
RAPORT  DE  ACTIVITATE
pe anul   2015

Ca instituţie subordonată Consiliului Local, Poliţia Locală Slobozia oferă în principal comunităţii
un serviciu de menţinere a  ordinii şi liniştii publice, control al circulaţiei rutiere, protecţia mediului-
salubritate, control al activităţii de comerţ stradal şi în zonele publice,  cuprinzând în competenţele sale
legale, responsabilităţi stabilite printr-un cadru juridic destul de larg, ce include 32 de acte normative,
dintre care 13 legi, 4 HG, 6 ordonanţe, 9 HCL. 

Organizată  la  momentul  de  faţă  ca  o  structură  cu  două  compartimente  principale  prin  care
instituţia îşi realizează atribuţiile specifice -  Serviciul de Ordine Publică,  prezent în teren cu 27 de
agenţi şi alţi 3 în cadrul compartimentului de evidenţe şi planificare şi Serviciul de Circulaţie Rutieră-
dispecerat, cu 7 agenţi în teren şi  5 dispeceri, Poliţia Locală Slobozia dispune astfel de un număr relativ
mic de personal, 54 calculat conform OG nr. 63/2010, de un angajat pentru fiecare 1000 de locuitori, cu
care  trebuie  să  asigure  acoperirea,  în  regim  de  continuitate  (24  de  ore  din  24,  prin  lucru  în  trei
schimburi) a întregii suprafeţe teritorial-administrative a municipiului. În anul 2015 am acţionat cu un
număr mediu de 49 angajaţi, din care 42 poliţişti locali.

Extinderea municipiului pe suprafeţe întinse de cartiere cu locuinţe individuale, ridică din acest
punct de vedere o serie de probleme, acoperirea efectuându-se anevoios, în special în intervalul orar
22.00 – 6.00, la schimbul III, când posturile de patrulare sunt mai mici. La acest moment, cooperarea
între  Biroul  de  Ordine  Publică  din  cadrul  Poliţiei  municipiului  Slobozia  şi  Poliţia  Locală   rezolvă
problemele din acest punct de vedere, activitatea de patrulare desfăşurându-se pe perioada de noapte
numai  în patrule mixte.  

O mare atenţie se acordă în mod obligatoriu colaborării  permanente cu Biroul de Ordine publică
din  cadrul  Poliţiei  municipiului  Slobozia,  dar  şi  participării  la  toate  acţiunile  şi  activităţile  tuturor
celorlate  servicii  din  cadrul  administraţiei  publice  locale  –  în  special  DADP şi  SPAS   precum  şi
compartimentelor din cadrul aparatului propriu al primarului. 

Activitatea   anului  2015,  se remarcă   prin rezultate  situate  peste cele  ale  anilor  precedenţi.
Aceasta s-a  materializat  printr-un număr de acte de constatare încheiate pentru 5652 de sancţiuni, din
care 2805 amenzi şi având ca fundament o serie de acţiuni planificate sistematic  în toate domeniile de
competenţă, în special  ordine publică, circulaţie rutieră, protecţia mediului–salubritate.  Pe ansamblu,
activitatea pe 2015  a instituţiei noastre, poate fi oglindită sintetic prin datele extrase  astfel:

Poliţişti locali în acţiune, în medie, zilnic : 18  ( 6 poliţişti pe schimb )
Autovehicule utilizate în patrulare, în medie pe schimb de lucru : 3
Sancţiuni aplicate  : 5.652
            din care         2.806 amenzi în valoare de 597.500 lei 
Infracţiuni constatate  : 17
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             din care              7   în colaborare cu agenţii Poliţiei municipiului Slobozia
Infractori prinşi :     17
              din care      11  predaţi  către Poliţia municipiului Slobozia
Cazuri de asigurare  a locului faptei :  3
Cazuri de infracţiuni constatate, cu recuperarea bunurilor şi valorilor : 4
Persoane luate în evidenţă : 16
                din care                  7  persoane fără domiciliu
                                               4  persoane cu afecţiuni psihice
                                               4 persoane cu risc de victimizare
                                               1 minor asistat
Persoane identificate :     15.074
                 din care :        12.109 legitimate
                                           2.965  verificate în bazele de date
Persoane invitate la sediul instituţiei : 264
Executare a mandatelor de aducere : 26
Acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici : 63
Conducerea minorilor la centrele de plasament : 1
Înmânare  de documente  :   1.147
                   din care                 599 ordine CMJ
                                                 359 PVCC
                                                 189 altele
Măsuri de ordine :  66
                  din care : 14 la manifestări cultural artistice
                                     8 la manifestări sportive
                                    10 la manifestări religioase

