
RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I -2015

Trimestrul I al anului 2015 a reprezentat o perioadă cu activitate mai intensă decât
perioadele  similare  ale  anilor  precedenţi,  privită  în  special  prin  prisma  actelor  de
constatare şi aplicare a sancţiunilor încheiate.Comparaţia este prezentată în tabelul de mai
jos:

ANUL AV AS AM TOT
2007 - 209 266 475
2008 293 213 321 827
2009 849 245 313 1.407
2010 554 214 336 1.104
2011 331 224 569 1.124
2012 282 449 616 1.347
2013 354 231 456 1.041
2014 462 177 489 1.128
2015 550 241 741 1.532

TOTAL 3.675 2.203 4.107 9.985

Activitatea  trimestrului  s-a  desfăşurat  pe  coordonatele  obişnuite
corespunzătoare specificului activităţii unei astfel de instituţii, cu accent pe aspectele de
menţinere  a  ordinii  şi  liniştii publice,  supravegherea  bunurilor  publice  precum  şi  a
circulaţiei rutiere, în cadrul competenţelor destul de limitate pe acest domeniu, conferite
de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale. Departajând sancţiunile aplicate pe
domenii de activitate, situaţia se prezintă astfel:
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NR.
CRT. DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL 
TOTAL 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.

893 311 222 360 71.123

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.

6 4 1 1 150

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.

287 116 2 169 25.300

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 .

20 12 2 6 1350

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.

7 4 - 3 750

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,

3 2 1 - -

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

10 8 1 1 100

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

264 92 10 162 54.200

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

- - - - -

10 ALTELE 42 1 2 39 4420

T O T A L
1532 550 241 741 157.393

În această perioadă, la dispeceratul instituţiei au fost înregistrate 294 de reclamaţii
şi sesizări, 57 dintre acestea neconfirmându-se, ceea ce reprezintă 19 % din total.  

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

- conflicte aplanate – 7
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -9
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- anunţarea Ambulanţei –2
- îndrumarea către instituţiile abilitate – 7
- îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost– 11

Situându-ne  la  nivelul  reclamaţiilor  din  perioadele  similare  ale  anilor  anteriori,
situaţia se prezintă astfel :

   ian. feb. mar. Total

    Trim.I

Reclamaţii   89 99 108 296

1 neconfirmate  14 25 18 57

2 anonime   5 3 1 9

Încadrare juridică  

1 Lg 61   41 40 41 122

2 HCL 96   22 37 48 107

3 alte acte normative  26 22 19 67

1 telefonice  76 92 98 266

2 verbale   2 3 5 10

3 scrise   11 4 5 20
Sancţiuni 
aplicate:   

1 amenzi   6 17 14

2 avertismente scrise  14 2 3

3 avertismente verbale  30 45 55

Pe ansamblul activităţilor specifice ale instituţiei, din sinteza care se întocmeşte 
zilnic, în perioada de raportare se remarcă:

- acţiuni şi controale –93 , din care  90  în unităţile de învăţământ,  
- sancţiuni aplicate – 1532 (741  amenzi, 791 avertismente ),
- infracţiuni constatate - 4, din care două în flagrant cu 7 infractori prinşi, 3 

dintre ei  fiind predaţi  Poliţiei municipiului Slobozia,
- auto controlate –12 ,
- persoane identificate – 3665 (  2974 legitimate şi 691 verificate în baza de 

date),
- persoane luate în evidenţă -7(4 cu risc de victimizare şi 3 bolnavi psihic),      
- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale – 96,     
- pânde executate – 73
- acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici – 12
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- înmânarea unor documente –159 , din care afişare PVCC - 60 şi înmânare 
ordine CMJ - 44

- măsuri de ordine -21                                                                                          

Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au 
transmis către instituţiile abilitate 47 sesizări de intervenţie, în vederea luării 
măsurilor legale:

- DADP – 41
- SC Urban SA – 5
- Romtelecom -1

Poliţiştii  locali  au  desfăşurat  acţiuni  în  baza  Planurilor  de  măsuri,  după  cum
urmează:

 Plan  de  măsuri  nr.853/02.02.2015 pentru  prevenirea  şi  combaterea
încălcării  normelor  legale  privind  oprirea,  staţionarea,  parcarea
autovehiculelor  şi  accesul  interzis  pe  arterele  rutiere  din  municipiul
Slobozia.

