
RAPORT DE ACTIVITATE
        Trimestrul I I  2015

Pe parcursul  trimestrului II al anului în curs, activitatea s-a desfăşurat pe întreaga zonă de 
competenţă, punându-se totuşi un accent mai mare pe aspecte legate de salubritatea municipiului, prin 
măsuri de eliminare a fenomenului de căutare a deşeurilor în containerele de pe platformele gospodăreşti
şi, totodată, în combaterea faptelor de încălcare a prevederilor HCL nr. 106/2009, ce vizează aruncarea 
deşeurilor, ambalajelor, resturilor alimentare etc.  pe domeniul public, pe lângă cele privind liniştea 
publică.

Acţiunile derulate de către agenţii Poliţiei Locale Slobozia  pe aceste domenii de lucru, au 
constat în  supravegherea tuturor platformelor gospodăreşti, cu precădere a celor din partea de est a 
municipiului, acestea fiind cele mai expuse la astfel de fapte precum şi a zonelor de agrement şi a 
locurilor cunoscute cu aglomerări de  persoane, de obicei tineri aflaţi în timpul liber. Rezultatele au fost 
consistente, depăşind cu mult numărul de sancţiuni aplicate  în anul precedent, succesul fiind asigurat şi 
de prezenţa echipelor de poliţişti locali în civil, pe zone şi intervale de timp adaptate la situaţia din teren.
Nu au fost neglijate acţiunile de supraveghere a unităţilor de învăţământ şi a zonelor limitrofe acestora 
precum şi a traseului de deplasare a elevilor spre gară, şi autogară, ca obiectiv important în activitatea 
noastră. Totodată, au fost avute în vedere în activitatea zilnică de patrulare : 

- identificarea autovehiculelor cu aspect de maşină abandonată sau fără stăpân, supravegherea 
parcurilor şi  zonelor de agrement, menţinerea ordinii şi linştii publice în aceste zone  
aglomerate,

- respectarea prevederilor legale de către deţinătorii de animale de companie,
- menţinerea sub control a traficului rutier, pe aspectele pe care le avem în competenţă, inclusiv 

prin dirijarea circulaţiei în zonele intens traficate, 
                    Departajând sancţiunile aplicate pe domenii de activitate, situaţia se prezintă astfel:

NR.
CRT. DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL 

TOT. AV. AS. AM.
VAL. 

1
CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE : 

OUG 195/2002, HCL 106/2009,  OG 43/1997,  
HCL 96/2014.

617 232 152 233 45857

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC : HCL 106/ 2009; 
LG 24/2007 

23 13 1 9 1850

3
SALUBRITATE, GESTIONAREA 

DEŞEURILOR  HCL 106/2009, LG 
24/2007; OUG    78/.; HCL 111/.

248 96 28 124 18425

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 45 22 1 22 7500

-
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4 PUBLIC : HCL  LG 24/2007; LG  421/2002 .

5
NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC:
HCL  106/2009; OG 43/1997 

3 - - 3 450

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ : HCL 106/2009;  LG 24/2007 

4 1 - 3 400

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106/2009  
LG 61/1991.

26 13 6 7 1000

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE : HCL 106/2009; LG 
61/1991 

408 162 18 228 68050

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106/2009; LG 
12/1991 ; HGR 661/2001; HG 947/2000; 
OG 99/2000.

2 1 - 1 500

10 ALTELE 36 12 4 20 2770

T O T A L
1412 1102 210 650 145452

Din prezentarea sintetică a activităţii trimestrului  II 2015  rezultă modul în care s-a materializat 
activitatea acestei perioade : 

Sancţiuni contravenţionale aplicate:                                      1412
 Din care:  - amenzi:                                                         650
                         cu o valoare de                                  145452  lei

                 - avertismente:                                                 762            

- Infracţiuni                                                                           3
din care in flagrant                                                               3        
                               

- Infractori prinşi                                                                 4                                                
Predaţi agenţilor de poliţie                                                   2

- Persoane identificate                                                   3879
din care verificate în bazele de date                                789

- Persoane luate în evidenţă                                               1
din care:       bolnavi psihic                                                 1
                      

- Pânde executate                                                               45
- Acţiuni de însoţire funcţionari publici                           16