                                                34 cu alte ocazii   
Reclamaţii şi sesizări : 1.517  ( 1.026 au fost confirmate prin constatările din teren – 67 % ),
                    din care      802 au vizat încălcări ale Legii nr. 61/1991 – 53 %, confirmate : 
                                       122  au  vizat încălcări ale HCL nr. 106/2009 – 8 %,
                                       347  au  vizat încălcări ale HCL nr  96/2014 – 23 %.
                                       246  altele
Iniţiind analiza activităţii anului 2015 prin comparaţia rezultatelor cu cele ale anilor precedenţi,

se remarcă din tabelul  ce urmează,  o evoluţie  consistentă  a  numărului  de sancţiuni  aplicate  faţă  de
perioada  anterioară.  Au  fost  depăşite  astfel  inclusiv  rezultatele  anilor  2009,  când  am  atins  vârful
evenimentelor constatate şi sancţionate în domeniul ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului ( cu o
treime din totalul sancţiunilor ) şi, respectiv, 2011, când am preluat responsabilităţile legate de controlul
şi supravegherea traficului rutier, ceea ce a determinat deschiderea unui front larg de lucru şi care a dus
la  aplicarea unui număr de 2460 de sancţiuni – 48  % din total.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total, 
din care :

5229 3786 5155 4635 3607 5127 5652

H.C.L.
nr.105

3070 2145 1333 675 557 795 1078

Legea
nr.61

1872 1442 1221 1146 1109 1347 1612

OUG  nr.
195

- - 2460 2626 1577 2585 2576
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Diversificarea acţiunilor pe care le-am desfăşurat, respectă de fapt modul de lucru adoptat în
activitatea noastră, de acoperire a întregii sfere de competenţă precum şi, din punct de vedere teritorial,
a  întregului  municipiu.  Domeniile  de activitate  pe care  se  înregistrează  sancţiunile  aplicate,  scot  în
evidenţă în acelaşi timp, aspectele care necesită atenţie în continuare şi pe care trebuie să ne concentrăm.

Se remarcă faptul că, în ce priveşte ordinea şi liniştea publică precum şi circulaţia rutieră vom
avea permanent  front de lucru,  chiar dacă,  în multe cazuri,  faptele  constatate  au fost  de o gravitate
redusă, iar pericolul social al acestora a determinat agentul constatator să aplice doar avertismente la
aproape două treimi din ele ( 63,6 % ) la circulaţie rutieră şi în aproape jumătate din situaţii  ( 43, 8   % )
la ordine publică.  În acest fel răspundem şi în faţa celor care au considerat ca fiind prea ridicat nivelul
de intransigenţă a poliţiştilor locali, menţionând totuşi că numărul de sancţiuni aplicate a avut mereu
însemnătatea  sa,  dar  important  pentru noi  a  fost  şi  rămâne mereu nevoia de a  rezolva  problemele
constatate  la  nivelul  comunităţii  şi  de oferire,  atât  cât  depinde de noi,  a  confortului  minim necesar
cetăţeanului.  Aşa  cum  am  procedat  mereu,  cel  puţin  în  domeniul  circulaţiei  rutiere,  încercăm  să
menţinem în măsurile  luate,  un echilibru  între  rigorile  legii  şi  posibilităţile  oferite  de infrastructura
rutieră existentă, dar şi, pe cât posibil, asigurarea unui trafic fluent. 

Un subiect de discuţie aici este cel conturat de salubritate şi gestiunea deşeurilor, unde numărul
deosebit de mare al sancţiunilor evidenţiate, respectiv 449, este determinat de încălcarea prevederilor art.
3.42 din HCL nr. 106/2009 - Căutarea sau colectarea de deşeuri de orice fel din recipientele de deşeuri
de la platformele gospodăreşti, faptă comisă cu precădere de locuitori ai cartierului Bora care nu dispun
de  venituri  şi  nici  nu  deţin  bunuri,  mai  mult  chiar,  unii  dintre  ei  nu  deţin  nici  acte  de  identitate.
Fenomenul a fost prezentat şi serviciilor cu atribuţii din cadrul administraţiei publice locale ( SPAS,
DIT)  pentru identificarea unor soluţii comune.
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NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 

Total Avertism
ente
verbale.

