
RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul III -2014

Trimestrul III al anului 2014 a cuprins, ca în fiecare perioadă similară anilor precedenţi,
acţiuni din toate domeniile de activitate specifice Poliţiei Locale. Atenţia poliţiştilor locali s-a
îndreptat, în această perioadă, dar în special în lunile iulie şi august, spre zonele predispuse
tulburării ordinii şi liniştii publice, acţiunile serviciului nostru înregistrând o desfăşurare mai
intensă,  cu  precădere  în  zilele  de  weekend,  când numărul  reclamaţiilor  privind tulburarea
liniştii publice a crescut.  Situaţia reclamaţiilor şi  sesizărilor transmise sau depuse la sediul
instituţiei, în perioada iulie – septembrie, se prezintă astfel:

   IULIE AUG SEPT total

        

Reclamaţii   135 163 139 437

1 neconfirmate  30 11 27 68

2 anonime   12 9 14 35
Încadrarea juridică a faptei
reclamate  135 163 139 437

1 Lg. nr. 61   71 109 73 253

2 HCL 96   20 24 22 66

3 alte acte normative  44 20 44 108
Măsuri de 
sancţionare 
aplicate:   256

1 amenzi   13 32 11 56

2 avertismente scrise  6 4 9 19

3 avertismente verbale  46 80 55 181

În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, 
după cum urmează:

- conflicte aplanate – 14
- supravegherea zonei – 12
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -19
- solicitarea intervenţiei  ambulanţei –2
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- îndrumarea către instituţiile abilitate – 14
- îndepărtarea din zonă a persoanelor – 17

S-au desfăşurat o serie de acţiuni în baza planurilor de măsuri:
 Plan  de  măsuri  nr.  4467  /18.06.2014  pentru  prevenirea  şi  combaterea  încălcării

normelor  legale  privind  oprirea  sau  staţionarea  autovehiculelor  pe  marcajele
realizate înaintea trecerilor pentru pietoni. Au fost legitimaţi  77 conducători auto,
fiind aplicate 38 de avertismente verbale, 22 avertismente scrise şi 17 amenzi.

 Plan  de  măsuri  nr.  5378/18.07.2014  privind  prevenirea  şi  combaterea  lăsării
nesupravegheate a animalelor de companie. Cu această ocazie au fost identificaţi 59
de deţinători de animale de companie, s-au aplicat 16 sancţiuni pentru lăsarea liberă
sau nesupravegherea câinilor de companie pe căile de comunicaţie sau pe spaţiile
verzi,  pentru  murdărirea  căilor  de  circulaţie  şi  necurăţirea  acestora  de  către
proprietarii  animalelor  precum  şi  pentru  nedeţinerea  obiectelor  necesare  la
efectuarea curăţeniei ( făraş, mătură, pungă de plastic).

 Plan  de  măsuri  nr.  5108/08.07.2014  privind  verificarea  unităţilor  de  alimentaţie
publică  de  pe  raza  municipiului.  Au  fost  verificate  102  astfel  de  unităţi  iar
reprezentanţilor găsiţi în neregulă li s-a dat termen pentru a intra în legalitate, prin
obţinerea sau vizarea autorizaţiei de funcţionare.

 Plan  de  măsuri  nr.  6432/27.08.2014, pentru  prevenirea  şi  combaterea  încălcării
normelor rutiere de către pietoni şi biciclişti. Au fost constatate şi aplicate sancţiuni
pentru un număr de 77 de contravenţii  pentru încălcarea normelor legale privind
circulaţia bicicliştilor şi a pietonilor, dintre care: 23 de avertismente verbale pentru
biciclişti şi  3  amenzi,  6  avertismente  scrise  şi   45  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. 

 Plan de acţiune nr. 6661/04.09.2014 privind prevenirea activităţilor contravenţionale
în  domeniul  comercial,  în  Bazarul  Municipal.  Au  fost  aplicate  34  de  sancţiuni
contravenţionale  (13  avertismente  verbale,  19  avertismente  scrise  şi  2  amenzi)
comercianţilor ce expuneau marfa în afara spaţiului de vânzare.

