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În această perioadă de vară,   vacanță pentru  o mare parte  dintre locuitorii 
municipiului Slobozia, în special pentru  tinerii elevi sau studenți, acțiunile polițiștilor
locali au fost orientate cu precădere spre latura de menținere a ordinii și liniștii 
publice. Efectivele au fost planificate în teren pe zone și intervale orare care au ieșit
în evidență cu cele mai multe evenimente constate sau sesizate de către cetățeni. 
Astfel, pentru preîntâmpinarea situațiilor de disconfort în această  privință,  
programul de lucru la schimbul II a fost decalat între orele 16.00 și 24.00 sau, în 
unele zile, între orele 18.00 și 02.00,  perioadele  zilei în care apar cele mai multe 
sesizări, reprezentativ fiind faptul că  45 din total ( 28 % )  sunt   formulate  între 
orele 22.00 și 02.00. În luna de raportare, au fost înregistrate 160 de reclamații și 
sesizări, din care 117 vizând fapte de încălcare a Legii nr. 61/1991. Dintre aceste 
117 situații preluate spre rezolvare,  33 nu s-au confirmat, ceea ce reprezintă 28 % 
din  cele înregistrate. 

Un volum mare de activitate a fost orientat în această lună spre susținerea 
acțiunilor  DADP în ce privește efectuarea lucrărilor de asfaltare în parcări și  pe o 
serie de artere rutiere importante din municipiu. Astfel au fost derulate acțiuni 
zilnice de degajare a carosabilului în scopul creerii frontului de lucru și, totodată, 
realizarea sistematizării rutiere  temporare precum și  asigurarea fluenței traficului 
rutier pe aceste zone. Totodată, în condițiile în care Varianta ICIL s-a aflat în 
reabilitare,  a fost necesară organizarea fluxului  autovehiculelor de mate tonaj care 
aprovizionau SC Ulcom SA.  Astfel că a fost necesară  gararea temporară  a acestora
pe platforma cunoscută ca fiind locul de desfășurare a  manifestărilor ocazionate de 
Serbările Sloboziei, în așteptarea deplasării lor spre SC Ulcom SA  iar   prezența 
polițiștilor locali s-a impus  în zonă, la intrarea  în DN 2A,  unde  s-a asigurat ieșirea 
acestora  de pe platformă și  intrarea  în trafic, în deplină siguranță pentru toți 
participanții.  Aceste acțiuni au redus într-o mare măsură capacitatea de intervenție 
în trafic, pe arterele rutiere din municipiu a polițiștilor locali,  ceea ce a și 
determinat un număr redus  de  sancțiuni  la regimul circulației, situat în această 
lună, la jumătate față de luna anterioară dar și față de luna iulie a anului trecut. 
Astfel, polițiștii locali din cadrul Biroului de Circulație Rutieră au în evidență  103 
sancțiuni ( din care  50 de amenzi ) la OUG nr. 195, față de cele 192 în luna iunie 
sau față de cele 245 din iulie 2014. 

Măsurile aplicate în luna iulie  cuprind  în total 469 de sancțiuni din  care 217 
amenzi. Ca domenii reprezentative  :

- Utilizarea   drumurilor  publice : 119 sancțiuni, din care 56 de amenzi,
- Tulburarea ordinii și liniștii publice : 256 de sancțiuni din care 100 amenzi,
- Regimului deșeurilor : 71 de sancțiuni, din care 42 amenzi.



Conform sintezelor zilnice, în afara datelor de mai sus, pentru luna iulie  
putem prezenta : 

-Număr mediu  de polițiști locali aflați în activitate  : 6/schimb de lucru

-Persoane  identificate : 1418, 

din care verificate în bazele de date : 288, 

-Persoane luate în evidență : 1, ca persoană fără domiciliu,

-Înmânare de documente : 52, din care 45 PVCC,

-Acțiuni de însoțire a funcționarilor publici :  3,

-Sesizări transmise  către alte instituții : 22. 

Ca de obicei, au fost luate în evidență și monitorizate permanent, mai multe  
puncte și zone în care s-a remarcat o frecvență crescută  a situațiilor de tulburare a 
ordinii și liniștii publice, specific perioadelor de vară.  Totodată,  ca o măsură în plus,
am recurs și la patrularea cu echipe în civil, care au permis depistarea persoanelor 
vinovate de încălcări ale legii,  în special în parcurile și zonele de agrement, dar și în
celelalte  puncte unde băncile de odihnă situate pe aleile pietonale  sau alte  zone  
de atracție ca urmare a accesului facil  la internet, au concentrat un număr mare de 
tineri.   Astfel, a crescut semnificativ numărul de sancțiuni aplicate,  în special 
pentru aruncarea de deșeuri și resturi alimentare sau coji de semnițe pe domeniul 
public.    Ca o măsură preventivă, au fost transmise 21 de adrese de înștiințare 
către părinții ai căror copii minori au fost identificați , după ora 22.00, în astfel de 
zone din care s-au primit sesizări de la cetățeni. Măsura a mai fost pusă în parctică 
în anii precedenți și am abordat-o pentru că o considerăm de un real sprijin pentru 
concetățenii noștri.  

 