Avertis
mente
scrise.

Amenz
i

VAL. 

1
Circulaţia pe drumurile publice 2.865 1.043 610 1.212 250.68

4

2
Distrugerea,  deteriorarea
domeniului  public 48 24 9 15 2.650

3
Salubritate, gestionarea deşeurilor
. 833 302 39 492 73.335

4
Îngrădirea, ocuparea domeniului. 89 44 3 42 11.250

5
Nemenţinerea aspectului estetic : 14 4 1 9 1.650

6
Poluarea  mediului,  sănătatea
publică 

13 9 1 3 400

7 Animale în libertate
61 25 8 28 3.750

8
Tulburarea liniştii publice, injurii, 1.587 638 57 892 241.00

1

9 Comerţ ilegal 
6 2 1 3 1.500

10 Altele 136 17 10 109 11.069

T O T A L 5.652 2.108 739 2.805 597.28
9

Aflaţi  într-o continuă  colaborare  cu Poliţia  municipiului  Slobozia,  am avut  în  teren,  în  mod
constant, patrule mixte. Acest mod de lucru a permis poliţiştilor locali implicarea directă în acţiuni şi
activităţi  diverse, alături  de agenţii  acestei  instituţii  şi, totodată,  menţinerea unei legături  eficiente şi
continue cu toţi cetăţenii, ca urmare a luării la cunoştinţă în timp real a tuturor problemelor sesizate de
către aceştia la oricare dintre cele două instituţii şi cu posibilitatea intervenţiei rapide în rezolvarea lor.
Deasemenea, prin organizarea teritoriului unităţii administrative pe cele 11 sectoare ( dintre care două
sunt  reprezentate  de  cartierele  Bora,  Slobozia  Nouă),  am  creat  posibilitatea  menţinerii  permanent
deschise a canalelor de legătură cu cetăţenii, în scopul asigurării acelei relaţii care să permită definirea
activităţii  noastre ca un serviciu comunitar aflat exclusiv în slujba comunităţii.  

Ordinea şi liniştea publică

Din sfera de activităţi atribuite în competenţă de Legea nr. 155/2010 dar şi de HG nr. 1332/2010,
cea care defineşte Poliţia Locală, este activitatea de menţinere a ordinii şi liniştii publice, completată cu
activitatea de control  şi  supraveghere a circulaţiei  rutiere,  chiar  dacă,  prin comparaţia  numărului  de
sancţiuni aplicate, pare că ordinea este inversă.  Având în teren un număr de 25 de poliţişti locali în
cadrul compartimentului de ordine publică şi 6 poliţişti locali din compartimentul de circulaţie rutieră,
care şi ei au atribuţii în acest domeniu,  am  realizat o medie de 49 de sancţiuni/agent, aplicate în temeiul
Legii  nr. 61/1991, comparabilă cu media de 50 din anul precedent.   Acţiunile desfăşurate acoperă o
gamă destul de largă :
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-acoperirea prin patrulare a întregii suprafeţe a unităţii administrative,
Este o activitate curentă, avându-se în vedere menţinerea zilnică sub observaţie a întregului teritoriu  şi
abordarea tuturor faptelor constatate de încălcarea legii. Se remarcă o creştere substanţială a numărului
de sancţiuni aplicate în baza Legii nr. 61/1991 comparativ cu anii precedenţi – 145 % faţă de 2013 sau
120 % faţă  de 2014, ponderea având-o cele determinate de comiterea de fapte de tulburarea liniştii
publice,  urmată îndeaproape de consumul de alcool  pe domeniul  public.  Totodată,   iese în evidenţă
perioada de vară, cu lunile mai–septembrie, când, în special în partea a doua a zilei şi seara,  s-au aplicat
cele mai multe sancţiuni, aşa cum dealtfel se înregistrează în fiecare an.

Fapta contravenţională 2011 2012 2013 2014 2015        
TOTAL  sancţiuni  la
Legea nr. 61/1991
din care pentru :

1220 1145 1109 1347 1612

1 Adresarea de ameninţări 166 162 168 163 223
2 Consum  de  alcool  pe

domeniul public
286 204 251 222 382

3 Tulburarea liniştii publice 352 440 339 452 519
4 Refuz de legitimare 90 84 51 66 61
5 Apelare  la  mila

publicului
88 48 45 72 72

6 Prostituţie 81 99 58 182 219   
                

O evoluţie în continuare pozitivă se regăseşte şi la ceea ce reprezintă un indicator al autorităţii
instituţiei noastre în teren, în faţa cetăţeanului. Este vorba despre cele 61 de sancţiuni aplicate pentru
refuzul de legitimare. 

