
RAPORT DE ACTIVITATE
                                                                    pe anul 2014

În  perioada  supusă  analizei,  activitatea  Poliţiei  Locale  Slobozia   s-a  derulat  în  condiţii
similare  anilor  anteriori,  din  punct  de  vedere  al  numărului  de  personal,  întrucât   în  intervalele
aprilie-iunie, respectiv octombrie-decembrie, 12 poliţişti locali au urmat cursurile de formare iniţială
la  Şcoala  de  agenţi  de  poliţie  de  la  Câmpina.  La  acestea   se  adaugă   trei  posturi  vacantate  pe
parcursul anului şi rămase neocupate până la 31 decembrie şi  încă  două posturi vacante temporar.
Pentru ocuparea  celor 7 posturi neocupate la 1 ianuarie 2014,  s-au organizat două concursuri, în
lunile aprilie şi, respectiv, septembrie.  Astfel, numărul mediu de personal cu care am funcţionat
efectiv în anul 2014, a fost  de 42 faţă de cele 51 de posturi aprobate conform OG nr. 63/2010 şi
cuprinse în statul de funcţii, din care 35 poliţişti locali.  

Din punct de vedere al responsabilităţilor  specifice, întregul personal al poliţiei locale a fost
angrenat  în  acţiunile  zilnice  de  patrulare  pentru  menţinerea  ordinii  şi  liniştii  publice  şi  de
supraveghere a circulaţiei rutiere, în acţiuni ocazionate de diferite evenimente ( culturale, sportive,
religioase, de aniversare sau comemorare etc. ) organizate de către entităţi de pe raza municipiului
precum şi în acţiuni de supraveghere şi control a transportului public de călători ( pe bază de grafic
şi în regim de taxi ),  al activităţii de comerţ  stradal şi din zonele publice, al utilizării în condiţii de
legalitate a domeniului public, al monitorizării şi rezolvării unor probleme de ordin social ( persoane
fără adăpost, persoane cu probleme de natură psihică, persoane care apelează la mila publicului,
persoane cu risc de victimizare ), al zonelor de agrement şi a spaţiilor verzi, al protecţiei  mediului şi
salubrităţii  etc şi,  de asemenea,  în  acţiuni  punctuale,   planificate,  cu  efective  lărgite,  pe  diferite
probleme de actualitate la momentele respective din domeniile de competenţă ale instituţiei noastre. 

Prin modul de organizare a activităţii proprii, cu prezenţă în teren 24 de ore din 24, timp de 7
zile pe săptămână, Poliţia Locală Slobozia s-a dovedit o componentă importantă în întreg sistemul
de  asigurare  şi  menţinere  a   ordinii  şi  liniştii  publice  în  municipiu,  începând  cu  componenta
preventivă a muncii noastre şi completându-se cu intervenţiile active de luare de măsuri legale, în
toate  situaţiile  constatate  care  au  impus  acest  lucru.  De asemenea,   un  element  esenţial  în
poziţionarea sigură a instituţiei  noastre în acest  domeniu de activitate,  îl  reprezintă   participarea
zilnică, cu efective şi mijloace auto de patrulare, în dispozitivele de menţinere a ordinii şi liniştii
publice  organizate  de  către   Poliţia  municipiului  Slobozia,   fapt  care  demonstrează  încă  odată
importanţa instituţiei noastre în acest sistem, de creare a unui  climat de ordine şi siguranţă publică
pe raza municipiului.

În general acţiunile de patrulare în schimburile I şi II, se desfăşoară, cu mijloace auto,  în ideea de a
acoperi cea mai mare parte a suprafeţei teritorial-administrative, inclusiv cartierele Bora şi Slobozia
Nouă, în  contextul în care  numărul de poliţişti locali  care se află efectiv în teren este destul de
redus şi, conform punctului de vedere rezultat din situaţia operativă, sub minimul necesar optim la
nivelul municipiului.
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O prezentare sintetică a activităţii  anului 2014  o putem extrage din lista indicatorilor  de
performanţă din care rezultă datele şi cifrele finale :

              - Sancţiuni contravenţionale aplicate :...........................5.127
din care : amenzi :                                                                            1.989 
                cu o valoare de  441.960  lei
                avertismente :                                                                   3.138
din total sancţiuni :             pentru încălcarea Legii nr.61/1991      1.347
                                            pentru încălcarea OUG nr.195/2002    2.585
                                            pentru încălcarea HCL nr. 106/2009       795

        pentru încălcarea HCL nr. 48/96             264
                                           altele                                                         136

 - Infracţiuni :......................................................................... 24
din care în flagrant :                                                                              16

 - Infractori prinşi :.................................................................34 
din care prinşi în colaborare cu agenţii poliţiei municipale :                17
             prinşi şi predaţi poliţiei :                                                          17

 - Persoane identificate  ..................................................14.456
 - Persoane invitate la sediu :...............................................294
 - Persoane luate în evidenţă :...............................................19

din care :                   cerşetori :                                                             1
                                  persoane fără domiciliu :                                    9
                                  persoane cu afecţiuni psihice :                            4
                                  persoane cu risc de victimizare                           5

 - Pânde executate :..............................................................122
 - Mandate de aducere executate :........................................20
 - Acţiuni de însoţire funcţionari publici :...........................51
 - Înmânare de documente :................................................857 

din care :                   afişare PVCC :                                                 403
                                  înmânare ordine CMJ                                      274
                                  alte documente                                                 180

 - Măsuri de ordine : .............................................................36
din care la :               manifestări cultural-artistice :                            11
                                  manifestări sportive :                                           4
                                  lăcaşe de cult :                                                    14
                                  alte cazuri                                                             7

- Reclamaţii şi sesizări  :.............................................. ...1.530
( 274  neconfirmate )

din care                     la Legea nr. 61/1991 :                                       702
                                 la HCL nr. 48/2011, HCL nr. 96/2014              370

          alte încadrări juridice                                        458
din totalul reclamaţiilor : 

                formulate verbal                                                 76
                                 transmise telefonic                                       1.379
                       depuse în scris                                                  75

Ca principal indiciu în evaluarea activităţii anuale a Poliţiei locale, avem în vedere numărul
total de sancţiuni aplicate  precum şi evoluţia de-a lungul anilor.   Se remarcă o revenire a numărului
de  sancţiuni  la  nivelul  din  anul  2011,  cu  o  creştere  concomitentă  a  proporţiei  numărului  de
avertismente, până la peste 61 %, aproape două treimi din totalul sancţiunilor aplicate :    
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ANUL 2011 2012 2013 2014
Număr total de sancţiuni 5154 4635 3607 5127
Din care amenzi 2705 2157 1510 1989
               avertismente 2452    

47,5   %
2478
53,46 %

2097
58,14 %

3138
61,21 %

Odată cu preluarea competenţelor pentru constatarea contravenţiilor prevăzute în OUG nr.
195/2002  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,  numărul  de  sancţiuni  a  crescut  exponenţial,
remarcându-se   apoi  în  anii  următori   2012 şi  2013 o  scădere,  pentru  ca  în  acest  an  2014,  să
înregistrăm o evoluţie considerabilă. 

