
RAPORT DE ACTIVITATE
pe trimestrul II 2014

Trimestrul II al acestui an este marcat de unul dintre cele mai consistente rezultate, 
materializat prin numărul mare de sancţiuni,  situat peste  cele ale tuturor trimestrelor similare din anii 
precedenţi. Se menţine ponderea din total a sancţiunilor pe zona de circulaţie rutieră ( 757 din care 228 
amenzi şi 529 avertismente ), dar şi numărul celor determinate de încălcări ale Legii nr. 61/1991 este 
consistent – 326 din care 217 amenzi. Comparaţia este prezentată sugestiv în tabelul de mai jos : 

Total 
sancţiuni

Legea nr. 
61/1991

OUG nr. 
195/2002

HCL nr. 
106/2009

Alte acte 
normative

2011 1350 253 773 290 34
2012 1053 218 591 196 48
2013 758 259 276 146 77
2014 1363 326 757 182 98

Pe ansamblu, pe parcursul trimestrului II, au fost înregistrate următoarele rezultate : 
- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 5
- contravenţii constatate – 1363 ( 580 de amenzi în valoare totală de 123.790 lei, 294 de 

avertismente scrise şi 489 avertismente verbale)   
- acţiuni şi controale –  99, din care:

  
   2 – pe linie comercială
   3 – în domeniul transportului de călători
   3 – pe linie de circulaţie
  91- în unităţile de învăţământ

- infracţiuni constatate  -5
- infractori prinşi – 5
- auto controlate – 10
- persoane identificate – 3490, din care

 legitimate -2950
 persoane verificate în baza de date – 540

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -83
- persoane luate în evidenţă –   3, din care:

 persoane fără domiciliu – 1
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 persoane cu risc de victimizare – 1
 bolnavi psihic -1

                                                                                                                        
- înmânare de documente – 172
- măsuri de ordine – 14
- stări conflictuale aplanate: 4
- înmânare de documente: 297, din care 

 ordine CMJ – 170,
 PVCC afişate – 86,
 Alte documnte – 41

- acţiuni de:   - executare a mandatelor -6
                                            -  însoţire a funcţionarilor publici – 13
                                            - conducere de minori -1
                                            - alte situaţii – 4

- reclamaţii şi sesizări 372

Principalul reper  la care ne-am raportat organizarea şi planificarea activităţii a fost menţinerea 
ordinii şi linştii publice, ca prioritate  specifică în perioadele calde, când acţiunile de patrulare s-au 
desfăşurat  ţinând cont de zonele din care primim sesizări şi reclamaţii sau în care, în mod repetat sunt 
constatate abateri  ce impun măsuri legale de sancţionare. Lista de zone prioritare astfel stabilită, este 
permanent actualizată şi  se verifică  modul în care poliţiştii locali urmăresc situaţia din teren şi o 
reliefează în rapoartele zilnice de activitate.  Poate din acest motiv şi numărul mare de sancţiuni 
aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, la care, în măsură egală, consumul de alcool 
pe domeniul public sau tulburarea fără drept a liniştii locuitorilor, au impus luarea celor mai multe 
măsuri de sancţionare, 78, respectiv 79 de măsuri de sancţionare, din totalul de 326. Situaţiile de refuz 
de legitimare, în scădere uşoară, au determinat 21 de sancţiuni, adică 6,4% din totalul sancţiunilor la 
Legea nr. 61/1991.

Au fost organizate acţiuni planificate prin planuri de măsuri, pentru  verificarea locatarilor dar 
şi altor persoane care sunt cazate în blocul de locuinţe sociale UGIRA, pentru manifestările religioase 
din perioada sărbătorilor de Paşti, pentru procesiunea religioasă ocazionată de aducerea Icoanei 
Făcătoare de minuni, pentru toate manifestările culturale, sportive şi artistice organizate cu ocazia 
Sărbătorilor municipiului Slobozia, fără a se constata evenimente. S-au derulat măsuri de ordine la 
două meciuri ale echipei de fotbal a municipiului, cu ocazia diferitelor evenimente în care au fost 
depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor  din Parcul Tineretului sau la Cimitirul Eroilor, în zona 
secţiilor de votare la alegerile europarlamentare, în zona unităţilor şcolare care ne-au fost repartizate în 
urma analizei comune din instituţiile cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice, adică Şcolile  
generale nr. 1, 2 şi 3 şi Liceul Ionel Perlea. La acestea am luat în evidenţă şi Liceul M. Eminescu, 
urmare a reclamaţiilor la adresa locatarilor din blocul A – UGIRA sau la adresa tinerilor elevi care, 
dimineaţa,  în drumul spre şcoală, tulbură liniştea locatarilor blocurilor 36 şi 55 de pe Aleea Chimiei. 
Numărul de 4 evenimente constatate în procesul de supraveghere a unităţilor şcolare, cu mult sub cele 
din perioadele similare ale anilor precedenţi, constau în conflicte de mică gravitate între elevi şi care au
impus tot atâtea avertismente aplicate acestora. În plus,  au fost îndepărtate din zona şcolilor,  4 
persoane care nu-şi justificau prezenţa. 