Aici ne situăm, în cifre absolute, sub nivelul anilor anteriori  dar şi în cifre relative procentul
celor care se opun măsurilor luate de către poliţiştii locali, raportat la total, de 3,8 %, este sub nivelul
celor 7,3 % din 2011-2012  dar şi a celor 4,9 % din  2014. 

Pentru  a  putea  cunoaşte  cât  mai  exact  localizarea  sau  concentrarea  faptelor  de  natură
contravenţională la nivelul municipiului, prezentăm datele sintetizate pe cele 11 sectoare, dintre care se
evidenţiază cu cele mai multe sancţiuni :
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Sector Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

Total
sancţiuni

Din care
Legea 61

Total
sancţiuni

Din care
Legea 61

Total
sancţiuni

Din care
Legea 61

Sector1 555 205 1030 258 934 311
Sector 2 648 142 801 144 1310 249
Sector 3 189 44 400 85 358 95
Sector 4 250 73 377 85 270 83
Sector5 467 145 536 161 679 146
Sector6 714 210 1020 263 1086 288
Sector7 251 69 269 61 278 85
Sector 8 195 64 193 43 231 66
Sector 9 193 72 314 150 313 160
Sector 10 106 65 140 80 150 110
Sector 11 39 18 47 17 43 19

-Sectorul 1 care cuprinde teritoriul din zona Pieţii agroalimentare, 
-Sectorul 2, cu zona cuprinsă la sud de b-dul M. Basarab, între b-dul Chimiei şi Parcul de Est,
-Sectorul 5, reprezentat de cartierul 500,
-Sectorul 6, zona centrală a municipiului, cea mai densă, dintre bulevardele M. Basarab, Cosminului şi
Ştefan cel Mare. 

Divizând şi sectoarele în zone cu suprafeţe mai mici, 51 la număr în total şi extinzând analiza
rezultatelor  activităţii  noastre  până  la  nivelul  acestora,  putem contura  mai  precis   punctele  în  care
prezenţa şi acţiunile poliţiştilor locali  trebuie să se materializeze mai intens, în intenţia de a avea sub
control  fiecare  zonă din municipiu  în  parte.  Ies   în  evidenţă  zonele  cele  mai  dens  populate  :  zona
Al.Vânători-Al. Rondă, zona  Cuza Vodă-Constructorilor, la care se adaugă Cartier 500  şi Cartier Bora.
Din tabelul următor se remarcă o constantă pentru aceste zone şi chiar cu o creştere în 2015 la capitolul
total  sancţiuni  dar şi la cele aplicate  la Legea nr.  61/1991, cu o singură şi surprinzătoare excepţie :
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cartierul 500   (Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului), unde cele 60 de sancţiuni se situează sub nivelul
anului precedent. 

Aceste sinteze permit formarea unei imagini reale a ceea ce se petrece pe raza municipiului şi, ca
urmare crează posibilitatea  organizării  activităţii  şi  planificării  efectivelor  astfel  încât  să corespundă
cerinţelor în timp şi spaţiu.

Nr.
crt.

ZONA TOTAL
sancţiuni

Din  care   la
Legea nr. 61/1991

1 Str. Cuza Vodă-Constructorilor 255   98  –  38,4 %
2 Bl. MFA-Al. Crinilor 157   57  –  36,3 %
3 Al. Vânători-Al. Rondă 1009 140  –  13,9 %
4 Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului 140   60  –  42,8 %
5 Zona MB 206   57  –  27,7 %
6 Cartier Bora 150 110  –  73,3 %

Unul dintre aspectele avute în atenţie în mod permanent este cel legat de prezenţa pe domeniul
public a unor persoane care apelează în mod repetat la mila publicului. Putem spune că în ultimii ani
fenomenul, în manifestarea sa clasică, determinat de persoane consacrate, în covârşitoarea majoritate
venite din alte localităţi,  nu mai este prezent în municipiu, cu excepţii sporadice pentru care luăm rapid
măsuri  de  îndepărtare.   Însă  avem de-a  face  cu  prezenţa  unor  locuitori  ai  municipiului  ori  a  unor
persoane fără adăpost, cunoscute a fi de mai mult timp în localitate, care apelează,  în special în zonele
lăcaşelor de cult, la persoanele care vin la biserică, solicitând de obicei alimente. Astfel de cazuri au
determinat aplicarea unui număr de 72 de sancţiuni.