Un motiv îl reprezintă şi creşterea numărului de agenţi constatatori prin ocuparea unui număr
de 5 posturi vacante încă din luna mai, dar şi o mobilizare mai mare, în special pe perioada de vară,
când populaţia este mai activă.  Acest lucru este susţinut de faptul că absolut toţi  poliţiştii  locali
figurează în acest an cu un număr mai mare de sancţiuni decât în anii precedenţi.

Este  de  remarcat  creşterea  pe  anul  2014  comparativ  cu  ultimii  doi  ani  2012  şi  2013,  a
numărului de sancţiuni pe total dar şi pe fiecare act normativ în parte, păstrându-se totuşi aceleaşi
proporţii, în care ponderea pe aceşti ultimi ani, o deţin în continuare sancţiunile aplicate conform
OUG nr. 195/2002, cu aproximativ jumătate din sancţiuni ( între 43 % şi 56 % ). Urmează cele
aplicate la Legea nr. 61/1991 care se situează la aproximativ un sfert până la o treime din total ( 25 –
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30 % ) şi, la final, sancţiunile legate de ocuparea fără drept a  locurilor de parcare, prin aplicarea
prevederilor HCL nr. 48/2011 şi nr. 96/2014  ( cu  cca. 5 - 6 % ). 

ANUL 2010 2011 2012 2013 2014
Numărul total de sancţiuni 3786 5154 4635 3607 5127
Din  care  conf.  :  OUG  nr.
195/2002

- 2460 
47,7%

2626
56,6 %

1577
43,7 %

2585
50,4 %

                 Legea nr. 61/1991 1442-
38,1 %

1220
23,6 %

1146
24,7 %

1109
30,7 %

1347
26,2 %

                  HCL nr. 48/2011 şi
nr. 96/2014

- 4 93 243
6,7 %

264
5,1 %

Chiar dacă scopul pe care ni l-am propus este reducerea, în cât mai mare măsură, a  faptelor şi a
fenomenelor  care  se  produc  cu  încălcarea  legii  şi  care  produc disconfort  concetăţenilor  noştri,
putem constata, prin analiza sintezelor prezentate, un nivel limită sub care, cel puţin până acum, nu
am reuşit să scădem, însă o imagine cât mai apropiată de realitate a activităţii noastre este oferită de
aspectul de ansamblu care poate fi constatat în viaţa de zi cu zi a municipiului şi, la fel de sugestiv,
de prezentarea  comparativă  a  numărului  de  sancţiuni  înregistrate  pe  domenii  de  activitate,  de-a
lungul timpului, având în vedere  diversitatea încadrărilor juridice ale acestora precum şi numărul
mare de acte normative – 26, pentru care avem împuternicire.  

În acest an, pe domenii mari de activitate, aceasta s-a materializat prin sancţiuni după cum
urmează : 
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Nr.
Crt.

DOMENII DE ACTIVITATE SANCŢIUNI
TOT. AV. AS. AM. VAL. 

1

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE : 
OUG  195/2002,  HCL 106;  OG 43;  HCL 48  /
2011; HCL 96 / 2014;.

2.917 1.450 742 725 140.905

2

DISTRUGEREA,  DETERIORAREA
DOMENIULUI  PUBLIC : 
HCL 106;  LG 24. 

39 15 9 15 2.150

3

SALUBRITATE,  GESTIONAREA
DEŞEURILOR  

HCL 106; LG 24; OUG  78.; HCL 111.
443 115 25 303 46.750

4

ÎNGRĂDIREA,  OCUPAREA  DOMENIULUI
PUBLIC : 
HCL 106 ; LG 24; LG  421 .

131 45 30 56 15.425

5

NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC :
HCL 106; LG 61; OG 43. 21 3 2 16 2.950

6

POLUAREA  MEDIULUI,  SĂNĂTATEA
PUBLICĂ : 
HCL 106; LG 24.

22 8 3 11 1.900

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : 
HCL 106; LG 61.

54 22 7 25 3.900

8 TULBURAREA  LINIŞTII  PUBLICE,
INJURII, CERŞETORIE : 
HCL 106; LG 61.

1.324 511 67 746 214.820

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

22 13 1 8 3.750

10 ALTELE 154 37 33 84 9.410

T O T A L 5.127 2.219 919 1.989 441.960

Ordinea şi liniştea publică

Poate  fi  considerată  principala  responsabilitate  a  Poliţiei  Locale  Slobozia,  constituind
punctul central  al  acţiunilor  instituţiei  noastre. Chiar  cu un număr mult  redus de personal,  (  din
media de 35 de poliţişti locali, aflaţi efectiv în activitate,  serviciul de ordine publică a dispus în
teren  de 22 de funcţionari publici iar serviciul de circulaţie rutieră de 5 funcţionari care au însă şi ei
competenţe pe ordinea publică ) apreciem că am reuşit să ţinem sub control acest aspect, fapt ce
reiese din toate cifrele care reliefează activitatea acestui an dar şi din rezultatele din teren. Elocvent
este numărul de sancţiuni aplicate ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 61/1991: faţă de 1442
de sancţiuni în 2010 ( în medie 30 de sancţiuni pe poliţist ), când pe acest sector au lucrat 48 de
angajaţi,    1142 de sancţiuni în 2012 cu 34 de poliţişti  locali  ( în medie  33,6  de sancţiuni pe
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agent ),   1096 sancţiuni în 2013 cu 32 de poliţişti locali ( în medie 34,2  de sancţiuni pe agent ),  în
2014 am înregistrat  1347 sancţiuni, care, raportat la cei 27 de poliţişti locali înseamnă  în medie  50
de  sancţiuni pe agent.

O clasificare  pe articole  a  sancţiunilor  la  Legea  nr.  61/1991  care  ne oferă  o imagine  a
faptelor  de  natură  contravenţională  care  se  produc  pe  raza  municipiului,  se  prezintă  după  cum
urmează :

Fapta contravenţională 2011 2012 2013 2014 2014/2013
%

TOTAL  sancţiuni  la
Legea nr. 61/1991
din care pentru :

1220 1145 1109 1347 121,4

1 Adresarea de ameninţări 166 162 168 163 97
2 Consum  de  alcool  pe

domeniul public
286 204 251 222 88,45

3 Tulburarea liniştii publice 352 440 339 452 133,3
4 Refuz de legitimare 90 84 51 66 129,4
5 Apelare  la  mila

publicului
88 48 45 72 160

6 Prostituţie 81 99 58 182 313,8

Se  remarcă  preponderenţa  faptelor  de  tulburare  a  liniştii  publice,  cele  mai  multe  dintre
acestea, în interiorul blocurilor de locuinţe, prin folosirea de instrumente muzicale sau dispozitive de
lucru în construcţii, folosite la renovarea apartamentelor.

