
RAPORT DE ACTIVITATE
noiembrie  2014

Activitatea din această lună de toamnă a avut ca rezultat aplicarea unui număr
de  364   sancţiuni,  din  care  132  de  amenzi  în  valoare  totală  de  34230  lei  şi  232
avertismente.  Aceste  rezultate  se  înscriu  în  trendul  anual  de  scădere  uşoară  a
numărului  lunar  de sancţiuni  spre sfârşitul  anului  dar  cu o creştere  comparativ  cu
lunile  noiembrie  din  anii  precedenţi.  Pe  domenii  de  activitate,  sancţiunile  au  fost
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 220 135 52 33

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

2 1 - 1

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 26 1 - 25

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

6 1 - 5

5 AFECTAREA  ASPECTULUI ESTETIC 
AL LOCALITĂŢII

- - - -

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ 2 1 1 -

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE 1 1 - -

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

94 32 2 60

9 COMERŢ - - - -
10 ALTELE 13 5 - 8

   Activitatea zilnică de patrulare auto sau pedestră a fost completată cu diferite
acţiuni, astfel că luna noiembrie a debutat cu manifestări şi ceremonii religioase legate
de aducerea la Mănăstirea Sfinţii Voievozi a Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii
Domnului la care poliţiştii locali au acţionat alături de celelalte forţe cu atribuţii în
menţinerea ordinii şi liniştii publice, în baza Planului de acţiune nr.8662/05.11.2014.

S-a primit  la  dispeceratul  instituţiei  un număr de 125 reclamaţii  şi  sesizări  (25
dintre  acestea  –  20  %,  dovedindu-se  a  fi  neconfirmate)  dintre  care  116  au  fost
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înregistrate telefonic, 3 scrise şi 6 verbale. Determinante în faptele sesizate, au fost
abaterile  la  Legea  nr.61/1991  –  52,  semnificativ  fiind  şi  numărul  sesizărilor
înregistrate  la  HCL nr.96/2014  (privind  aprobarea  Regulamentului  de  atribuire  a
locurilor de parcare de reşedinţă) - 36. Urmare acestora s-au aplicat 12 amenzi şi 61 de
avertismente dar şi alte măsuri precum:
 invitarea conducătorilor auto la sediul Poliţiei Locale în vederea clarificării

situaţiei;
 supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;
 solicitarea intervenţiei Ambulanţei;
 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;
 aplanarea conflictelor iscate.

  În această lună s-au derulat şi acţiuni de însoţire sau de conducere  :
 însoţirea  executorilor judecătoreşti la locuinţele de pe strada Viilor, nr.61, în 

vederea evacuării unor familii rău-platnice pentru care existau hotărâri de 
instanţă în acest sens, 

 conducerea la Centrul pentru persoane fără adăpost din cartierul Bora, a două 
persoane fără domiciliu,

 însoţirea reprezentanţilor SPAS, în vederea efectuării de anchete sociale,
 acordarea de sprijin Serviciului Judeţean de Ambulanţă în vederea conducerii la

Spitalul Judeţean a unei persoane cu probleme de comportament.
Urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 8 sesizări, din

care  către DADP - 4 , Urban SA - 2, Gospodărie Comunală -1, Enel SA - 1.
În zilele de 2 şi respectiv 16 noiembrie 2014, poliţiştii locali au asigurat ordinea 

şi liniştea publică prin  supravegherea zonelor limitrofe  secţiilor de votare, în vederea 
evitării unor situaţii nedorite, având în vedere faptul că, pe o rază de 500 de metri în 
jurul secţiilor de votare, comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice au fost 
interzise în cele 2 zile menţionate.

Poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine şi la Casa de Cultură Municipală
unde s-a desfăşurat spectacolul de muzică populară Vine Ardealul pe la noi.

S-au îndepărtat autovehiculele şi totodată s-a fluidizat traficul rutier pe strada
Ianache, unde DADP a executat lucrările de asfaltare a carosabilului şi  s-a acordat
sprijinul specific pe b-dul. M.Basarab la intersecţia cu  str.Vasile Alecsandri, unde tot
DADP a  intervenit  în  carosabil  în  vederea  realizării  instalaţiei  de  semaforizare  a
intersecţiei.

A fost depistat un autoturism neasigurat ( cu portiera stânga faţă deschisă ) fără
urme de forţare, fapt ce a fost adus la cunoştinţă proprietarului, în cel mai scurt timp.  

În  data  de  19.11.2014,  poliţiştii  locali  aflaţi  în  patrulă  mixtă  au  depistat
circulând pe raza municipiului un autoturism, al cărui conducător  auto emana halenă
alcoolică, drept pentru care a fost testat cu aparatul Drager, de către agentul din cadrul
Poliţiei Municipale, urmând a se lua măsurile legale corespunzătoare.
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În data de 25.11.2014, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu
au depistat pe raza municipiului 4 minori cu un comportament suspect. Ca urmare,
aceştia au fost interceptaţi şi legitimaţi, constatându-se că sustrăseseră diverse bunuri
din interiorul  unei  societăţi  comerciale.  Minorii  în  cauză au fost  iniţial  conduşi  la
sediul Poliţiei Locale, identificaţi în baza de date şi predaţi ulterior agenţilor Poliţiei
Municipale. Bunurile sustrase au fost recuperate.

Având în vedere debutul sezonului rece, s-au luat ultimile măsuri  în vederea
declarării  ca abandonate sau fără stăpân a unor autovehicule care îndeplinesc toate
condiţiile Legii nr. 421/2002 şi, ocupând domeniul public sau privat al municipiului
Slobozia,  îngreunează,  aşa  cum  o  arată  experienţa  anilor  anteriori,  acţiunile  de
deszăpezire.  Astfel, unul dintre aceste autoturisme a fost declarat deja abandonat prin
dispoziţia  primarului,  urmând  a  fi  ridicat  de  angajaţii  DADP iar  pentru  un  altul,
procedura este aproape de finalizare.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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