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

În preocuparea de a avea sub control ordinea şi liniştea publică, în anul 2015 au mai fost instalate
22 camere  video,  dintre  care  7  în  zona  Bora,  unde acum există  posibilitatea  citirii   şi  identificării
numerelor  de  înmatriculare  ale  autovehiculelor,  cu  captarea  de  imagini  pe  cele  trei  direcţii  din
intersecţie:  ieşirile  din municipiu  spre Călăraşi,  respectiv  spre  Cosâmbeşti  şi  spre podul  de pe râul
Ialomiţa. 
-supravegherea unităţilor de învăţământ

Reprezintă una dintre preocupările de bază ale poliţiştilor locali, fiecare zi de activitate a acestora
din perioada anului şcolar, începând cu supravegherea unităţilor de învăţământ. Întrucât prin planul unic
de acţiune în acest domeniu, încheiat la nivelul IPJ Ialomiţa, acestea au fost repartizate pe instituţii de
ordine publică, Poliţiei Locale Slobozia îi revin în responsabilitate şcolile generale nr 1, 2, 3  şi liceul I.
Perlea.  În plus faţă de această  planificare,  se face şi  supravegherea zilnică a şcolii   generale  nr.  5-
Slobozia Nouă şi,  în funcţie de efectivele disponibile, a şcolii  generale din cartierul Bora. Totodată,
pentru rezolvarea situaţiilor determinate de sesizările locatarilor din zonă, în funcţie de context, este
supravegheat liceul M. Eminescu şi căile pietonale de acces spre liceu. 

Aceste activităţi presupun urmărirea atentă a afluxului de pietoni ( elevi şi părinţi în special ) pe
arterele  din  imediata  apropiere  a  şcolilor,  supravegherea  circulaţiei  autovehiculelor  cu  care,  în
majoritatea cazurilor, vin elevii la şcoală şi urmărirea persoanelor care nu-şi justifică prezenţa în zonă.
La şcoala generală nr. 3, acţiunea  vizează ambele puncte de acces : din b-dul Unirii, respectiv din str.
Domniţa Bălaşa, iar la şcoala generală nr. 2, unde asigurăm prezenţa la intersecţia str. Constructorilor cu
str. T. Vladimirescu, dar şi la intrarea dinspre b-dul. M. Basarab. În scopul prevenirii unor evenimente în
care să fie implicaţi elevi, se urmăresc zilnic, la orele de sfârşit a programului şcolar, zonele limitrofe
şcolilor şi arterele pietonale din imediata apropiere a acestora, traseul elevilor navetişti spre gară sau
autogară, la plecarea spre casă. 
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Faţă de anii  precedenţi,  indiscutabil  starea de lucruri  este  mai  bună,  numărul  de evenimente
petrecute în incintele sau în zonele limitrofe ale unităţilor şcolare este într-un continuu regres,  scăzând
sub jumătate faţă de 2012 sau 2013. Înregistrate în bazele noastre de date sunt doar 6 situaţii de prezenţe
nejustificate în preajma şcolilor, ocazie cu care persoanele respective au şi fost îndepărtate şi trei cazuri
de altercaţii între elevi care au fost rezolvate prin intervenţia poliţistului local. În cadrul liceului Al. I.
Cuza, au fost preluate spre rezolvare de către agenţii noştri care se găseau în zonă în timpul patrulării, 5
cazuri  în  care elevii  au avut  un comportament  agresiv faţă  de colegi  de-ai lor  sau faţă  de paznicul
liceului, în 4 dintre ele luându-se măsura sancţionării celui vinovat.
-menţinerea sub observaţie a parcurilor şi zonelor de agrement