În toată perioada estivală, în care, în mod  tradiţional,  faptele de încălcare a prevederilor
Legii nr. 61/1991 sunt mai frecvente,  am acordat o atenţie sporită unor zone restrânse ( o parte
dintre cele 51 de zone în care noi am împărţit municipiul nostru ) sau chiar a unor obiective ( unităţi
de alimentaţie publică, locuri de joacă, unităţi de pariuri sportive ), ca urmare a constatărilor proprii
dar şi a sesizărilor cetăţenilor legate de producerea de zgomote şi tulburarea liniştii. Lista acestora,
în continuă actualizare ca urmare a monitorizării din teren, era pusă la dispoziţia agenţilor noştri
care aveau în responsabilitate rezolvarea problemelor astfel constatate cu menţionarea în rapoartele
zilnice  de  activitate  a  acţiunilor  intreprinse  în  acest  scop.  Totodată,  organizarea  şi  planificarea
activităţii a fost permanent adaptată la situaţia operativă,  în ceea ce priveşte efectivele utilizate sau
intervalele  de  timp în  care  se  acţiona.  Încercând să analizăm starea  de lucruri  din teren mai  în
profunzime,  constatăm că  nivelul  faptelor  de  natură  a  tulbura  ordinea  şi  liniştea  publică   au  o
preponderenţă pe anumite zone restrânse,  cam aceleaşi din anii precedenţi şi care se caracterizează
prin număr mare de spaţii comerciale, densitate de populaţie, trafic rutier şi pietonal intens :

Nr.
crt.

ZONA TOTAL
sancţiuni

Legea nr. 61/1991 HCL  nr.
106/2009

Altele

1 Str. Cuza Vodă-Constructorilor 211 68 – 32,2 % 39 104
2 Bl. MFA-Al. Crinilor 122 48 – 39,3 % 6 68
3 Al. Vânători-Al. Rondă 579 76 – 13,1 % 64 439
4 Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului 102 75 – 73,5 % 11 16
5 Zona Al.Băii 135 63 – 46,7 % 25 47
6 Cartier Bora 140 80 – 57,1 % 39 21
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De menţionat că numărul mare de sancţiuni din tabelul de mai sus, cu alte încadrări  decât la Legea
nr. 61/1991 şi HCL nr. 106/2009, survine ca urmare a aplicării  OUG nr. 195/2002, în special  în
zonele centrale, aglomerate.

Din  cifrele  prezentate  în  tabelul  următor   se  remarcă  o  creştere  la  nivelul   fiecărui  act
normativ în parte, inclusiv la Legea nr. 61/1991, la care ies în evidenţă sectoarele 9 şi 3 , dar care
trebuie analizate doar în contextul liniştii publice, pentru că de fapt, acea creştere consistentă,  de
cca.  100% faţă  de  2013,   este  determinată  exclusiv  de  faptele  de  atragere  de  persoane  pentru
practicarea de raporturi sexuale, ce au loc în afara suprafeţelor populate, pe tronsoanele de drum
naţional.  Analizând rezultatele pe fiecare sector  în parte,  constatăm că cele  care necesită  atenţie
sporită,  impunând  cele  mai  multe  sancţiuni  la  legea  nr.  61/1991,  sunt  aceleaşi  în  fiecare  an  :
sectoarele 1, 2, 5 şi 6. Ele sunt de fapt cele mai dense sectoare, care cuprind  chiar zonele prezentate
în tabelul anterior : 

Sector
                               Anul 2013 Anul 2014
Legea
nr.61

HCL
nr.106

OUG
nr.195

Altele
Total

Legea
nr. 61

HCL
106

OUG 
nr.195

Altele Total

Sector1 205 152 176 22 555 258 111 609 52 1030
Sector 2 142 78 375 53 648 144 116 458 83 801
Sector3 44 32 90 23 189 85 46 254 15 400
Sector 4 73 14 148 15 250 85 81 198 13 377
Sector 5 145 27 272 23 467 161 41 314 20 536
Sector 6 210 66 352 86 714 263 148 489 120 1020
Sector7 69 82 68 32 251 61 76 116 16 269
Sector 8 64 37 42 52 195 43 78 47 25 193
Sector 9 72 18 55 48 193 150 37 86 41 314
Sector 10 65 28 6 7 106 80 39 9 12 140
Sector 11 18 19 0 2 39 17 22 5 3 47
  TOTAL        1107      553        1584       363       3607       1347       795        2585       400       5127
 

7



Ordinea şi liniştea publică în şcoli şi în zonele limitrofe acestora a constituit şi în acest an un
punct de mare preocupare, păstrându-se permanent legătura cu agenţii de pază din şcoli precum şi cu
reprezentanţii unităţilor de învăţământ. Conform planificărilor făcute de către structura teritorială a
Poliţiei Române, instituţia noastră are în supraveghere directă şcolile gimnaziale nr, 1, 2, 3 şi 5 şi
Liceul Ionel Perlea. La fiecare dintre acestea poliţiştii locali sunt prezenţi la orele de trafic maxim de
la  începutul  programului  şcolar,  inclusiv  prin  dirijarea  circulaţiei  rutiere,  dar  şi  pe  traseul  de
deplasare la şi dinspre gară/autogară, urmărind protejarea tinerilor de eventuale acţiuni agresive de
orice tip. Această planificare nu limitează acţiunile noastre, poliţiştii locali supraveghind atent toate
şcolile (  în limitele  impuse de efectivele  de care dispunem în fiecare  zi  )  şi la  orele  de final  a
programului şcolar, prin prezenţa efectivă în unitatea şcolară sau prin patrularea în zonele limitrofe.
Mai mult decât atât, zona liceelor Al. I. Cuza şi M. Eminescu, este ţinută sub supraveghere în fiecare
dimineaţă, având în vedere fluxul masiv de tineri şi formarea de grupuri în imediata apropiere a
blocurilor de locuinţe din zona str. Lacului-Al. Chimiei,  cu tulburarea liniştii locatarilor de aici. Au
fost constatate în acest domeniu mai puţine evenimente decât în 2013, cu doar 10 persoane care nu-
şi  justificau  prezenţa  în  zonă,  faţă  de  31  în  anul  precedent,  cu  6  situaţii  de  indisciplină  sau
agresivitate în rândul elevilor  ( faţă de 10 în 2013 ), şi, în general,  cu mult mai puţine şi într-o
continuă scădere, faţă de anii 2007 – 2008.

Supravegherea zonelor de agrement a relevat situaţii similare anului precedent , cu o uşoară
creştere a numărului  faptelor de natură contravenţională la Legea nr. 61/1991 ( 51 faţă de cele 45
ale  anului  anterior  )   care sunt reprezentate  de tulburarea  liniştii  publice,  în special  în perioada
vacanţei de vară a elevilor, când parcurile sunt frecventate de un număr mult mai mare de locuitori
şi,  ca  urmare,  şi  acţiunile  noastre  sunt  mai  intense.  Sunt  verificate  aici  integritatea  mobilierului
urban,  a  materialului  dendrologic,  funcţionarea  sistemului  de  iluminat  public.  O caracteristică  a
zonelor de agrement, observată de-a lungul timpului o reprezintă acţiunea ( cu sau fără rea-voinţă )
asupra băncilor de odihnă, dintre care unele au fost slăbite din punctele de fixare în pavele ori au
scândurile din lemn  crăpate sau rupte,  fapt care ne impune o relaţie continuă de colaborare cu
DADP. 