Au fost supravegheate, în conformitate cu prevederile legale, zonele cu panouri de afişare în 
campania electorală pentru alegerile europarlamentare.

La solicitarea funcţionarilor publici din primărie, au fost  derulate 6 acţiuni de însoţire pentru 
efectuarea  anchetelor sociale ale SPAS, 3 acţiuni de sprijin a angajaţilor DADP pentru buna 
desfăşurare a lucrărilor de ecarisaj ori pentru ridicarea unor obiecte de mobilier stradal, precum şi 9 
acţiuni zilnice de colaborare cu DADP în privinţa realizării lucrărilor de marcaj stradal. Au fost 



executate 6 mandate de aducere şi au fost conduse la centrul de primire ori  predate familiei, 6 
persoane, dintre care trei minori.

În scopul prevenirii faptelor de distrugere ori a sustragerilor de bunuri publice, de depozitare  
neautorizată de deşeuri,  s-au executat pânde şi supravegheri, în special în zonele de agrement, pe 
terenurile neconstruite, în Cartierul Tineretului dar şi cartierul Bora, fără a se constata evenimente. 

La capitolul prevenire-informare pe zona de ordine şi linişte publică, poliţiştii locali au 
participat la două acţiuni de acest gen organizate la centrul multifuncţional Bora, au acţionat în Crângul
Peri prin amplasarea de afişe cu conţinut informativ  încă de la începutul seszonului estival, au susţinut 
acţiunile de informare privind secţiile de votare la alegerile europarlamentare.        

Un alt capitol consistent de activitate este cel al  supravegherii circulaţiei rutiere pe
aspectele pentru care avem competenţe. Încă se constată o pondere însemnată a sancţiunilor în acest
domeniu de activitate, în care, din totalul de 1363 de sancţiuni, 757 – 55,5 %, sunt aplicate în temeiul
OUG nr. 195/2002, e drept, cu doar 228 de amenzi şi 529 de avertismente. Prezenţa zilnică a poliţiştilor
locali  în carosabil, cu scopul de a menţine o disciplină rutieră cât mai bună, inclusiv prin dirijarea
circulaţiei, este completată de acţiunile constante de susţinere a intervenţiilor pe diferite artere rutiere a
echipelor  de  lucru  aparţinând   DADP,  SC  Urban  SA  sau  a  firmelor  de  construcţii,  care  impun
asigurarea siguranţei şi fluenţei circulaţiei în punctele de lucru. Totodată, au fost planificate acţiuni în
acest domeniu,  derulate cu implicarea întregului efectiv al biroului de circulaţie rutieră şi, în unele
cazuri, în colaborare cu compartimentul similar din cadrul Poliţiei municipiului Slobozia. S-a derulat o
acţiune amplă de control a modului în care se respectă legislaţia rutieră de către pietoni şi biciclişti şi o
acţiune  pentru  combaterea  opririi  neregulamentare  de către  conducătorii  auto.   Scopul  principal  al
acţiunii  a  constat  în  prevenirea  şi  combaterea  faptelor  prin  care  se  încalcă  actele  normative  în
competenţă ce reglementează circulaţia bicicliştilor şi a pietonilor dar şi asigurarea fluenţei şi siguranţei
traficului în zonele intens circulate ale principalelor artere rutiere din municipiul Slobozia.

Au fost constatate şi aplicate sancţiuni pentru un număr de 36 de contravenţii pentru încălcarea
normelor legale privind circulaţia bicicliştilor şi a pietonilor, dintre care:

- 1 amendă şi 3 avertismente verbale, pentru biciclişti;
- 1 amendă, 8 avertismente scrise şi  23 avertismente verbale, pentru pietoni.
Sancţiunile  aplicate  au  fost  însoţite  de  atenţionări  şi  informări  cu  privire  la  respectarea

reglementărilor  rutiere  în  vederea  adoptării  de  către  participanţii  la  trafic  a  unui  comportament
corespunzător. 

