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RAPORT DE ACTIVITATE

august 2014
În luna august activităţile specifice sezonului de vară au continuat, acţiunile
serviciului nostru înregistrând o desfăşurare mai intensă în special în zilele de weekend
când, numărul reclamaţiilor privind tulburarea liniştii publice cresc. Astfel că, în această
perioadă la dispeceratul serviciului nostru s-a înregistrat un număr total de 163
reclamaţii (150 au fost comunicate telefonic, 8 au fost depuse sub formă scrisă,
diferenţa reprezentând-o cele primite direct de către agenţii aflaţi în teren) din care 109
au vizat încălcări ale Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
Şi în această lună programul de activitate în schimbul II al poliţiştilor locali a fost
decalat, fiind cuprins în prima parte a lunii între orele 18.00 – 02.00 şi ulterior în
intervalul orar 16.00 şi 24.00, pentru a acoperi mai bine cu personal, prin suprapunerea
cu efectivele din schimbul III, intervalele de timp în care apar manifestări de tulburare a
liniştii publice.
Ca urmare, constatările din teren ale poliţiştilor locali au completat imaginea
situaţiei ordinii şi liniştii publice conturate de cele peste 200 de sancţiuni aplicate, dublu
faţă de numărul reclamaţiilor.
Activitatea poliţiştilor locali din această lună s-a concretizat prin derularea unei
serii de acţiuni în domeniul ordinii publice şi a circulaţiei rutiere precum şi prin
aplicarea unui număr de 527 sancţiuni contravenţionale, din care 196 amenzi, în valoare
totală de 47.660 lei şi 331 avertismente.
Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:
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Pentru prevenirea încălcării actelor normative date în competenţă cât şi pentru
sancţionarea faptelor antisociale petrecute pe raza municipiului în luna august 2014, au
fost identificate 1274 de persoane, din care pentru 151 a fost necesară consultarea bazei
de date şi au fost invitate la sediul instituţiei alte 30 persoane în vederea clarificării
situaţiei privind încălcarea de către aceştia a anumitor acte normative avute în
competenţă.
Prin note telefonice, dispecerul Poliţiei Locale a transmis 29 de sesizări către
diferite instituţii sau operatori de servicii publice, pe probleme ce au fost constatate de
către agenţi sau au fost sesizate de cetăţeni: 23 către DADP şi 6 către Urban SA.
Agenţii noştri au însoţit reprezentanţii Primăriei în vederea derulării de către
aceştia a unor controale şi acţiuni specifice.
În noaptea de 30.08.2014, pe timpul efectuării serviciului în schimbul de noapte,
poliţiştii locali au depistat pe raza municipiului 3 minori, cu domiciliul în afara
localităţii. Aceştia au declarat verbal că au fugit de la domiciliu din cauza violenţei
domestice, fiind conduşi la gara CFR.
Poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine în zona Şcolii Postliceale cu ocazia
desfăşurării examenului de absolvire.
Poliţiştii locali au derulat acţiuni de fluidizare a traficului rutier pe b-dul.
M.Basarab, zona BRD, unde se execută lucrări de reamenajare funcţională a Pieţei
Revoluţiei, ce impun o serie de restricţii ale circulaţiei rutiere în zonă.

Acţiuni de fluidizare a circulaţiei rutiere de către poliţiştii locali s-au derulat şi pe
DN2A, mai exact în zona parcului Ialomiţa, unde se execută lucrări de modernizare a
gardului împrejmuitor:

Poliţiştii locali din cadrul serviciului de circulaţie rutieră au derulat acţiuni în
baza Planului de măsuri nr.6432/27.08.2014, pentru prevenirea şi combaterea încălcării
normelor rutiere de către pietoni şi biciclişti. Acţiunile declanşate în 28.08.2014 se vor
derula până la data de 15.09.2014. Până la sfârşitul lunii august au fost identificaţi şi
atenţionaţi, avertizaţi sau amendaţi pentru încălcarea regulilor de circulaţie 15 pietoni şi
7 biciclişti.
Unul dintre obiectivele serviciului de ordine publică şi control îl constituie
eliminarea, pe cât posibil a prostituţiei practicată în zonele limitrofe ale municipiului.
Persoanele depistate au fost conduse la sediul Poliţiei Locale unde s-a procedat la
preluarea a în baza proprie de date şi sancţionarea acestora. În luna august s-au aplicat
25 de sancţiuni contravenţionale tinerelor surprinse în timp ce atrăgeau alte persoane în
vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale.
În această lună, poliţiştii locali au depistat 3 persoane ce nu-şi puteau justifica
prezenţa pe raza municipiului Slobozia, fiind astfel îndrumate către localităţile de
domiciliu.
Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate fapt ce a fost
adus la cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme
de forţare.
În data de 02.08.2014, la dispeceratul Poliţiei Locale s-a primit o sesizare cu
privire la faptul că o persoană de sex masculin a dat foc interfonului de la intrarea în

scara blocului. Poliţiştii locali s-au deplasat la faţa locului constatând că cele sesizate se
confirmă. Persoana în cauză a fost interceptată în vederea legitimării, moment în care a
devenit recalcitrantă fiind încătuşată şi condusă la sediul Poliţiei Municipale, urmând a
fi cercetat pentru comiterea faptelor de distrugere.
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