  
Zona de agrement Număr de sancţiuni aplicate la :
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Lg 61 HCL 106 Altele
Parcul Tineretului 15 30 1
Parcul Mihail Sadoveanu 3 0 0
Orăşelul Copiilor 0 2 0
Parcul CFR 16 2 2
Parcul E 14 8 12 1
Parcul de Est 7 5 6
Parcul Mihai Eminescu 1 1 0
Parcul Ialomiţa 1 9 1

TOTAL                           51               61              11

Acţiuni  şi  măsuri  de  ordine  s-au desfăşurat pentru 36  manifestări  publice   pe  parcursul
întregului an, dintre care : 
-manifestări religioase : 14, 
-manifestări culturale : 11, 
-manifestări sportive : 4,
-acţiuni în pieţe, oboare : 2, 
-altele : 5

Organizarea şi derularea măsurilor de ordine  au constat în acţiuni proprii ( în 26 situaţii ) sau
au  fost  realizate  în  colaborare  cu  Poliţia  municipiului  Slobozia   şi   Inspectoratul  Judeţean  de
Jandarmi ( 5 situaţii ).  La niciuna dintre acestea nu s-au înregistrat abateri sau evenimente care să
impună  intervenţia  sau  luarea  de  măsuri  legale.  Cea  mai  amplă  manifestare  –  Sărbătorile
municipiului Slobozia, care se derulează  pe o perioadă de 4 zile, a inclus mai multe categorii de
manifestări,  dispersate în mai multe puncte ale municipiului  şi a necesitat  mobilizarea întregului
personal, după un program strict adaptat la locul, tipul şi amploarea fiecărui eveniment organizat,
precum şi  instituirea  unor  retricţii  de  circulaţie.   Din punctul  nostru  de vedere,  ca  instituţie  cu
responsabilităţi în menţinerea ordinii şi liniştii publice,  această manifestare complexă s-a încheiat
cu succes.

Autovehiculele   abandonate   au  fost  permanent  în  atenţia  noastră,  dovada  o  reprezintă
dispariţia  lor  de  pe  domeniul  public,  acţiunile  fiind  îndreptate  la  acest  moment  spre  acele
autovehicule  care doar prezintă  indicii  că ar  putea să intre  în perioada următoare,  sub incidenţa
prevederilor Legii nr. 421/2002. În acest sens, au fost luate în evidenţă 50 de autoturisme, dar numai
pentru două s-a impus emiterea de somaţii şi care au şi fost ulterior declarate una fără stăpân, iar
cealaltă  abandonată.  Alte  14 au  fost  repuse  în  circulaţie  sau au  căpătat  aspectul   corespunzător
circulaţiei pe drumurile publice. În continuare, se derulează acţiuni de monitorizare constantă a tot
ceea ce înseamnă autovehicule care pot fi încadrate la această categorie.

Autovehiculele expuse la vânzare  au fost permanent monitorizate. Efectul unei formulări
corespunzătoare prin modificarea art.  3.24 din HCL nr. 106/2009 s-a văzut, măsurile permise de
actul normative menţionat, în noua formulare prin care nu mai era necesar ca un autovehicul să fie
depistat trei zile consecutive pe domeniul public pentru a fi  considerat expus la vânzare, ducând la
reducerea considerabilă a fenomenului care, aproape a dispărut. Au fost supravegheate toate zonele
expuse, cele mai frecvente fiind parcarea din zona Şefan cel Mare/M. Basarab  sau pe tronsonul din
zona centrală a bulevardului M. Basarab. Au fost luate în evidenţă în acest an doar 64 de autoturisme
faţă de cele 293 pentru care s-au întocmit fişe zilnice în anul precedent  şi au îndeplinit condiţiile
pentru aplicarea de măsuri doar 48. S-au aplicat 17  amenzi şi 31 de avertismente. Dintre aceste
sancţiuni, 6 au fost aplicate  pentru neprezentarea la invitaţia transmisă deţinătorului legal stabilit în
urma analizei datelor din bazele de date şi a documentelor de vânzare-cumpărare care au ajuns în
posesia noastră. În alte 10 cazuri, autoturismele erau staţionate cu anunţul de vânzare, la domiciliu,
la locul de muncă ori aparţineau unei societăţi aflate în faliment.
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Acţiuni planificate prin planuri de măsuri : 29, dintre care : 
 în domeniul salubrităţii - o acţiune, prin care s-au urmărit platformele gospodăreşti, având în

vedere modul de depozitare a deşeurilor menajere precum şi prezenţa persoanelor care caută
în containere. Acţiunea s-a finalizat cu luarea în evidenţă a unui număr de 65 de persoane cu
astfel de preocupări, care nu dispun de venituri, nu deţin bunuri mobile sai imobile  şi deci
nu pot  fi  urmărite  şi  executate  pentru  sancţiunile  aplicate.  Acestea  provin  în  majoritatea
covârşitoare a cazurilor, din cartierul Bora. Au fost aplicate 11 sancţiuni din care 4 amenzi.

 o acţiune desfăşurată în luna ianuarie,  vizând  aspecte legate de relaţia poliţiei locale, prin
intermediul  sectoriştilor,  cu   asociaţiile  de  proprietari  precum   şi  de  responsabilităţile
acestora în ceea ce priveşte îndepărtarea  gheţii  şi zăpezii  de pe aleile pietonale din zona
blocurilor  care  fac  parte  din  asociaţie,  salubrizarea  şi  curăţarea  rigolelor  şi  parcărilor,
prevenirea depozitării de deşeuri pe terenul din jurul blocurilor,  rezolvarea unor probleme
din interiorul asociaţiilor care duc de multe ori la reclamaţii transmise la dispeceratul nostru,
reactualizarea datelor de contact.

 pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale s-au derulat două acţiuni de verificare a
persoanelor care sunt cazate pe str. Lacului nr. 10 ( blocul de locuinţe sociale UGIRA ), din
care una în colaborare cu Poliţia municipiului Slobozia. S-a urmărit depistarea, identificarea
şi sancţionarea celor care încalcă prevederile OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  

 pentru verificarea  transportului de persoane în regim de taxi s-au  organizat două acţiuni. Au
fost verificate modalităţile de respectare a prevederilor Legii nr. 38/2003, fiind controlaţi 73
de taximetrişti  din care amendaţi  3.   A fost  depistat  un taximetrist  al  cărui  certificat  de
atestare profesională nu prezenta indiciile unui document în stare de legalitate. Ca urmare a
fost sesizată Autoritatea Rutieră Română pentru verificare şi luare de măsuri legale.