- Înmânare de documente                                               159
din care:                  afişare PVCC                                     63
                                înmanare ordine CMJ  66
                                alte documente  30

- Măsuri de ordine                                                             16
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din care la:              manifestări cultural artistice  5
                                 manifestări sportive                           5
                                 lacaşe de cult  3
                                 alte cazuri                                          3  
                   

Trimestrul II al acestui an s-a finalizat cu un număr mai mare de sancţiuni, comparativ cu fiecare
dintre perioadele similare ale ultimilor ani, ieşind în evidenţă capitolul de menţinere a ordinii şi liniştii 
publice şi, în special cel de salubritate, unde acţiunile menţionate mai sus, de combatere a fenomenului 
care îl reprezintă căutarea de deşeuri în containerele de la platformele gospodăreşti precum şi 
sancţionarea aruncării de deşeuri ( resturi alimentare, ambalaje, coji de seminţe etc. ), s-au finalizat cu 
416, respectiv 352 de sancţiuni.

În ce priveşte aplicarea Legii nr. 61/1991, se remarcă o creştere a numărului de sancţiuni aplicate
ca urmare a tulburării ordinii şi liniştii publice, de la 84  în anul precedent la 119 în acest an. Totodată, 
iese în evidenţă o scădere consistentă a numărului de sancţiuni aplicate ca urmare a refuzului de 
legitimare.  Cele 8 amenzi şi avertismente aplicate cu această încadrare, reprezintă cca 2 % din total, cu 
mult sub proporţia anilor precedenţi ( 6 % în anul 2011 sau 2014, 5% în anul 2012 ), ceea ce indică o 
creştere a autorităţii instituţiei în teren.     

Supravegherea unităţilor de învăţământ a fost şi a rămas o activitate de bază în programul zilnic 
al poliţiştilor locali, traseul de patrulare cuprinzând în mod obligatoriu unităţile şcolare. A fost asigurată 
zilnic afluirea traficului rutier şi pietonal în intersecţiile sau la traversările arterelor rutiere din imediata 
apropiere a şcolilor şi au fost ţinute sub observaţie zonele limitrofe în vederea depistării eventualelor 
persoane ce nu îşi justificau prezenţa în zonă pe intervalul orar al desfăşurării activităţilor şcolare. 
Totodată, a fost permanent supravegheat traseul elevilor spre şi dinspre gară/autogară, la începutul şi 

sfârşitul programului şcolar. Numărul de evenimente constatate pe această zonă de lucru : 1 pe acest 
trimestru şi   6 de la începutul anului, se află  în continuă scădere faţă de anii precedenţi.   

 Zonele de agrement sunt în atenţie permanentă, cu deosebire în sezonul cald, ca urmare a 
concentrării masive de locuitori în parcurile municipiului. Cele mai expuse sun parcurile Tineretului şi 
Ialomiţa, unde au şi fost constatate cele mai multe fapte ce au impus aplicarea de sancţiuni.

ÎNCADRAREA SANCŢIUNI TOTAL
LG 61 HCL 106 O 195 ALTELE AM AS AV

Parcul Tineretului 6 35 0 0 16 5 20 41
Parcul M Sadoveanu 0 1 0 0 0 0 1 1
Parcul Orăşelul 
Copiilor 4 7 1 0 1 1 10 12
Parcul CFR 5 16 8 1 17 6 7 30
Parcul E 14 3 21 0 0 10 2 12 24
Parcul de Est 10 .12 .0 1 18 1 4 23
Parcul M Eminescu 3 2 2 0 6 0 1 7
Parcul Ialomita 6 15 1 1 10 10 3 23

TOTAL 37 109 12 3 78 25 58 161

-
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Total 
sancţiuni

Legea nr. 
61/1991

OUG nr. 
195/2002

HCL nr. 
106/2009

Alte acte 
normative

2012 1053 218 591 196 48
2013 758 259 276 146 77
2014 1363 326 757 182 98
2015 1412 416 560 352 84



În trimestrul II au fost preluate 412 reclamaţii, din care 101 s-au dovedit a fi neconfirmate.Din 
total, 13 au fost depuse în scris, 13 au fost comunicate direct de către petenţi 386 au fost făcute telefonic.
Analizând structura tuturor reclamaţiilor depuse, din  punct de vedere al încadrării juridice al faptelor 
reclamate, 216 au vizat încălcări ale prevederilor Legii 61/1991 şi 77 încălcări ale HCL 96/2014. 