 Plan acţiune nr. 6759/05.09.2014, derulat în Piaţa Agroalimentară, pentru prevenirea
şi combaterea faptelor de natură contravenţională în domeniul comercial - depistarea
comercianţilor  ce  nu  afişează  preţurile  la  produsele  pe  care  le  comercializează,
verificarea  abonamentelor  lunare  privind  ocuparea  domeniului  public,  depistarea
comercianţilor care expun produse la vânzare în afara standurilor sau a suprafeţelor
autorizate, verificarea modului de afişare a numelui/denumirii societăţii şi a sediului
social  (în  cazul  societăţilor  comerciale)  la  locul  de  desfăşurare  a  activităţii,
verificarea certificatelor de producător. Au fost verificaţi 5 producători şi 13 societăţi
comerciale,  fiind  aplicate  11  sancţiuni  contravenţionale,  din  care  6  avertismente
verbale, 4 avertismente scrise şi o amendă).

 Plan  de  măsuri  nr.  7402/26.09.2014,  aflat  în  derulare,  pentru  prevenirea  şi
combaterea faptelor de natură contravenţională privind afişarea sau lipirea oricăror
publicaţii, în locuri neautorizate.



Cu numărul de sancţiuni aplicate – 1499,  în acest trimestru au fost depăşite rezultatele
trimestrelor similare ale ultimilor doi ani,  remarcându-se în continuare o pondere crescută din
total, a sancţiunilor determinate de nerespectarea regulamentului de circulaţie rutieră, zonă pe
care şi perspectiva rămâne la acelaşi nivel ca urmare a numărului crescând de autovehicule
aflate  în  trafic,   precum  şi  a  celor  aplicate  ca  urmare  a  comiterii  de  fapte  de  natură
contravenţională în domeniul ordinii şi liniştii publice.

Departajând sancţiunile aplicate pe domenii de activitate, situaţia se prezinţă astfel:

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 (HCL 96/2014); 
OUG 195.

702 338 181 183 38.250

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.

9 4 3 2 225

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.

114 39 11 64 10.350

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 .

32 14 5 13 3.550

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.

4 1 1 2 400

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,

11 4 1 6 1.000

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

31 15 4 12 2.200

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

536 250 28 258 68.250

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

3 3 - - -

10 ALTELE 57 18 25 14 1.680

T O T A L
1.499 686 259 554 125.905

 



Pe ansamblu, din sinteza întocmită zilnic, în perioada de raportare se remarcă:
 

- acţiuni şi controale – 75, din care: 72 în unităţile de învăţământ, 2 în pieţele 
municipiului şi una în colaborare cu Poliţia municipală,

- sancţiuni aplicate – 1499 ( 554 amenzi, 259 avertismente scrise şi 686 
avertismente verbale),

- infracţiuni constatate 3, din care una în flagrant. 4 infractori prinşi, 3 fiind predaţi
agenţilor de poliţie,

- auto controlate – 6,
- persoane identificate – 3895 ( 3364 legitimate şi 531 verificate în baza de date),
- persoane luate în evidenţă 3 - fără domiciliu,      
- persoane invitate la sediul Poliţie Locale – 85,     
- pânde executate – 32
- acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici – 20
- înmânarea unor documente – 158, din care afişare PVCC 117,
- măsuri de ordine - 3                                                                                                  

Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au transmis către 
instituţiile abilitate 83 sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale:

- DADP – 66
- SC Urban SA – 11
- Servicii Comunale – 2
- Romtelecom -2
- Poliţia Municipiului Slobozia – 1
- Enel SA – 1