 comerţ în târguri şi oboare : 4 acţiuni, ocazie cu care au fost controlaţi 61 de comercianţi şi
sancţionaţi 45 dintre ei ( 3 amenzi, 23 avertismente scrise şi 19 avertismente verbale ) pentru
expunerea mărfurilor în afara spaţiului autorizat.

 afişarea pe spaţii neautorizate – a impus o acţiune finalizată prin aplicarea unui număr de 4
sancţiuni pentru lipirea de afişe pe  stâlpii de iluminat public sau în alte locuri neautorizate
(anunţuri de vânzare, afişe pentru spectacole etc. )

 circulaţie rutieră :  4 acţiuni,  dintre care:  3 acţiuni  vizând urmărirea  modului în care este
respectat  regulamentul  de circulaţie  de către  pietoni  şi  biciclişti,  precum şi  informarea şi
prevenirea cetăţenilor pe acest domeniu.  În urma acestor acţiuni s-au aplicat 116 sancţiuni
pentru  încălcarea prevederilor regulamentului de circulaţie rutieră. O altă acţiune, de data
aceasta având în vedere respectarea regulamentului de circulaţie rutieră de către conducătorii
auto în ce priveşte oprirea şi staţionarea, a fost finalizată cu 77 de sancţiuni

 sărbătorile  municipiului  Slobozia  :  o  acţiune  complexă,  urmărindu-se  respectarea
prevederilor  legale  în  sfera  noastră  de  competenţă,  la  toate  manifestările  organizate  cu
această ocazie : sportive, culturale, de agrement, într-o multitudine de locaţii, care a necesitat
o mobilizare intensă a tuturor efectivelor.

 apariţia animalelor de companie pe domeniul public a impus o supraveghere  sistematică, dar
în  această  acţiune  s-a  urmărit  şi  reluarea  demersurilor  privind  informarea  şi  prevenirea
deţinătorilor  de  astfel  de  animale,  asupra  obligaţiilor  lor  legale.  Au fost  verificaţi  59 de
deţinători de animale de companie care au fost introduşi în baza noastră de date, sancţionaţi
fiind  16  dintre  ei  pentru  nerespectarea  HCL  nr.  106/2009  sau  ale  legii  nr.  61/1991
(nesupraveghere,  lipsa  lesei   sau  a  dotărilor  necesare   pentru  menţinerea  curăţeniei  pe
domeniul public ).

 unităţile de alimentaţie publică au fost verificate din punct de vedere al autorizării activităţii
în perioada de vară, când intră în funcţiune terasele estivale. Din cele 102 unităţi verificate,
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57 deţineau autorizaţie de funcţionare, 21 declanşaseră procedura de obţinere a autorizaţiei,
pentru alte 24 de unităţi acordându-se un termen limită de intrare în legalitate. La verificarea
ulterioară, s-a constatat că toţi cei 24 de administratori au intrat în legalitate.   

Acţiunile  de însoţire reprezintă  o altă  responsabilitate  legală  a poliţistului  local,  care  are
obligaţia asigurării siguranţei  funcţionarilor publici aflaţi în executarea atribuţiilor de serviciu şi au
fost  duse  la  îndeplinire  la  solicitarea  acestora.  Astfel  de  acţiuni  au  avut  loc  şi  pentru  însoţirea
angajaţilor altor entităţi care au desfăşurat activităţi la care au considerat necesară şi prezenţa noastră
( DADP, SC Urban SA ). Astfel s-a înregistrat  un număr de  92 de acţiuni de acest tip, dintre care  :
42 de acţiuni  de însoţire  a funcţionarilor  publici  din serviciile  şi  compartimentele  administraţiei
publice,  12  acţiuni  cu  reprezentanţi  ai  altor  entităţi  (  DSP,  GNM,  Urban  SA,  Executori
judecătoreşti  ),   19 acţiuni  de însoţire a unor persoane,  dintre  care 4 minori,   către  centrele  de
asistenţă socială. Menţionăm la acest capitol şi acţiunile de executare a mandatelor de aducere – în
număr  de  20,  emise  de  organele  de  cercetare  penală  şi  instanţele  de  judecată  care  au  impus
conducerea efectivă la emitentul mandatului, a persoanelor ce au calitatea de martor sau de parte în
procesele aflate pe rol.

Sesizarea altor instituţii privitor la situaţii constatate în teren
 Un rezultat al activităţii zilnice de patrulare este constatarea unor situaţii care, pentru remediere sau
repunere în normalitate, necesită intervenţia entităţilor competente, cu responsabilitate pe respectiva
problemă.  Ca  urmare,  situaţiile  constatate  se  transmit  în  mod  operativ,  prin  intermediul
dispeceratului sau prin contactarea directă de către poliţistul local aflat în teren, a celor responsabili. 

În anul 2014 au fost înregistrate 292 astfel de sesizări, majoritatea – 233 către DADP, pentru
aspecte  legate  de  integritatea  sau  buna  funcţionare  a  dotărilor  din  domeniul  public,  starea  de
curăţenie  a  zonelor  care  nu intră  în  competenţa  operatorului  de  salubritate  etc.  dar  şi  către  SC
Servicii  Comunale  SA ca  operator  de  salubritate,  către   SC  Urban  SA,   SC  Enel  SA sau  SC
Romtelecom SA etc., care au fost sesizate despre diverse probleme la reţelele prin care  furnizează
servicii către populaţie.

Persoane luate în evidenţă :  O preocupare constantă a poliţiei  locale este cunoaşterea şi
supravegherea unor categorii de persoane care necesită atenţie, sprijin sau îndrumarea administraţiei
publice locale. În acest sens au fost luate în evidenţă :
-31 de persoane cu risc de victimizare  pentru care fiecare sectorist are întocmite fişe şi pe care le
contactează periodic în scopul de a lua la cunoştinţă despre nevoile  şi problemele  acestora pentru
care putem interveni direct sau  pe care le transmitem serviciilor competente pentru rezolvare.         
-17 persoane care apelează la mila publicului – la lista existentă în baza de date, pe parcursul anului
2014 a mai fost luată în evidenţă o persoană din altă localitate
-5 minori nesupravegheaţi sau care au părăsit  domiciliul
-27 de persoane fără domiciliu  care sunt permanent monitorizate în special în perioada rece. Pentru
acestea a fost înaintată către SPAS o situaţie cu date complete în vederea preluării în supraveghere
din punct de vedere social.
-18 persoane cu afecţiuni psihice care interacţionează cu locuitorii în spaţiul public.

Reclamaţii şi sesizări primite     

Numărul de reclamaţii din acest an se situează cu puţin peste nivelul celui din 2013, dar cu o
scădere ( la 94,3 % ) a reclamaţiilor vizând încălcarea Legii nr. 61/1991. Din totalul reclamaţiilor şi
sesizărilor, 274 ( reprezentând 18% ), nu s-au confirmat la verificarea în teren, motiv pentru care s-
au şi aplicat 24 de sancţiuni pentru alarmarea, fără motiv întemeiat, a organelor specializate pentru
intervenţie. 