În acţiunile de rezolvare a acestora, pentru cazuri ce au intrat în competenţa noastră s-au aplicat 
47 de amenzi şi 190 de avertismente. Pentru alte situaţii în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni,
s-au luat diverse măsuri:

- verificarea avizelor, 
- sesizarea asociaţiilor de proprietari,
- sesizarea instituţiilor competente în rezolvarea problemelor sesizate,
- transferarea cazului la  Poliţie.

Deasemenea, au mai fost aplanate  8  conflicte, au fost îndepărtate din zonă persoanele pentru care s-
au făcut reclamaţiile în 6  cazuri.

Prin note  telefonice  au fost  transmise  91 de sesizări  către  diferite  instituţii  sau operatori  de
servicii  publice,  pe probleme constatate  de agenţi  în teren:  DADP -78, Urban S.A –9, Telekom -3,
Polaris-1.

Traficul rutier : un domeniu de activitate care impune un volum destul de mare de efort, cu intenţia
rezolvării unor aspecte care influenţează negativ circulaţia rutieră şi pe cea pietonală. Numărul extrem
de  mare  de  autovehicule  raportat  la  o  reţea  rutieră  subdimensionată,  realizată  la  nivelul  anilor  80,
determină o serie de inconveniente a căror cauză principală o reprezintă  parcările insuficiente ce duc la
ocuparea străzilor şi bulevardelor. În această situaţie, se impune o abordare pe măsură, cu urmărirea
respectării unor condiţii minime obligatorii,  pentru  asigurarea siguranţei în trafic. La acest capitol încă
se mai aplică cele mai multe sancţiuni, comparativ cu toate celelalte acte normative  a căror respectare o
urmărim. Cele 560 de sancţiuni sunt sub nivelul perioadei similare a anului 2014, dar sunt comparative
cu anii anteriori. Majoritatea sancţiunilor au fost determinate de încălcarea semnificaţiei indicatorului
Oprirea interzisă : 306, alte 234  sancţiuni fiind determinate de pătrunderea cu autovehiculele pe artere
cu acces interzis.   

S-a acţionat consistent pe asigurarea traficului fluent pentru pietoni şi autovehicule în zona şcolilor
pe care le avem în directă responsabilitate ( şcolile gimnaziale nr. 1, 2,  3 şi 5, Liceul Ionel Perlea ),
punându-se accent pe asigurarea siguranţei elevilor care se deplasează spre şcoală. Deasemenea, la  toate
punctele de lucru ale DADP sau acolo unde intervin alţi operatori dacă este afectat carosabilul, echipele
noastre sunt prezente. În acelaşi timp, pentru derularea corectă, fluentă şi sigură a circulaţiei am fost
prezenţi în mod activ  la toate manifestările culturale, sportive, religioase sau de altă natură,  desfăşurate
pe raza municipiului, precum şi la incidentele rutiere care au necesitat măsuri specifice. 

Persoane fără adăpost : monitorizaţi permanent, aceştia, în număr de 27, din care o parte sunt aflate
în tranzit prin localitatea noastră, au făcut obiectul unui bilanţ prezentat serviciilor specializate, având în
vedere situaţia lor deosebită. Pentru eliminarea disconfortului pe care îl crează, aceştia au fost orientaţi
sistematic la centrele de adăpost.

Vehiculele fără stăpân sau abandonate : mobilizarea deţinătorilor legali ai acestora în vederea 
îndepărtării lor de pe domeniul public înainte de îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege. Nu mai 
există în evidenţa noastră autovehicule care îndeplinesc toate condiţiile impuse de Legea nr. 421/2002, 
dar toate acelea care prezintă un aspect neîngrijit, cu indicii clare că nu sunt utilizate de mai multe luni 
de zile, sunt în număr de 23 şi sunt monitorizate, fiind contactaţi deţinătorii lor legali şi informaţi asupra 
obligaţiilor care le revin. Scopul este de a preîntâmpina situaţiile ce ar impune declanşarea procedurilor 
pentru ridicarea, depozitarea şi preluarea în proprietatea administraţiei publice a autovehiculului, 
proceduri costisitoare şi greoaie, cu cheltuieli şi efort uman şi material,  mare.