Deasemenea, s-a desfăşurat cu toate efectivele aflate în serviciu, şi  o acţiune de verificare a
activităţii de transport în regim de taxi, ocazie cu care au fost controlaţi  25 de taximetrişti şi au fost
aplicate 4  sancţiuni. O serie de abateri, legate de afişarea ecusonului sau a listei cuprinzând tarifele, au
fost remediate pe loc, în timpul controlului. Fără a se depista grave încălcări ale Legii nr. 38/ 2003, a
transportului în regim de taxi, printre abaterile constatate se numără totuşi şi  utilizarea unui atestat
profesional fals, aşa cum a confirmat oficial şi ARR. 

În intenţia de a elimina pe cât posibil conduita necorespunzătoare a conducătorilor auto, s-au 
urmărit acele zone ale municipiului pe care se constată o frecvenţă sporită a abaterilor : zonele 
aglomerate din centrul municipiului, artera cu sens unic dinspre str. Ialomiţei spre str. Parcului prin 
Piaţa Agroalimentară, tronsoanele de drum naţional de la intrările în municipiu, dinspre Brăila sau 
Constanţa. În acelaşi timp, pentru creşterea siguranţei traficului pietonal, am propus şi am şi urmărit 
buna derulare a lucrărilor privind efectuarea marcajelor pe carosabil, prin care se interzice oprirea 
autovehiculelor în imediata apropiere a trecerilor de pietoni.  În aceeaşi ordine de idei, au mai fost 
propuse lucrări de amenajare sau marcare a arterelor de circulaţie. Cu ocazia verificărilor efectuate au 
fost identificate  segmente şi zone de drum public pe care trebuie să se intervină pentru eliminarea unor
indicatoare care nu-şi mai găsesc rostul în reglementarea traficului rutier actual,  pentru amplasarea 
unor indicatoare rutiere corespunzătoare situaţiei actuale a traficului  sau pentru  efectuarea de marcaje 
rutiere. Totodată au fost identificate şi  căi rutiere pe care se impune stabilirea de sensuri unice sau 
deschiderea circulaţiei în ambele sensuri de mers. Toate aceste constatări au fost sistematizate în două  



note, în funcţie de posibilitatea de implementare în teren şi de procedura de punere în practică, cu 
propunerea în vederea analizării pentru avizare, respectiv pentru supunerea spre dezbatere şi aplicare, 
note care s-au încheiat cu alte propuneri ce vizezază efectuarea de lucrări pe diferite artere rutiere ce 
presupun intervenţia pe carosabil sau pietonal.

Poliţiştii locali au efectuat şi controale privind activitatea de transport public de călători, fiind 
aplicate potrivit Legii nr. 92/2007, două avertismente scrise călătorilor ce nu au putut prezenta biletul 
de călătorie.

Elocventă în analiza activităţii, este situaţia sancţiunilor prezentată în tabelul următor :
 
NR.

CRT.
DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 

TOT. AV. AS. AM. VAL. 

1
CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE : 
HCL 106 -  1.5, 1.11, 1.16, 1.19, 9.3, 9.7; 
OG 43 – 43 lit. e; HCL 48 / 2011; OUG 195.

831 340 252 239 44.755

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC : HCL 106 – 1.1, 1.4, 
1.12, 1.13, 1.14, 3.29, 3.30, 5.4, 5.5, 5.9, 9.2; 
LG 24 – art. 5 lit. c, art. 21 lit. a şi j.

14 3 3 8 1.250

3
SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR

HCL 106 – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.17, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17,  3.19, 3.20, 3.26, 3.27,
3.32, 3.33, 3.37, 3.39, 3.41, 3.42, 3.43, 5.3, 7.6, 
9.5, 9.6; 

LG 24 – art. 21 lit. g ; OUG    78 – 51.1 a.; HCL 111.

105 27 8 70 10.475

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC : HCL 106 – 1.8, 1.10, 3.1, 3.23, 3.24 (1), 
3.24 (2), 3.38; LG 24 – art. 21 lit. e; LG  421 .

33 15 8 10 2.450

5
NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC :
HCL 106 – 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.25, 3.28, 
3.31; LG 61 – 2.14; OG 43 – 43 lit. b.

3 1 - 2 600

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ : HCL 106 – 3.7, 3.22, 3.34, 7.2, 7.4, 7.5; 
LG 24 – fără art. 5 lit. c şi art. 21 lit. a, e, g, j,

7 2 1 4 700

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 
7.7 ; LG 61 – 2.17.

16 4 2 10 1.000

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8; 
LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.

318 91 16 211 56.970

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 
HGR 661; HG 947; OG 99.