Se constată că, în pofida faptului că preluarea dreptului de utilizare exclusivă a locurilor de
parcare este statuat de o hotărâre de consiliu local încă din anul 2011 ( HCL nr. 48/2011, înlocuită
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ulterior, ca urmare a modificărilor şi completărilor, cu HCL nr. 96/2014 ) , încă mai sunt situaţii care
impun intervenţia  noastră,  chiar  mai  multe  decât  în  anul  2013.   O dificultate  o  reprezintă  aici,
prezenţa  autoturismelor  înmatriculate  în  alte  ţări,  al  căror  proprietar  sau  conducător  poate  fi
identificat foarte greu.

2011 2012 2013 2014
Total reclamaţii 749 1088 1462 1530
Neconfirmate 197–26  %  din

total
231-21  %  din
total

224 – 15,3 % din
total

274 – 17,9 % din
total

Din  care  : la
Legea nr. 61/1991

507-  67  %  din
total

653  -60  %  din
total

744 – 50,9 % din
total

702 – 45,9 % din
total

la  HCL  nr.  48/
2011  şi  HCL  nr.
96/204

- - 352 – 24,1 % din
total

370 – 24,2 % din
total

Sancţiuni  aplicate
prin  rezolvarea
reclamaţiilor

375–67,9  %  din
reclamaţiile
confirmate

569-66,3  %  din
reclamaţiile
confirmate

793  –  64  %  din
reclamaţiile
confirmate

883 – 66,3 % din
reclamaţiile
confirmate 

Măsurile luate în acţiunile de rezolvare a reclamaţiilor au constat în 883 de sancţiuni, din
care 182 de amenzi, dar şi sesizarea altor instituţii care aveau responsabilitatea de a interveni pentru
rezolvare  în  103  cazuri,  aplanarea  a  38  de  conflicte,  îndepărtarea  din  zonă  a  persoanelor  care
constituiau obiectul a 59 de sesizări, etc.

Circulaţie rutieră

Reprezintă  una dintre laturile importante ale activităţii Poliţiei locale, constând în principal
din acţiunile de supraveghere a întregului trafic rutier şi pietonal pe raza municipiului, cu impunerea
respectării  regulamentului  de circulaţie în ceea ce priveşte oprirea şi staţionarea autovehiculelor,
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respectarea restricţiilor de acces a acestora pe diferite artere rutiere, precum şi în ceea ce priveşte
circulaţia mopedelor şi bicicletelor, a vehiculelor cu tracţiune animală.  

Importanţa este demonstrată chiar prin numărul mare   de sancţiuni  aplicate în 2014 – 2585,
adică 50 % din total. Este de remarcat faptul că, din totalul sancţiunilor aplicate în acest domeniu,
doar 693 sunt  amenzi, adică 26,8 %, ceva mai mult de un sfert, dar pentru alte 697 de contravenţii  (
26,9  %)  finalizate cu avertismente scrise, s-au aplicat şi sancţiunile complementare cu acordare de
puncte  penalizare.  Pentru toate  sancţiunile  aplicate,  se face transferul  de  date în  baza de date  a
Poliţiei  Rutiere  din  cadrul  IPJ  Ialomiţa,  urmând  ca  în  anul  2015  să  punem  la  punct  sistemul
informatic pentru a facilita accesul în baza de date direct de la sediul nostru, iar operaţiunea  să se
poată realiza de către personalul propriu. 

Pe acest sector de lucru derulăm şi acţiuni de dirijare a traficului rutier zilnic  în zona Şcolii
generale nr. 3,  precum şi în fiecare situaţie în care, ocazionat de derularea de lucrări de intervenţie
în carosabil sau de producerea de diferite evenimente,  este necesară  menţinerea fluenţei traficului
rutier şi pietonal şi, totodată, urmărim menţinerea şi dezvoltarea sistemului de marcaje şi indicatoare
rutiere.   Au  fost  transmise  către  comisia  de  circulaţie  rutieră  două  materiale  cu  propuneri  de
sistematizare rutieră, prin amplasarea de indicatoare rutiere, realizarea de marcaje  rutiere, realizarea
de sensuri unice. De asemenea am participat efectiv la conceperea şi realizarea sistematizării rutiere
în zona şantierului reabilitare Piaţa Revoluţiei din centrul municipiului. 

Activitatea  principală a Serviciului  de circulaţie rutieră o constituie totuşi constatarea de
contravenţii  şi  aplicarea  sancţiunilor  legale  pentru  acestea,  realizată  prin  prezenţa  constantă  în
carosabil, în special în zonele de trafic intens - zona centrală a municipiului şi zonele publice de
comerţ, dar fără să pierdem din vedere unităţile şcolare şi instituţiile financiar-bancare, tronsoanele
de drum naţional la intrările în localitate,  de unde sunt îndepărtate autovehiculele de mare tonaj
staţionate,şi în orice alte puncte în care are loc o concentrare de autovehicule la diferite momente ale
zilei. Ca încadrări juridice, sancţiunile la acest capitol de activitate se prezintă după cum urmează : 

-1465  pentru  oprirea  neregulamentară  a  autovehiculelor  (  357  amenzi,  406  avertismente
scrise şi 702 avertismente verbale ), 

-681 pentru pătrunderea pe artere rutiere pe care accesul este interzis  (  240 amenzi,  249
avertismente scrise şi 192 avertismente verbale ), 

-29 pentru staţionare neregulamentară ( 8 amenzi, 3 avertismente scrise şi 18 avertismente
verbale ).

În scopul reducerii numărului de încălcări ale regulamentului de circulaţie, au fost derulate
şi trei acţiuni axate pe măsuri de prevenire şi informare a pietonilor şi bicicliştilor, ca participanţi la
traficul rutier,  cu un risc destul de mare de accidentare. Una dintre aceste acţiuni s-a derulat în
colaborare cu Poliţia Rutieră, iar  măsurile aplicate cu ocazia acestor acţiuni au fost corespunzătoare
scopului propus : 96 de avertismente, dintre care 51 avertismente verbale,  45 avertismente scrise şi
doar 20 amenzi, toate  aplicate unor pietoni şi biciclişti care au manifestat totală reticenţă în ceea ce
priveşte însuşirea şi respectarea regulilor de circulaţie.

Alte  activităţi  desfăşurate  pe  această  temă  :  degajarea  carosabilului  de  autovehicule  în
vederea  derulării  lucrărilor  de  reparaţii  la  suprafeţele  carosabile,  a  lucrărilor  de  amenajare  sau
marcare a parcărilor, a lucrărilor de efectuare a marcajelor pe arterele rutiere sau în vederea derulării
de acţiuni ce necesitau spaţiu pe întreg carosabilul. De asemenea, am desfăşurat acţiuni de însoţire  şi
asigurare a traseului de deplasare pentru utilajele DADP în lucrările de deszăpezire şi, totodată, am
monitorizat pe întreaga reţea de artere rutiere, buna desfăşurare a traficului în perioada în care s-a
resimţit  efectul  negativ al  furtunilor  care au provocat căderi  ale copacilor  sau ruperea cablurilor
suspendate.

