
RAPORT DE ACTIVITATE
noiembrie  2015

Activitatea  din  această  lună  a  avut  ca  rezultat  aplicarea  unui  număr  de  446
sancţiuni,  din care 250 de amenzi în valoare totală de 54.585 lei şi 196 avertismente,
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOT. AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 272 103 35 134

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

1 - 1 -

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 43 16 - 27

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

6 4 - 2

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 1 - - 1

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ 

1 1 - -

7 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

108 28 7 73

8 COMERŢ 1 - 1 -

9 ALTELE 13 - - 13

   Luna  noiembrie  a  debutat  cu  manifestări  şi  ceremonii  religioase  legate  de
aducerea  la  Mănăstirea  Sfinţii  Voievozi  a  Icoanei  Făcătoare  de  Minuni  a  Maicii
Domnului  precum şi a  hramului bisericii. Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi
poliţiştii locali au acţionat alături de celelalte forţe cu atribuţii în menţinerea ordinii şi
liniştii publice.
          Poliţiştii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publică şi Control au luat în
evidenţă 3 persoane fără domiciliu, acestea fiind îndrumate către Adăposturile de Noapte.

S-a primit un număr de 119 reclamaţii şi sesizări (32 fiind neconfirmate) dintre
acestea  114  fiind  înregistrate  telefonic,  1  scrisă  şi  4  verbale.  Determinante  au  fost
abaterile la Legea 61/1991 – 49, semnificativ fiind şi numărul sesizărilor înregistrate la
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HCL96/2014 (privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de
reşedinţă) - 41. Urmare acestora s-au aplicat 9 amenzi şi 59 de avertismente dar şi alte
măsuri precum:

  invitarea conducătorilor auto la sediul  Poliţiei  Locale în vederea clarificării
situaţiei;

  supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;
 îndepărtarea  din  zonă  a  persoanelor  care  făceau  obiectul  reclamaţiei  (copii,

persoane fără adăpost sau persoane  cu probleme de comportament);
 îndrumarea  către  Poliţia  Municipală  a  persoanelor  care  au  făcut  sesizarea,

întrucât faptele reclamate nu intrau în aria noastră de competenţă;
 aplanarea conflictelor în curs de desfăşurare.

  
În această lună s-au derulat acţiuni de însoţire/conducere, după cum urmează:

 însoţirea reprezentanţilor Servicii Publice, în Bazarul Municipal şi în Piaţa Agro, 
pentru verificarea modului în care sunt expuse mărfurile,

 însoţire reprezentant Primărie, compartiment Autorizări, în vederea efectuării de 
măsurători la unităţile de alimentaţie publică,

 executarea a 2 mandate de aducere,
 însoţire reprezentanţi DSV, la unităţile de alimentaţie publică,
 însoţire repezentant Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă, pentru verificarea 

cotelor râului Ialomiţa,
 însoţire delegaţie turcă la Cimitirul Eroilor pentru depunerea de coroane.

Urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 21 sesizări, din care
către DADP –18 , Urban SA –3.

Poliţiştii locali au înmânat rezerviştilor un număr de 332 de ordine de chemare 
pentru clarificarea situaţiei militare.

Supravegherea  directă  a  unităţilor  de  învăţământ  şi  în  mod  special  a  şcolilor
gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5 şi a Liceului de Artă Ionel Perlea reprezintă o activitate de bază
în programul zilnic al poliţiştilor locali, fiind prezenţi la orele de început a programului
şcolar  în  scopul  asigurării  desfăşurării  în  condiţii  de  siguranţă  a  traficului  rutier  şi
pietonal  prin  dirijarea  circulaţiei  în  zonele  aglomerate,  precum  şi  pentru  prevenirea
principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere.

De asemenea,  am avut în atenţie  zonele  limitrofe  şcolilor  precum şi  traseul  de
deplasare  a  elevilor  spre  gară  şi  autogară,  protejând  astfel  tinerii  de  eventualele
evenimente nedorite ce pot avea loc.

Poliţiştii  locali  din cadrul Serviciului de Circulaţie Rutieră au derulat acţiuni în
baza Planului de măsuri nr. 8580 / 26.10.2015 pentru prevenirea şi combaterea încălcării
normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis
pe arterele din municipiul Slobozia, fiind aplicate 150 de sancţiuni, din care 95 de amenzi
şi 55 de avertismente.

----
Pg. 2 / 3



În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Poliţia Locală a
acordat asistenţă  DADP, S.C. Urban şi altor societăţi care au executat lucrări de asfaltare,
de modernizare sau de readucere la starea iniţială a părţii carosabile. În consecinţă, au
fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a zonelor în lucru în scopul materializării
obiectivelor.

În data  de  27 noiembrie,  poliţiştii  locali  cu  atribuţii  în  domeniul  circulaţiei  pe
drumurile publice s-au deplasat în Slobozia Nouă, la instituţia de învăţământ preşcolar ce
aparţine de Liceul Tehnologic ,,Înălţarea Domnului”, ocazie cu care le-au fost prezentate
copiilor  regulile  de  circulaţie  specifice  pietonilor  şi  bicicliştilor.  Au  fost  organizate
dezbateri şi au fost vizionate filme cu mesaje preventive. Totodată, cadrele didactice au
fost instruite cu privire la atribuţiile ce revin profesorului de serviciu, precum şi despre
comportamentul elevilor pe timpul frecventării orelor de curs dar şi în afara programului
şcolar.

 S-au asigurat măsuri de ordine în Piaţa Unirii, cu ocazia comemorării victimelor
de la Club Colectiv şi în zona Kaufland unde s-au desfăsurat Serbările Normalităţii.

Poliţiştii locali au derulat acţiuni în baza Planului de măsuri nr. 9392/17.11.2015
pentru  prevenirea  şi  combaterea  faptelor  de  natură  contravenţională  privind ocuparea
temporară a unor locuri publice pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale şi servicii
de piaţă. Acţiunea s-a derulat în perioada 17-20.11.2015, ocazie cu care au fost verificaţi
30 de comercianţi, dintre aceştia 20 nu deţineau acord emis de Primăria Slobozia, drept
pentru care s-a acordat un termen rezonabil de intrare în legalitate.

În  perioada  19.11  -  30.12.2015,  poliţiştii  locali  acţionează  în  baza  Planului  de
măsuri nr. 9471/18.11.2015 pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură să aducă
atingere normelor legale ce reglementează acivitatea de alimentaţie publică. Acţiunile se
desfăşoară  în  colaborare  cu  reprezentantul  biroului  Autorizări  din  cadrul  Primăriei
Slobozia. Astfel, până în prezent au fost controlate 44 de unităţi comerciale.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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