Reprezentând puncte de atracţie pentru locuitorii municipiului pe timp de vară, toate zonele de
agrement  sunt atent monitorizate  în special  la orele de aflux intens.  Se remarcă din tabelul  următor
faptul că în 2015 numărul de sancţiuni aplicate doar în parcuri este substanţial mai mare faţă de anii
anteriori. Acest lucru este urmarea numărului mai mare de acţiuni desfăşurate, cu prezenţa pe intervale
mai mari de timp pe aceste zone, în care încă un aspect urmărit a fost cel legat de menţinerea curăţeniei
şi combaterea faptelor de  aruncarea pe domeniul public a deşeurilor alimentare, a ambalajelor şi, în
special,  a  cojilor  de seminţe,  care  rămâne unul  din principalele  obiceiuri  ale  cetăţenilor  Sloboziei.
Totodată, este menţinut sub control mobilierul urban : bănci de odihnă, toalete ecologice, corpuri de
iluminat, şi sunt comunicate către DADP situaţiile în care sunt necesare intervenţii pentru efectuarea de
lucrări de reparaţii şi remedieri. În scădere faţă de anii precedenţi, cazurile de distrugere a mobilierului
încă se mai înregistrează, pe lângă cele  de uzură firească a acestuia. Au fost înregistrate 28 de cazuri în
care au fost rupte componente ale mobilierului.

Parcul
2013 2014 2015
Total
Sancţiuni

d.c. la
Legea 61

Total
Sancţiuni

d.c. la
Legea 61

Total
Sancţiun
i

d.c. la
Legea 61

Tineretului 62 21 46 15 105 25
M.
Sadoveanu

5 1 3 3 15 12

Univ. Copiilor 3 1 2 0 29 8
C.F.R. 9 3 20 16 58 19
E 14 9 1 21 8 46 18
Est 12 5 18 7 34 15
Ialomiţa 13 8 11 1 62 14
M. Eminescu 12 5 2 1 15 6
TOTAL 125 45 123 51 364 117

În  scopul  supravegherii  zonelor  expuse  din  parcurile  cele  mai  frecventate,  au  fost  instalate
sisteme de supraveghere video cu două camere fixe în parcul Ialomiţa, unde s-a realizat şi o reţea de
internet pentru accesul wireless. Deasemenea  în Parcul Tineretului a fost instalată o cameră speed dome
în zona pavilionului.
-măsuri de ordine ocazionate de manifestările publice
Un capitol al activităţii de menţinere a ordinii şi liniştii publice este cel de participare, alături de IJJ
Ialomiţa  şi  de  Poliţia  municipiului  Slobozia,  la  luarea  măsurilor  specifice  cu  ocazia  manifestărilor
publice, dintre care cele mai ample, care au necesitat mobilizarea suplimentară de efective, au fost cele
din cadrul manifestărilor cuprinse de Serbările municipiului Slobozia. Astfel se pot menţiona  acţiuni la :

- 10 manifestări  religioase, 
-  8 manifestări sportive,  
- 14  manifestări  culturale,
- 30  mitinguri, manifestări de protest şi alte activităţi autorizate
- Acţiunile din cadrul Serbărilor municipiului Slobozia,
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- 4  Târguri tradiţionale.  
Toate aceste acţiuni s-au derulat fără a se înregistra evenimente. În fiecare dintre aceste acţiuni, poliţiştii
locali au fost cei care au asigurat fluenţa traficului rutier, dirijând circulaţia, atunci când s-a impus,  în
punctele  aglomerate  şi,  în  acelaşi  timp,   au  realizat  resistematizarea  circulaţiei  rutiere  în  zona
M.Sadoveanu-Al.  Parcului-Al.  Fotbalului,  pentru  intervalul  de  timp  în  care  au  avut  loc  activităţile
ocazionate de Serbările municipiului Slobozia.
-acţiuni de însoţire
Însoţirea  funcţionarilor  publici  din  aparatul  propriu  al  primarului  sau  a  altor  persoane  cu  anumite
responsabilităţi  stabilite  prin  lege,  în  acţiunile  desfăşurate  de  către  aceştia,  este  realizată  de  către
poliţiştii locali,  asigurându-le securitatea. În această privinţă poliţiştii locali au derulat:
-56 acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici din primărie,
-26 de acţiuni de executare a mandatelor de aducere în faţa instanţei a unor persoane având calitatea de
martori sau inculpaţi în dosare penale,
-6 acţiuni de însoţire a reprezentanţilor operatorului de transport public de călători,
-110 acţiuni de însoţire a transporturilor agabaritice,
-6 acţiuni  de însoţire  a  executorilor  judecătoreşti  sau a  reprezentanţilor  altor  instituţii  în  acţiuni  de
control,
-6 acţiuni de conducere a unor persoane la spital sau la centrele sociale.  
-persoane fără domiciliu, minori nesupravegheaţi