Colaborarea  cu Biroul  de Circulaţie  Rutieră  din cadrul Poliţiei  municipiului  Slobozia s-a
dovedit eficientă încă odată, cu ocazia evaluării întregului sistem de indicatoare şi marcaje rutiere la
nivelul  municipiului,  luându-se  totodată  şi  măsuri  în  vederea  amplasării  de  indicatoare  sau  de
realizarea de marcaje  în diferite puncte. 
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Dispecerat

Activitatea acestui compartiment constituie o placă turnantă pentru instituţia noastră. Aici se
află  nodul  de  comunicare  dinspre  şi  spre  exteriorul  instituţiei,  dar  şi  pentru  compartimentele
componente  ale  Poliţiei  Locale,  aici  se  poate  lua  legătura  cu  cei  responsabili  din  instituţie,  pe
problemele de interes a oricărui locuitor al municipiului,  aici se gestionează o serie de informaţii de
interes în activitatea operativă de zi cu zi, precum şi accesul la bazele de date. Totodată, aici se
gestionează  materialele  şi  dotările  personalului  care  desfăşoară  activităţi  în  teren,  inclusiv
armamentul şi muniţia.  În acelaşi timp, în cadrul dispeceratului are loc şi o monitorizare a zonelor
în care sunt amplasate camere de supraveghere video. Pe scurt, aici are loc o activitate deosebit de
importantă  a  Poliţiei  Locale  Slobozia,  aproape  vitală,  unde  atenţia  trebuie  să  fie  maximă,  iar
colaborarea cu agenţii din teren, cât mai bună.

Pe parcursul anului, prin intermediul acestui compartiment, au fost efectuate : 2056 verificări
de identitate în bazele de date ale MAI şi în acelaşi timp, au fost descărcate şi furnizate 121 de
înregistrări video ale unor evenimente rutiere petrecute în raza camerelor de supraveghere video,
care stau la baza aplicării de sancţiuni de către agenţii structurii teritoriale a Poliţiei Naţionale sau
constituie probe în instanţele de judecată. Tot ca urmare a monitorizării, au fost preluate imagini în
timp real prin care s-au constatat fapte de natură contravenţională şi s-au comunicat poliţiştilor locali
din teren, în vederea  interevenţiei urgente şi luării de măsuri în patru cazuri. 

Contestaţii. 

Acţiunile de contestare a PVCC întocmite cu amendă sau chiar a celor cu avertisment, dar
care prevedeau şi sancţiunea complementară de puncte penalizare, au fost în acest an doar 31, dintre
care  11  s-au şi  judecat,  toate  fiind respinse.  Proporţia  de  contestaţii  are  în  continuare  un trend
descrescător, în timp ce numărul de contestaţii admise este 0, aşa cum reiese din tabelul următor :

2011 2012 2013 2014
Nr.  PVCC  (  cu
amendă  şi/sau
puncte penalizare)

3561 3184 1974 2686

d.c. - contestate 121 74 40 31
% 3,3 % 2,3 % 2 % 1,15 %
- judecate 121 73 24 11
- admise
- % din contestaţii
- % din total PVCC

14
11,5   %
0,3 %

11
14,8  %
0,3  %

3
12,5  %
0,1 %

0

- respinse 107  – 89,5 % 62 – 85,2  % 21-  87,5 % 11 -  100 %

Situaţia  din  acest  an,  confirmată  şi  prin  hotărârile  de  instanţă,  arată  o  evoluţie  pozitivă
demonstrând o manieră  corectă şi obiectivă de apreciere a faptelor de natură contravenţională şi de
stabilire a sancţiunilor de către cei care au întocmit PVCC.

Chiar dacă a trecut deja un an, nu putem încă prezenta la acest moment şi situaţia finală a
contestaţiilor pe  anul 2013,  dar, la acest moment situaţia este următoarea :

- 40 contestaţii faţă de cele 1974 PVCC întocmite, 
- 24 judecate
- 3 admise ( 12,5 % din cele judecate )
Prezentarea grafică a situaţiei în această privinţă, redă sugestiv starea pozitivă de fapt în ceea

ce priveşte numărul de contestaţii respinse de către instanţele de judecată. 
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Achiziţii

Achiziţiile publice realizate în anul 2014 prin compartimentul specializat sunt în număr de
152, în valoare totală de 707652,42  lei, fără TVA, din care efectuate: 
- online prin sistemul electronic al achiziţiilor publice – 59,  în valoare de 379407,06 lei fără TVA;
- offline – 93, în valoare de 328245,36 lei fără TVA.

Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, urmărindu-se  îndeplinirea obligaţiilor referitoare
la  realizarea  procentului  de 40% achiziţii  prin  mijloace  electronice,  respectiv  prin  publicare   în
S.E.A.P. a cumpărărilor  directe. Procentul de achiziţii astfel realizat este de 53,61%.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor  legale,  în conformitate cu dispoziţiile  Legii Poliţiei  locale,
nr.155/2010,  precum  şi  pentru  asigurarea  unei  intervenţii  rapide  şi  eficiente  în  rezolvarea  şi
soluţionarea situaţiilor ivite pentru menţinerea normelor de convieţuire socială, s-au achiziţionat :

-două autospeciale  -  achiziţia  s-a  justificat   prin uzura  avansata  a  autovehiculelor  marca
Dacia Logan achiziţionate în anul 2007 şi utilizate în activităţile  de patrulare şi intervenţie; 

-un sistem de supraveghere video compatibil cu soft-ul de procesare automată a numerelor
de  înmatriculare,  pentru  a  fi  montat  la  intrarea/ieşirea,  în  şi  din  municipiul  Slobozia,  pe  b-dul
Chimiei, în zona Clopotniţei Catedralei Eparhiale; 

-sisteme de supraveghere video pe strada Episcopiei, în zona Primăriei precum şi în zona
blocurilor ,, Ugira”;

-sistemul de supraveghere video  de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, cu o extindere
de 2  camere de supraveghere video pe b-dul Cosminului la intersecţie cu str. Cuza Vodă ( zona
Tribunalului Ialomiţa ); 

-8 (opt)  pistoale  în completarea  celor  existente,  pentru ca,  astfel,  să se asigure câte  unul
pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice.

În planul de investiţii pe anul 2014 au mai  fost prevăzute :
-obiectivul ,, Extindere sediu Poliţia Locală Slobozia”, str. Razoare,  nr.3. Pentru realizarea acestui 
obiectiv s-a luat în considerare ca locaţie terenul din strada Răzoare, unde prin tema de proiectare s-
a urmărit amenajarea unei extinderi a sediului Poliţiei Locale Slobozia, cu o suprafaţă aproximativă 
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de 186 mp arie utila la etaj şi 204 mp la parter rezultând o suparafată desfăşurată de 390 mp.,  
regimul de înălţime propus fiind de P+1E cu parter deschis folosit ca parcare; 
-obiectivul  Reabilitare şi amenajare bază de pregătire, pentru care s-a achiziţionat studiul de 
fezabilitate, urmând drularea celorlalte etape în anul 2015.

