le sunt prezentate prevederile Legii nr. 
421/2002, privind regimul vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului 
sau al unităţilor administrative-teritoriale, urmărindu-se rezolvarea situaţiei încă dinaintea îndeplinirii 
condiţiilor legale  care permit preluarea vehiculului în proprietatea administraţiei publice şi ridicarea lui 
pentru valorificare. Ca urmare, 2 autoturisme au fost îndepărtate de pe domeniul public iar 7 au fost 
repuse în circulaţie.

 -eliminarea fenomenului de expunere la vânzare pe domeniul public a vehiculelor : este încă o stare 
de lucruri care a luat o turnură favorabilă, în special după modificarea, la solicitarea noastră, a  textului art. 
24 din HCL nr. 106/2009. Deja suntem în situaţia în care numărul de autovehicule expuse la vânzare pe 
domeniul public a scăzut vertiginos, astfel, de exemplu, că în parcarea amenajată la intersecţia b-dul. M. 
Basarab cu b-dul. Ştefan cel Mare, preferata  samsarilor, zile la şir nu mai sunt depistate autorurisme 
expuse.  Pe  tot parcursul  trimestrului I,  doar 24 de situaţii au impus măsuri de sancţionare, din care 16 
amenzi..  
    



-depozitarea deşeurilor  : fără a mai constata situaţii neplăcute în domeniul gestiunii deşeurilor, dovadă 
fiind numărul mic de fapte de natură contravenţională constatate, am încercat eliminarea fenomenului de 
căutare a deşeurilor prin containerele de gunoi menajer pe de platformele gospodăreşti. Numărul de 
persoane cu astfel de preocupări constante, este destul de mare, 65  conform evidenţelor noastre, iar 
numărul de sancţiuni  aplicate pe această încadrare este de 140  în acest trimestru.

-afişajul stradal : reprezintă încă un aspect avut permanent în vedere, pentr care s-au aplicat 6 sancţiuni. 
Pentru verificarea legalităţii amplasării afişele şi panourile publicitare pe domeniul public de către agenţii 
economici, s-a desfăşurat şi o acţiune pe raza întregului municipiu, în urma căreia s-a constatat că este 
respectată legalitate în domeniu. Cu această ocazie au fost luaţi în evidenţă   55 de agenţi economici, din 
care 53  cu panouri publicitare amplasate pe domeniul public şi două  firme care desfăşurau activităţi de 
vânzare a biletelor pentru concursuri Bingo.

-însoţirea funcţionarilor publici : La solicitarea celor interesaţi, poliţiştii locali au însoţit în 14 situaţii, 
funcţionarii publici din primărie sau angajaţii unor entităţi ( SC Urban SA, DADP, DGASPC  etc. ) în 
acţiunile acestoa legate de efectuarea unor controale sau acţiuni specifice şi au asigurat protecţia 
executorilor judecătoresşti în două situaţii. Totodată  au fost executate 8 mandate de aducere. 

-constarea faptelor de natură infracţională : prezenţa în teren a poliţiştilor locali, a ocazionat pe 
perioada trimestrului I constatarea unui număr de 10 fapte de natură infracţională, dintre care 6 în 
colaborare cu agenţii Poliţiei municipiului Slobozia. Este vorba despre furturi din avutul privat, tentativă 
de furt, distrugere, lovire sau alte violenţe, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, 
conducerea unui autovehiculde către conducătorul auto având în sânge o alcoolemie peste limita legală. 
Cele 11 persoane implicate în faptele menţionate, au fost conduse la sediul Poliţiei municipiului Slobozia.

Situaţia PVCC contestate în instanţă  cuprinde doar trei contestaţii, adică 0,6 % din totalul 
celor 489 de amenzi aplicate, toate aflate pe rol.
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