Numărul acestora este în continuă fluctuaţie, ca urmare a apariţiei pe raza municipiului, unor
persoane cu acelaşi statut, venite din alte localităţi ori ca urmare a decesului altora. Evidenţele noastre
cuprind 34 persoane, din care 7 au fost luate în evidenţă în acest an, cu toate datele de identificare
precum şi un istoric al  fiecăruia,  fiind făcute cunoscute SPAS.  Am acţionat  mereu în sensul de a-i
îndruma sau conduce la centrele sociale  sau de a-i îndepărta din zonele locuite unde amenajarea de
adăposturi improvizate determină un disconfort clar într-un centru urban. Înclinaţia lor, formată în ani,
de  a  nu  accepta  reguli  (  de  igienă,  de  disciplină,  de  program  )  îi  determină  să  refuze  sistematic
îndemnurile  poliţiştilor  locali  şi  ai  asistenţilor  sociali  cu  care  colaborăm,  de  a  se  caza  în  centrele
amenajate pentru astfel de situaţii, cu excepţia cazurilor disperate în care starea de sănătate sau condiţiile
climatice îi forţează. Ca urmare, suntem nevoiţi să monitorizăm permanent prezenţa acestora în spaţiul
public şi să fim pregătiţi să intervenim pentru a lua măsurile necesare.
-autovehicule abandonate
La acest  moment,  vehiculele  abandonate  nu  mai  ridică  probleme pe  raza  municipiului.  Cele  28 de
vehicule, aflate în acest moment în evidenţă, sunt doar  susceptibile de a se încadara în viitorul apropiat
în prevederile Legii nr. 421/2002, la această dată nefiind îndeplinite condiţiile declarării lor ca vehicule
abandonate sau fără stăpân. La cele 25 de astfel de vehicule la data de 1 ianuarie 2015, s-au adăugat 17
luate în evidenţă pe parcursul anului, răstimp în care alte 14 au fost ridicate de către deţinătorii legali şi
valorificate, depozitate pe terenuri proprietate privată sau puse în funcţiune. Nu au fost cazuri care să
impună aplicarea de sancţiuni.  
-autovehicule la vânzare
Acest subiect este închis la nivelul anului 2015, situaţiile constatate sporadic neavând caracterul cuvenit
de încadrare în prevederile HCL nr. 106/2009. Toate autoturismele scoase la vânzare de către deţinători
sunt expuse în parcarea Kaufland.

Circulaţia rutieră

Circulaţia rutieră reprezintă o latură a vieţii cotidiene supusă unor constrângeri clare, izvorâte din
acte normative, a căror respectare trebuie strict urmărită, fapt pentru care Legea nr. 155/2010 prevede
competenţe  şi  pentru  Poliţia  locală.  Competenţele  sunt  limitate  doar  la  constatarea  şi  sancţionarea
faptelor  de  natură  contravenţională  de  încălcare  a  normelor  legale  privind  oprirea  şi  staţionarea
autovehiculelor, a celor privind masa maximă autorizată şi accesul interzis, a normelor legale privind
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circulaţia  pietonilor,  bicicliştilor,  vehiculelor  cu  tracţiune  animală,  precum şi  a  normelor  legale  ce
trebuiesc respectate în  zona pietonală şi zona rezidenţială. Este activitatea cu cel mai mare număr de
sancţiuni,  lucru  determinat  şi  de  faptul  că  intensitatea  traficului  este  din  ce  în  ce  mai  mare  la  o
infrastructură rutieră neschimbată.

La acest capitol, derulăm zilnic, pe parcursul anului şcolar, când afluxul de autovehicule este
foarte mare, acţiuni de dirijare a traficului rutier în zona şcolii generale nr. 3 la intersecţia b-dul Unirii cu
str. Ardealului dar şi pe b-dul M. Basarab cu str. M. Sadoveanu. 

Acţiuni similare desfăşurăm în toate situaţiile în care au loc lucrări în carosabil : 
-lucrările  de asfaltare,  executate,  în cea mai  mare parte,  în perioada august-noiembrie  pe un

număr însemnat de artere rutiere şi suprafeţe de parcare, în cartierul 500 şi zona MB,
- lucrări de investiţii  pe traseul  Piaţa Unirii – zona Stadionul nou la conducta de gaze, care

impun măsuri de asigurare a fluenţei traficului rutier.
-reparaţii ale infrastructurii subterane de apă, canalizare
-lucrări de toaletare a vegetaţiei de pe aliniamentul arterelor rutiere

dar şi cu ocazia tuturor manifestărilor publice (culturale, sportive, religioase etc.) desfăşurate pe arterele
rutiere.  Concomitent,  s-a  acţionat  şi  în  ceea  ce  priveşte  îndepărtarea  autovehiculelor  staţionate  pe
carosabil sau pe suprafeţele parcărilor, în toate punctele în care s-au derulat manifestări publice sau au
fost executate lucrări de reparaţii sau investiţii, numărul lor ajungând la peste 2000.

