
                                        Raport de activitate
                                          luna ianuarie 2015

În această lună, a debutului de an, la dispeceratul instituţiei noastre a fost înregistrat
un număr redus  de reclamaţii  -  88,  comparativ cu cele 114 din aceeaşi  perioadă a
anului  precedent.  Dintre  reclamaţiile  primite,  75  au  fost  comunicate  telefonic   sau
verbal şi 11 depuse sub formă scrisă,  40  vizând încălcări ale Legii nr. 61/1991 şi 22
încălcări ale HCL nr. 96/2014 privind ocuparea locurile de parcare de reşedinţă. Din
totalul de 88 de reclamaţii, 14 nu s-au confirmat. Urmare rezolvării acestora s-au aplicat
6  amenzi şi 43 avertismente.

Activitatea  poliţiştilor  locali  s-a  materializat  în  această  lună   prin aplicarea unui
număr de 421 sancţiuni contravenţionale, din care 140  amenzi, în valoare totală de
33.408  lei şi 281 avertismente. Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri
privind:

 circulaţia rutieră                                                                    - 280 ;
 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -   83 ;    
 salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -   44;
 alte abateri                                                                             -   14 .

Urmare constatărilor din teren, au fost transmise 14  note telefonice : 11 către
DADP şi  3 către SC Urban SA, vizând probleme care impuneau intervenţia acestora în
vederea efectuării de lucrări de remediere.

Agenţii sectorişti  au luat în evidenţă 4 persoane, dintre care una cu probleme de
comportament  şi  3  cu  risc  de  victimizare  (persoane  vârstnice,  fără  aparţinători,  cu
diverse afecţiuni cronice, greu deplasabili).

Pe  parcursul  lunii  s-au  derulat  o  serie  de  acţiuni  de  însoţire  a  reprezentanţilor
instituţiilor publice  sau acţiuni de conducere a persoanelor, în anumite situaţii, după
cum urmează:

 conducerea  la  Centrul  social  din  Bora,  a  unei  persoane  fără  adăpost,  cu
probleme locomotorii,

 conducerea la  D.G.A.S.P.C.  a  unei  persoane de sex feminin şi  a  fiului  său
minor,

 însoţirea reprezentantului SPAS, în zilele cu temperaturi scăzute, în zonele şi
locurile  cunoscute  ca  fiind  utilizate  ca  adăpost  de  către  persoanele  fără
domiciliu, în vederea conducerii lor la centrele sociale,
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 însoţirea  autovehiculelor  de  mare  gabarit  care  transportau  alimente  pentru
persoanele beneficiare de asistenţă socială, la Cantina socială din strada Viilor,
nr.61.

Poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine în zona tuturor lăcaşelor de cult de pe
raza municipiului  Slobozia  cu ocazia  Bobotezei  şi  la  biserica din cartierul  Bora cu
ocazia unui eveniment de natură religioasă. Măsuri de ordine s-au mai asigurat :

- cu ocazia omagierii în data de 15 ianuarie, a zilei poetului naţional Mihai
Eminescu,

- cu ocazia sărbătoririi în Piaţa Unirii, a  Zilei Unirii Principatelor Române,
în data de 24 ianuarie, 

Polişitii  locali  au fost  prezenţi  şi  în zona Casei  de Cultură  Municipale  unde au
urmărit menţinerea ordinii şi liniştii publice şi derularea fluentă a circulaţiei rutiere, în
data de 28 ianuarie, când a  a avut loc un concert caritabil.

 În data de 28.01.2015, în intervalul orar 06.00-08.00, poliţiştii locali şi agenţii din
cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia au acţionat, în baza Planului Comun de acţiune
pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi pentru prevenirea faptelor antisociale
în zona blocului Saco, ocazie cu care au fost executate  următoarele activităţi în zona
blocului SACO din str. Gării :

 au fost legitimate 96 de persoane,
 s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale, 
 au fost controlate 5 auto,
În data de 11.01.2015, la dispeceratul instituţiei s-a primit un apel telefonic cu

privire la faptul că, un conducător auto circulă într-o manieră periculoasă, pe direcţia
Slobozia Nouă – Slobozia, fără a menţine direcţia pe banda de circulaţie, punând astfel
în pericol ceilalţi participanţi la trafic. Poliţiştii locali s-au deplasat în zona menţionată,
constatând că cele sesizate se confirmă, drept pentru care a fost anunţat echipajul din
cadrul Serviciului de Circulaţie Rutieră al municipiului Slobozia, care a preluat cazul
spre soluţionare. 

În data de 14.01.2015, pe timpul efectuării serviciului în patrulă mixtă, poliţiştii
au fost sesizaţi de către agentul de pază al unui centru comercial cu privire la faptul că a
surprins 3 persoane ce încercau să sustragă diverse bunuri. Suspecţii au fost depistaţi,
legitimaţi şi conduşi la sediul Poliţiei Municipale.

În data de 17.01.2015, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu
au  depistat  un  taxi  ce  avea  geamul  portierei  stânga  faţă  spart.  A fost  identificat
conducătorul autotaximetrului şi  s-a anunţat  ulterior Poliţia Municipală.  S-a asigurat
locul faptei până la sosirea echipei de cercetare.

DIRECTOR
    Ing. Laurenţiu Abaza
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