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Pe parcursul lunii mai, poliţiştii locali au derulat  acţiunile specifice de patrulare pe
întreg teritoriul municipiului Slobozia, urmărindu-se menţinerea ordinii şi liniştii publice
precum şi respectarea prevederilor legale în domeniul rutier, al salubrităţii,  al utilizării
domeniului public. Deasemenea s-au desfăşurat şi acţiuni  în baza Planurilor de Măsuri,
după cum urmează:

 Plan de măsuri nr. 3674 din 20.05.2014 pentru prevenirea şi combaterea faptelor
de  natură  contravenţională  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  de
transport în regim taxi. Au fost verificate 25 de autotaximetre, 12 dintre acestea
fiind  găsite  în  regulă.  Totodată,  au  fost  aplicate  8  invitaţii,  poliţiştii  locali
aplicând 2 amenzi şi un avertisment scris. Cu ocazia controlului efectuat a fost
depistat  un  conducător  de  taxi  al  cărui  certificat  profesional  nu  oferă  toate
indiciile unui act în stare de legalitate.  Ca urmare, instituţia noastră a înaintat
adresă către Autoritatea Rutieră Română pentru a-l  verifica în baza de date şi
pentru a ne comunica rezultatul verificărilor şi măsurile legale ce se pot lua în
astfel de situaţii.

 Plan  de  măsuri  nr. 3853  din  27.05.2014  pentru  menţinerea  ordinii  şi  liniştii
publice  la  manifestările  ocazionate  de  Sărbătorile  Municipiului  Slobozia  în
perioada 29 mai – 01 iunie 2014.

Prin note telefonice au fost transmise 31 de sesizări către diferite instituţii sau operatori
de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP – 28, SC Urban SA
–2 şi Servicii Comunale – 1.

S-a primit un număr de 143 de reclamaţii şi  sesizări  (27 fiind neconfirmate) dintre
acestea  127 înregistrate telefonic, 12 scrise şi 4 verbale. Un număr destul de mare dintre
acestea - 35, sunt cauzate de ocuparea fără drept de către unii conducători auto, a locurilor
de parcare concesionate. Determinante în formularea de reclamaţii şi sesizări, în număr de
60, au fost şi în această lună manifestările unor cetăţeni, prin care se încălcau prevederile
Legii nr. 61/1991.    
      Urmare a rezolvării tuturor reclamaţiilor, s-au aplicat 22 amenzi şi 65 de avertismente
dar s-au luat şi alte măsuri precum:
 supravegherea zonelor în vedera eliminării faptelor sesizate;
 aplicarea de invitaţii în vederea clarificării situaţiei constatate;
 îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei (copii, persoane 
fără adăpost sau persoane cu probleme de comportament);
 îndrumarea către Poliţia Municipală a persoanelor care au făcut sesizarea, întrucât  
faptele reclamate nu intrau în competenţa noastră precum şi îndrumare către Asociaţiile de
Proprietari;
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 aplanarea conflictelor constatate.
 anunţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi a Serviciului de Urbanism 
pentru a acţiona potrivit competenţelor.

Totalul  sancţiunilor  aplicate  în  această  lună  este  de   414,  din  care  180 amenzi  în
valoare de 38.405  lei  şi 234 avertismente (154 avertismente verbale şi  80 avertismente
scrise).

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:
 circulaţie rutieră                                                      -  246;
 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie           -   96 ;
 salubritate, gestiunea deşeurilor                              -   41;
 îngrădirea, ocuparea domeniului public                  -    8 ;
 alte abateri                                                                -   23.

  În această lună s-au derulat acţiuni de însoţire/conducere, după cum urmează:
 executare a 2 mandate de aducere;
 însoţire echipă ecarisaj pentru prinderea şi ridicare câinilor fără stăpân din cartierul

Bora;
 însoţire angajaţi DADP în vederea derulării în condiţii optime a unor activităţi 

specifice;
 conducerea la domiciliu a unei persoane vârstnice cu probleme de memorie;
Serbările municipiului Slobozia au impus planificarea şi desfăşurarea unor acţiuni prin

care  s-a  urmărit  menţinerea  ordinii  şi  liniştii  publice  la  toate  manifestările
cultural-artistice, sportive sau de agrement desfăşurate pe raza municipiului, în perioada
29 mai – 01 iunie 2014.

Măsuri de ordine s-au asigurat şi cu ocazia altor evenimente precum:
 Ziua Tineretului – cross,
 Stadionul Municipal – meci de fotbal,
 Catedrală – concert temă religioasă,
 Zona secţiilor de votare – Alegeri Europarlamentare,
 Ziua Eroilor – depuneri de coroane.

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat un autoturism neasigurat       (geam
portieră deschis) fapt ce a fost adus la cunoştinţă proprietarului în cel mai scurt timp.
Autoturismul nu prezenta urme de forţare.

În data de 03.05.2014 pe timpul efectuării serviciului în patrulă mixtă s-a primit un
apel telefonic prin care se reclama un conflict în familie. Agenţii ajunşi la faţa locului au
încercat  aplanarea  conflictului,  moment  în  care  una  dintre  părţi  a  devenit  agresivă,
lovind-o în zona capului pe cealaltă parte implicată.A fost anuntată Ambulanţa pentru a
acorda îngrijiri medicale părţii vătămate.

În data de 20.05.2014 poliţiştii aflaţi în patrulă mixtă au depistat un conducător auto
ce circula cu un autoturism înmatriculat în Anglia iar în urma verificărilor efectuate în
bazele de date a rezultat că numărul de înmatriculare era expirat, neavând nici carte verde.
Cele  4  persoane,  ocupante  ale  autoturismului  au  devenit  reclacitrante  fiind  necesară
intervenţia echipajului de la IJJ Ialomiţa. Astfel a fost necesară conducerea lor la sediul
Poliţiei Municipale pentru aplicarea măsurilor legale.
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