Unul  dintre  obiectivele  pe  care  şi  le-a  propus  instituţia  noastră,  a  fost  acela  de  a
elimina, pe cât posibil,  fenomenul  prostituţiei  din zonele limitrofe ale municipiului, prin
măsuri  specifice  luate  în  mod consecvent.  Persoanele  depistate  au  fost  conduse  la  sediul
Poliţiei Locale unde s-a procedat la preluarea în baza proprie de date şi sancţionarea acestora.
Astfel, s-au aplicat 60 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 data de 12.07.2014, pe timpul efectuării  serviciului în patrulă mixtă, cu agenţi din
cadrul Poliţiei Municipale, s-a primit un apel prin serviciul SNUAU 112 cu privire la faptul că
2  persoane sustrag  fier  din  hala  unui  fost  complex de  porcine.  Ajunşi  la  faţa  locului  s-a
constatat  că cele sesizate se confirmă, persoanele depistate fiind conduse la sediul  Poliţiei
Municipale în vederea continuării cercetărilor. 

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  Poliţei  Municipale,  urmând a fi  cercetată pentru comiterea
faptelor de distrugere.

După  o  lungă  perioadă  în  care  fenomenul  grafitti  nu  s-a  mai  remarcat  pe  raza
municipiului nostru, în seara zilei de 10 septembrie au fost  constatate inscripţii realizate cu
vopsea, pe mai multe construcţii aflate pe zona B-dul.Chimiei-str. Răzoare-Al. Vânători-Al.
Stadion. Autorii, doi tineri de 20, respectiv 24 de ani, au fost depistaţi în scurt timp, fiind
sancţionaţi contravenţional, impunându-li-se obligaţia de a suporta cheltuielile de readucere a
zugrăvelilor la starea iniţială.



În data de 15.09.2014, în urma unui apel telefonic primit la dispeceratul Poliţiei Locale,
poliţiştii locali au depistat 3 persoane de sex masculin ce au sustras porumb de pe un teren
proprietate privată. Persoanele în cauză au fost depistate imediat de către poliţiştii locali şi
conduse  la  sediul  Poliţiei  Municipale  pentru efectuarea  cercetărilor.  Întrucât  la  intervenţia
agenţilor noştri, prejudiciul a fost recuperat, proprietarul terenului nu a mai dorit să depună
plângere împotriva celor vinovaţi. 

În cursul zilei de 26 septembrie 2014, în jurul orelor 12:00, dispecerul de serviciu din
cadrul Poliţiei  Locale Slobozia a observat,  prin manevrarea în timp real a unei camere de
supraveghere video, pe b-dul Cosminului, doi tineri care încercau să sustragă două coşuri de
gunoi stradal. 

Fapta constatată a fost transmisă în cel mai scurt timp către agenţii din teren, care în
baza informaţiilor primite din dispecerat au acţionat prompt şi au surprins asupra faptului,
persoanele în cauză, aşa încât autorii, în vârstă de 27 şi, respectiv  16 ani, ambii cu domiciliul
în municipiul Slobozia, care au recunoscut fapta, au fost sancţionaţi contravenţional, cu câte o
amendă fiecare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar bunurile au fost predate
către DADP Slobozia, în vederea fixării la poziţia inţială.

Pe  timpul  patrulării,  poliţiştii  locali  au  depistat  5  autoturisme  neasigurate,  fără  a
prezenta urme de forţare. Situaţia  a fost adusă la cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt
timp.  

Ca urmare a celor 554 de amenzi aplicate în acest trimestru, până la acest moment au
fost  depuse  de către  contravenienţi,  11 contestaţii,  ceea  ce  reprezintă   1,98 % din totalul
actelor întocmite. Toate aceste contestaţii se află pe rolul instanţelor de judecată. Pe totalul
celor 9 luni din anul în curs, situaţia contestaţiilor este următoarea : 
-amenzi aplicate  - 1623,
-contestaţii înregistrate – 20 ( 1,2 % din numărul amenzilor ),
-contestaţii judecate – 1

-din care  respinse – 1
-contestaţii aflate pe rol – 19.
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