Prevenirea şi combaterea faptelor de natură infracţională  

A reprezentat şi în acest an o zonă de lucru  care s-a bucurat de atenţia cuvenită din partea
poliţiştilor locali.. Prezenţa continuă  în teren a  angajaţilor instituţiei noastre este un factor pozitiv
în  ceea  ce  priveşte  prevenirea  dar,  şi  în  cazurile  în  care  faptele  deja  s-au produs,  constituie  un
avantaj,  permiţând  o  implicare  operativă  în  acţiunile  specifice.  Astfel,   în  anul  2014  au  fost
constatate  24 de fapte  de natură  infracţională,  dintre  care  7  de către  patrulele  proprii  şi   17  în
colaborare cu agenţii Poliţiei municipiului Slobozia. Au fost conduse la sediul Poliţiei municipiului
Slobozia 34 de persoane – autoare ale faptelor  constatate,  17 dintre ele fiind prinse de echipele
noastre, iar 17 de către patrulele mixte

O detaliere a tipului de fapte de această natură constatate, se prezintă astfel : 

- Furturi.................................................................................................................10; 
- Conducerea pe drumurile publice a unui  autovehicul cu o îmbibaţie 
alcoolică mai mare decât cea prevăzută de lege .....................................................2; 
- Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice şi refuzul stabilirii alcoolemiei.....2;
- Conducerea pe drumurile publice a unui  autovehicul fără a deţine 
permis de conducere ................................ ..............................................................1; 
- Conducerea pe drumurile publice a unui  autovehicul neînmatriculat..................1;
- Lovire ...................................................................................................................1;             
- Tentativă de furt................................................................................................... 1; 
- Distrugere de bunuri .............................................................................................1;
- Distrugere şi tentativă de furt ...............................................................................3;
- Lovire şi alte violenţe ...........................................................................................1;
- Utilizarea de petarde .............................................................................................1.

Obiective propuse pentru anul 2015

Referitor la obiectivele pe care ni le-am propus pentru anul 2014, consemnăm : 

- Finalizarea procesului de pregătire profesională în unităţile de învăţământ ale MAI, pentru tot

personalul  de  execuţie –  ca  urmare  a   ocupării  unui  număr  de  7  posturi  în  anul  precedent,  cu
personal lipsit  de  experienţă  şi  pregătire  în domeniu,  am optat  pentru  înscrierea  lor  la  cursurile
obligatorii de formare iniţială, astfel că avem în evidenţe patru angajaţi cu funcţii de execuţie şi doi
cu funcţii de conducere care vor urma cursurile în acest an            
- Pregătirea  profesională  sistematică  pentru  acoperirea  noilor  competenţe  în  domeniul

constatării infracţiunilor în flagrant – au fost derulate periodic şedinţe de pregătire profesională, la
nivelul instituţiei, prin dezbaterea actelor normative prezentarea cazurilor întâmpinate şi studiul pe
fiecare dintre acestea, 
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- Asigurarea  ocupării  tuturor  posturilor  de  poliţist  local  vacante–  au  fost  organizate  două
concursuri pentru ocuparea posturilor, fiind ocupate 7 posturi dar, prin plecarea din instituţie a unor
angajaţi, avem la acest moment încă 3 posturi libere,
- Asigurarea tuturor punctelor de intrare în municipiu cu sisteme de supraveghere video – a fost
finalizat sistemul de supraveghere video din zona Bioterra şi a fost început cel din b-dul Chimiei la
intersecţie cu str. Sudului, la nivelul posibilităţilor de finanţare pe 2014,
-      Asigurarea  menţinerii  ordinii  şi  liniştii  publice  şi  a  disciplinei  rutiere  la  nivelul  întregii

comunităţi –  am  asigurat  prezenţa  efectivă  a  poliţiştilor  locali  la  nivelul  întregii  localităţi  în
schimburile  I  şi  II,  am fost  permanent  parte  din dispozitivul  de ordine publică  realizat  de către
Poliţia  municipiului  Slobozia,  am  constituit  patrulele  de  intervenţie  la  sesizările  transmise  prin
SNUAU  112  cu  personal  şi  mijloace  de  patrulare,  am  preluat  zona  de  sud  a  municipiului  în
responsabilitate exclusivă, în patrularea în schimbul III. Am intervenit la sesizare sau la constatarea
directă a agenţilor noştri, într-un număr mai mare de situaţii decât în anul precedent, aplicând cu
peste 20 % mai multe sancţiuni. 
-      Iniţierea procedurilor în vederea amenajării Poligonului militar ca bază de pregătire pentru

Poliţia locală şi ISU  - a fost realizat studiul de fezabilitate pentru  reabilitarea clădirilor existente şi
pentru amenajarea poligonului acoperit de tragere pentru armament uşor.

Pentru anul 2015, ne propunem următoarele obiective :

-Finalizarea acţiunii  de instalare a sistemelor de supraveghere video din zona b-dul. Chimiei/str.
Sudului, realizarea sistemului de supraveghere video la intersecţia b-dul. Magheru/şos. Ciulniţei şi
up-gradarea sistemului din sensul giratoriu Kaufland, toate pe acelaşi sistem de înregistrare şi de
recunoaştere a numerelor de înmatriculare a autovehiculelor,
-Ocuparea prin concurs a celor trei posturi rămase vacante,
-Începerea lucrărilor de construire la obiectivul  Extindere sediu Poliţiei Locale,
-Realizarea  documentaţiei  tehnice  şi  declanşarea  procedurilor  pentru  executarea  lucrărilor  de
reabilitare  a  construcţiilor  existente  de  amenajare  a   poligonului  de  tragere  acoperit   pentru
armament uşor în baza de pregătire.
-Încheierea procesului de pregătire profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ din cadrul MAI,
a întregului personal,
-Creşterea  gradului  de implicare  în acţiunile  instituţiilor  cu responsabilităţi  în  domeniu,  pe  linia
menţinerii ordinii şi liniştii publice în municipiul Slobozia, 
-Creşterea nivelului de exigenţă în evaluarea faptelor de natură contravenţională,
-Participarea  la  acţiuni  preventive  în  unităţile  de  învăţământ,  în  domeniul  ordinii  publice  şi
circulaţiei rutiere,
-Colaborarea cu SPCLEP în vederea punerii în legalitate a tuturor persoanelor care nu au acte de
identitate sau au aceste acte expirate,
-Efectuarea  controalelor  în  scopul  identificării  construcţiilor  provizorii  cu  caracter  publicitar,
amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului.

DIRECTOR EXECUTIV

                                                               Ing. Laurenţiu Abaza
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