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Începutul toamnei, cu scăderea temperaturilor precum şi începerea anului şcolar, au determinat, ca
de obicei,  reducerea numărului de reclamaţii şi sesizări, comparativ cu lunile anterioare. Astfel, chiar dacă
numărul de sancţiuni aplicate în conformitate cu prevederile Legii  nr. 61/1991 este relativ constant,  în
această lună la dispeceratul instituţiei noastre s-au înregistrat doar 125 de reclamaţii (dintre acestea 33 nu
s-au confirmat), faţă de cele  163 în luna august sau 139 în luna septembrie. Cu ocazia rezolvării acestora
s-au aplicat  68 de sancţiuni contravenţionale (11 amenzi şi 57 de avertismente) dar au fost luate şi măsuri
complementare precum:

 aplanarea a trei conflicte,

 îndepărtarea tinerilor din zona ce făcea obiectul sesizării,

 înaintarea  de  adrese  către  instituţiile  abilitate,  în  situaţia  când  sesizările  nu  intrau  în  aria  de
competenţă a Poliţiei Locale,

 aplicarea de invitaţii în vederea prezentării la sediul instituţiei ,

 supravegherea zonei ce face obiectul sesizării,

 conducerea unei persoane cu afecţiuni psihice la domiciliu.

Au fost legitimate 915 persoane pentru 188 dintre acestea fiind necesară verificarea în baza de date.
Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 414 sancţiuni, din care 135

de amenzi în valoare totală de 33.815 lei şi 279 avertismente, determinate de încălcarea prevederilor legale
privind:

Nr.crt. Domenii de activitate TOT. AV. AS. AM.

1 Circulaţia pe drumurile publice 272 143 75 54

2 Distrugerea, deteriorarea domeniului  public 2 - 1 1

3 Salubritate, gestionarea deşeurilor 20 11 - 9

4 Îngrădirea, ocuparea domeniului public 5 3 1 1

5 Nemenţinerea aspectului estetic 9 - 1 8

6 Poluarea mediului, sănătatea publică 1 - - 1

7 Animale in libertate 2 1 - 1

8 Tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie 84 31 3 50

9 Comerţ - - -

10 Altele 19 8 1 10
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Urmare a constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 22 de sesizări,  din care  către
DADP – 21, Urban SA – 1.

Poliţiştii  locali  au însoţit în 3 acţiuni, funcţionari din primărie dar şi reprezentanţi  ai serviciilor
publice, în vederea derulării unor activităţi specifice:

 anchetă socială la locuinţele de pe strada Viilor, nr.61 (SPAS)

 rezolvare sesizare ( Urbanism)

 verificarea comercianţilor din Piaţa Agro şi Bazarul Municipal (SPAAS)
Totodată,  s-au executat 3 mandate de aducere şi a fost adus la sediul Poliţiei  Locale şi ulterior

predat mamei, un minor depistat în compania unor persoane fără adăpost.
Poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine la Casa de Cultură Municipală,  în zilele de 2 şi 3

octombrie cu ocazia Festivalului de Folclor ” ION ALBEŞTEANU” şi în Piaţa Agro la Zilele Recoltei.
Măsuri de ordine s-au asigurat şi cu ocazia ceremonialului depunerii de coroane, în data de 25 octombrie
2014 – Ziua Armatei.

S-a fluidizat traficul rutier pe strada Independenţei, unde DADP a executat lucrări de asfaltare dar
şi 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.

În cadrul acţiunilor zilnice de supraveghere a unităţilor de învăţământ, poliţiştii locali  au desfăşurat
activităţi de dirijare a circulaţiei rutiere   în zona Şcolii generale nr. 3, la intersecţia b-dul. Unirii cu str.
Ardealului şi au urmărit deplasarea în siguranţă a tuturor pietonilor în zonele limitrofe ale şcolilor la orele
de începere a programului şcolar, fără a se înregistra evenimente. 

În aceiaşi notă, în data de 23.10.2014, poliţiştii locali programaţi în schimbul 1 şi 2 au executat o
serie de acţiuni în vederea depistării pietonilor care nu respectă prevederile art. 161 şi art. 167 din H.G. nr.
1391/2006  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  aplicare  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Scopul  principal  al  acţiunii  a  constat  în  prevenirea  şi  combaterea  faptelor  prin  care  se  încalcă  actele
normative  în  competenţă  ce  reglementează  circulaţia  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 54 de contravenţii pentru încălcarea
normelor legale privind circulaţia pietonilor – avertismente verbale. Alţi 5 pietoni urmează a fi sancţionaţi
cu  amendă.  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.

În perioada 20-27 octombrie 2014, poliţiştii locali din cadrul serviciului de ordine publică şi control
au derulat acţiuni în vederea identificării proprietarilor sau deţinătorilor legali de terenuri neîmprejmuite
sau neîngrijite de pe raza municipiului. Au fost invitaţi la sediul Poliţiei Locale, proprietarii terenurilor în
cauză prin înaintarea de adrese, în vederea clarificării situaţiei constatate. 

În  această  lună,  poliţiştii  locali  au  derulat  acţiuni  şi  în  baza  Planului  de  măsuri  nr.7402,  din
26.09.2014, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională privind afişarea sau lipirea
oricăror publicaţii în locuri neautorizate. Astfel, s-au aplicat 3 amenzi şi un avertisment scris.

Poliţiştii locali din cadrul serviciului de circulaţie rutieră s-au deplasat la şcoala generală nr.2 Sf.
Andrei unde au desfăşurat activităţi educativ – preventive, în cadrul orei de dirigenţie. Au fost prezentate
noţiuni teoretice privind semnificaţia semnelor de circulaţie rutieră şi a principalelor reguli pe care trebuie
să le respecte micii pietoni.

De asemenea au avut loc discuţii libere pe principalele cauze care stau la baza comiterii faptelor cu
violenţă, fiind prezentate urmările acestui gen de fapte şi influenţa anturajului în comiterea lor.

În  data  de  25.10.2014,  urmare  unui  apel  telefonic  primit  la  dispeceratul  Poliţiei  municipale,
poliţiştii aflaţi în patrulă mixtă au oprit în trafic un autoturism al căror ocupanţi erau suspecţi de furt.

Persoanele depistate, trei la număr, au fost legitimate şi le-au fost luate declaraţii, recunoscând că
au  sustras  diverse  bunuri  din  autoturisme.  În  urma  controlului  efectuat  asupra  portbagajului  au  fost
depistate obiectele sustrase.
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În data de 26.10.2014, la dispeceratul Poliţiei  Locale a fost înregistrată o sesizare cu privire la
faptul că o persoană de sex masculin aflată într-un atelaj hipo, a sustras 2 bucăţi de parapet de pe marginea
drumului.  Ajunşi  la  faţa  locului,  poliţiştii  locali  au  constatat  că  cele  sesizate  se  confirmă.  Persoanele
vinovate au fost  depistate  şi  identificate,  bucăţile  de parapet  sustrase fiind recuperate.  A fost  anunţată
Poliţia Municipală care a preluat cazul în vederea derulării cercetărilor.

În data de 28.10.2014, la sediul instituţiei s-a sesizat faptul că o persoană a spart parbrizul unui
autoturism.  Poliţiştii  locali  s-au  deplasat  la  faţa  locului  identificând  persoana  vinovată.  Reclamatul,
cunoscut  cu probleme psihice şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost condus la Spitalul Judeţean.
Cazul a fost preluat de agenţii din cadrul Poliţiei Municipale.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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