Animalele de companie : reprezintă o problemă cu impact din ce în ce mai mic, marea majoritate a 
deţinătorilor acestora respectându-şi obligaţiile. Pentru cei care încă mai ridică probleme au fost luate 27
de măsuri legale de sancţionare.
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Comerţul în zone publice :  a constituit motivul prezenţei sistematice a poliţiştilor locali în pieţele 
municipiului, fapt care a reprezentat un motiv suficient în menţinerea unei situaţii corecte din punct de 
vedere comercial, cu repectarea legii. Singurul aspect constatat este extinderea suprafeţei ocupate cu 
mărfuri expuse spre vânzare de către unii comercianţi. 

Infracţiunile constatate în trimestrul II al acestui an sunt în număr de 3 (2 constatate direct de
agenţii  Poliţiei  Locale  şi  1  în  colaborare  cu  agenţii  Poliţiei  Municipale) şi  se  prezintă  după  cum
urmează:

În data de 09.04.2015, la dispeceratul instituţiei s-a primit o sesizare din partea unui cetăţean cu 
privire la faptul că o persoană de sex masculin loveşte cu un obiect autoturismele aflate într-o parcare. 
Poliţiştii locali care s-au deplasat la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, unul dintre 
autoturisme fiind avariat. Persoana vinovată a fost identificată, fiind ulterior anunţată Poliţia 
Municipală.

În data de 12.05.2015, poliţiştii locali au intervenit în vederea aplanării unui conflict iscat între 
un grup de persoane de etnie rromă pe care i-au şi condus la sediul instituţiei, când au constatat că una 
dintre persoanele implicate avea asupra sa un cuţit. Ca urmare s-a procedat la imobilizarea şi 
deposedarea acesteia de arma albă. Persoana în cauză a fost predată agenţilor din cadrul Poliţiei 
Municipale.

În data de 14.06.2015, pe timpul executării serviciului în patrulă mixtă, poliţiştii de ordine 
publică au observat 2 persoane de sex masculin care la vederea echipajului au avut un comportament 
suspect, drept pentru care s-a procedat la legitimarea acestora. S-a constatat că aceştia au încercat să 
pătrundă în interiorul unei unităţi comerciale în scopul sustragerii de diverse bunuri. Tinerii au fost 
conduşi la sediul Poliţiei Municipale.

Raportat la numărul de sancţiuni aplicate – amenzile şi avertismentele cu puncte penalizare, 
numărul de contestaţii este destul de scăzut - 13. Aceasta înseamnă 1,6  % din cele 790 de astfel de 
sancţiuni. Dintre aceste 13 contestaţii, 10 sunt depuse pentru cele 366  primite la OUG nr. 195/2002 şi 
doar 3 pentru cele 230 aplicate la Legea nr. 61/1991.   Mai mult decât atât, chiar dacă numai una dintre 
contestaţii din acest trimestru a fost deja judecată şi respinsă,  din modul în care au decurs lucrurilor în 
perioadele precedente, se remarcă faptul că  numărul de contestaţii admise de către instanţă este în 
continuă scădere, aspectele de fond ale actelor întocmite nemaifiind de natură a produce motive 
temeinice de anulare a PVCC întocmite.

În afara  activităţilor curente specifice ale instituţiei, s-au demarat procedurile de certificare şi 
autorizare pentru două obiective de investiţii : Extinderea sediului Poliţiei Locale Slobozia şi 
amenajarea bazei de pregătire prin reabilitarea construcţiilor existente şi construirea unui poligon pentru 
arme uşoare, pe terenul fostului poligon militar care a fost transferat prin Hotărâre de guvern în 
domeniul public al municipiului Slobozia.  

Pe parcursul trimestrului II, un număr de patru poliţişti locali au început cursurile de iniţiere, 
conform prevederilor art. 18 al Legii nr. 155/2010, la Şcoala de agenţi de poliţie Câmpina ce vor fi 
finalizate la sfârşitul lunii iulie,  urmând ca în perioada octombrie – decembrie, trei poliţişti locali să  
încheie, la nivel de instituţie, acest proces cerut de lege, prin absolvirea cursului la aceeaşi instituţie de 
învăţământ. 

DIRECTOR,
Ing. Laurenţiu Abaza
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