Scopul principal al acţiunii a constat în prevenirea şi combaterea faptelor prin
care  se  încalcă  actele  normative în  competenţă  ce reglementează  oprirea,  staţionarea,
parcarea  autovehiculelor  şi  accesul  interzis,  dar  şi  asigurarea  fluenţei  şi  siguranţei
traficului rutier în zonele intens circulate. Au fost aplicate sancţiuni pentru un număr de
181 de contravenţii,  din care 82 de amenzi,  36 avertismente scrise şi  17 avertismente
verbale.

 Plan  de  măsuri  nr.1485/23.02.2015 pentru  prevenirea  şi  combaterea
faptelor  de  natură  contravenţională  privind organizarea  şi  desfăşurarea
activităţii de transport în regim taxi.

Supravegheată în mod constant în trafic, activitatea de transport în regim de taxi a 
constituit obiectul acţiunii planificate pentru sfârşitul lunii trecute ( 23 – 27 februarie 
2015 ) de către Poliţia Locală Slobozia. Aspectele urmărite de către poliţiştii locali au fost
reprezentate de :
-deţinerea şi prezentarea la control a tuturor documentelor prevăzute de legislaţia în 
vigoare,
-afişarea în interiorul autovehiculului a ecusonului şi fotografiei conducătorului auto 
precum şi a informaţiilor privind tarifele practicate şi titularul autorizaţiei taxi,
-deţinerea de către taximetrist a atestatului de pregătire profesională,
-respectarea obligaţiilor legale privind modul de desfăşurare a activităţii de transport în 
regim de taxi.

Dintre cele 209 autovehicule autorizate, au fost controlate în teren 89, adică 42 %, 
constatându-se două abateri care au impus aplicarea de sancţiuni. Alte situaţii constatate 
în teren, şi anume :
-lipsa copiei buletinului de verificare metrologică – două cazuri,
-neafişarea autorizaţiei de transport şi a listei tarifelor – două cazuri,
-lipsa ecusonului – două cazuri,
-lipsa atestatului profesional – două cazuri,
-lipsa copiei contractului de dispecerat – două cazuri,
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au fost clarificate prin invitarea conducătorilor auto la sediul instituţiei, ocazie cu care 
actele menţionate au fost prezentate în copie.

În vederea finalizării acţiunii de verificare au fost invitaţi la sediul Poliţiei Locale 
şi reprezentanţii operatorilor de transport în regim de taxi, fiind astfel controlate, toate 
autoturismele utilizate ca taxi precum şi conducătorii acestora, alături de documentele 
legale pe care trebuie să le deţină.

 Plan Comun de acţiune pentru menţinerea  ordinii  şi  siguranţei  publice şi
pentru prevenirea faptelor antisociale în zona blocului Saco, poliţiştii locali şi
agenţii din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia au acţionat, ocazie cu care au
fost executate  următoarele activităţi:

- au fost legitimate 96 de persoane,
- s-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale, 
- au fost controlate 5 auto,

 Plan de măsuri nr.1986/11.03.2015, pentru prevenirea şi combaterea faptelor
contravenţionale referitoare la gestiunea deşeurilor (precolectarea deşeurilor la
platformele gospodăreşti,  existenţa contractelor cu operatorul de salubritate).
Au fost legitimate 94 de persoane, fiind aplicate 144 de sancţiuni (84 de amenzi
şi 60 avertismente verbale).

Poliţiştii locali au acţionat zilnic pentru prevenirea săvârşirii de fapte antisociale  şi
luarea  măsurilor  împotriva  persoanelor  cu  comportament  deviant  care  frecventează
zonele unităţilor de învăţământ sau adiacente acestora, în special în zona instituţiilor de
învăţământ pe care le avem în responsabilitate .

DIRECTOR,
              Ing. Laurenţiu Abaza

Pagina: 5 / 5


	DOMENII DE ACTIVITATE
	VAL.
	CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE :
	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.
	NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC :
	ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 – 5.8, 7.3, 7.7 ; LG 61 – 2.17.
	COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ;
	HGR 661; HG 947; OG 99.
	ALTELE
	T O T A L