10 5 - 5 2.250

10 ALTELE 26 1 4 21 3.340
T O T A L 1.363 489 294 580 123.790

La capitolul reclamaţii şi sesizări, au fost înregistrate 335  de apeluri telefonice şi  37 de sesizări
verbale sau scrise. Dintre acestea, 67 ( 18 % ), nu s-au confirmat. Ca urmare a acţiunilor derulate în 
scopul rezolvării acestora, s-au aplicat 216 sancţiuni, în celelalte cazuri petenţii au fost indrumaţi spre 



instituţiile competente în rezolvarea problemelor ridicate de aceştia  ori s-au luat diferite alte măsuri 
( conducerea unor persoane la centrul DGASPC, îndepărtarea din zonă a celor care creau disconfortul 
pentru care s-a făcut sesizarea, aplanarea conflictului etc. ). Un număr însemnat de reclamaţii – 77, care
reprezintă 20% din total, au fost formulate în temeiul HCL nr. 48/2011, care reglementează atribuirea 
locurilor de parcare de reşedinţă.

Ca urmare a celor 580 de amenzi aplicate dar şi a celor 246 avertismente purtătoare de puncte 
penalizare, aplicate conform prevederilor OUG nr. 195/2002,  au fost înregistrate   7 contestaţii ( 1,2 % 
din totalul amenzilor ), completând cifra totală pe acest an, la 9 contestaţii raportat la cele 1069 amenzi 
aplicate ( adică 0,8 % ).. Toate contestaţiile sunt  la acest moment pe rolul instanţelor de judecată,  

În cadrul activităţii zilnice s-a avut în vedere :
Autovehicule expuse la vânzare. Odată cu modificarea prevederii cuprinse în HCL nr. 106/2009 
referitoare la acest aspect, în scădere vertiginoasă, numărul acestora a ajuns pe întreg trimestrul la 20 
pentru care s-au aplicat deja 14  sancţiuni din care 5 amenzi.  Pentru celelalte 6  se află în derulare 
procedurile de identificare a persoanei responsabile pentru fapta de natură contravenţională.
Autovehicule fără stăpân sau abandonate.   În această perioadă au mai fost luate în evidenţă 10 
autoturisme cu un aspect care le fac pe acestea  susceptibile de a fi considerate abandonate, astfel că 
însumate celor 24 de la finalul trimestrului I, am avut sub observaţie 34 de autoturisme, din care 3 au 
fost ridicate de către proprietari, iar pentru celelalte se vor derula în continuare toate procedurile legale 
prevăzute de Legea nr. 421/2002.
Depozitarea neautorizată a deşeurilor. Acest domeniu de activitate este permanent în atenţia noastră, 
unele zone  fiind destul de des utilizate pentru deşeuri provenite din construcţii sau din creşterea 
animalelor. Aşa este zona de nord a municipiului, la capătul străzii Ianache, unde, în cursul 
supravegherilor prelungite, au fost aplicate 19 sancţiuni şi s-a impus totodată persoanelor vinovate 
depistate, ridicarea deşeurilor transportate şi predarea acestora către operatorul de salubritate. Ponderea 
sancţiunilor – 52, a fost determinată de căutarea sau colectarea de deşeuri din recipientele de la 
platformele de gunoi.  
Activităţile de comerţ stradal şi în general, în zonele publice ( pieţe, obor etc.),  au cuprins controale 
sistematice în oborul duminical în cadrul cărora  au fost verificaţi producătorii particulari  şi, în mod 
special, controale în pieţele agroalimentare unde, pentru ocuparea ilegală cu marfă a domeniului public,
s-au aplicat 21 de sancţiuni comercianţilor recidivişti. 

În domeniul infracţiunilor, implicarea poliţiştilor locali a constat în depistarea, în colaborare cu 
agenţii Poliţiei municipiului Slobozia, a unui număr de cinci infracţiuni şi prinderea a cinci infractori 
pentru fapte privind conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice  sau fără număr de 
înmatriculare, lovire, distrugere şi furt din societate.

Pe parcursul acestui trimestru, un număr de şapte poliţişti locali au urmat cursul de iniţiere, 
conform prevederilor Legii nr. 155/2010, la Şcoala de agenţi de poliţie Câmpina, urmând ca în perioada
octombrie – decembrie, alţi şase poliţişti locali, dintre care cinci sunt angajaţi în anul curent,  să 
participe  şi ei la aceste cursuri.

În paralel cu activităţile curente specifice ale instituţiei, prin compartimentul achiziţii, am 
demarat primele etape pentru realizarea obiectivelor de investiţii propuse prin bugetul acestui an, 
fundamentat la sfârşitul anului 2013, preluând în administrare totodată, prin hotărâre a Consiliului 
Local al municipiului Slobozia,  terenul pe care este amenajat sediul actual al Poliţiei Locale Slobozia 
şi pentru care urmează a fi realizată şi înregistrarea în cartea funciară.

DIRECTOR

                 Ing. Laurenţiu Abaza
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