A fost  ţinut  sub  supraveghere  sistemul  de  semnalizare  rutieră,  propunând  completarea  sau
înlocuirea unui număr de peste  50 de indicatoare rutiere, refacerea marcajelor rutiere în zonele în care s-
au executat  lucrări  în  carosabil,  înfiinţarea  unui număr de trei  treceri  de pietoni  în puncte de trafic
pietonal  intens.  Deasemenea,  în  scopul  asigurării  siguranţei  întregului  trafic  în  zone aglomerate  din
punct de vedere rutier, poliţia locală a propus crearea unui număr de 5 sensuri unice pe artere pe care
circulaţia  pe  două  sensuri  este  extrem  de  dificilă  iar  accesul  autovehiculelor  de  intervenţie  este
împiedicat, efectuarea de lucrări de extindere a carosabilului în trei zone ( CEC, Feroviarul, Parcul M.
Sadoveanu  )  prin  care  s-ar  asigura  o  creştere  a  capacităţii  de  parcare  fără  afectarea  arterei  rutiere.
Totodată, a fost deschisă Aleea Lujerului, prin desfiinţarea barierei din faţa Camerei de Comerţ.

Activitatea  Serviciului  de Circulaţie  rutieră  a  completat  acţiunile  zilnice  de  supraveghere  cu
acţiuni  punctuale  pe aspecte  clar  delimitate  prin planuri  de  măsuri,  prin  care  s-a  urmărit  modul  de
respectare a legislaţiei rutiere de către pietoni sau conducători auto.  Pe ansamblu, la acest capitol sunt
înregistrate  2.576 sancţiuni,  din  care  1176 amenzi,  în  valoare  de 249.684 lei,  înscriindu-se în  linia
stabilită în toţi aceşti 5 ani în care aplicăm prevederile OUG nr. 195/2002. 
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Controlul activităţii comerciale

Această preocupare a instituţiei noastre a avut permanent în vedere în primul rând, modul de desfăşurare
a activităţilor de comerţ de către toţi  comercianţii  – societăţi  comerciale sau producători  agricoli,  în
pieţele  agroalimentare  din  Slobozia.  Prezenţa  poliţiştilor  locali  aici  a  fost  zilnică,  intervenind  în
remedierea unor situaţii constatate sau acordând sprijin reprezentanţilor administraţiei pieţii în aplicarea
propriului regulament.  Poate de aceea sancţiunile aplicate sunt în număr nesemnificativ – 6.  A fost
verificat  modul  în  care  societăţile  comerciale  respectă  obligaţile  legale  în  ce  priveşte  autorizarea
unităţilor comerciale, autorizarea personalului angajat,  ocuparea în condiţii  legale a terenului aflat în
domeniul public sau privat al UAT. Deasemenea, au fost urmărite situaţiile în care persoane neautorizate
efectuează acte de comerţ stradal, în vederea îndepărtării şi îndrumării lor către pieţele amenajate. 

Au fost desfăşurate acţiuni de :
-verificare  a  autorizării  unităţilor  de alimentaţie  publică.  Aşa  cum se procedează  anual,  unităţile  de
alimentaţie publică ( localuri sau terase estivale ) sunt verificate din punct de vedere al autorizării şi al
respectării  programului de funcţionare.  În 2015, acest lucru s-a realizat în două rânduri. În perioada
iunie-mai au fost verificate 27 de  unităţi care în anii precedenţi îşi amenajau terase estivale. Cu această
ocazie s-a constatat faptul că nu s-a mai recurs la această formă de comerţ, iar respectivele societăţi
deţineau pentru spaţiile utilizate, autorizaţiile necesare. În perioada octombrie-noiembrie, în colaborare
cu reprezentantul compartimentului de autorizare din primărie,  au fost inventariate şi verificate toate
unităţile de alimentaţie publică.  Au fost verificate în aceasta acţiune 113 societăţi comerciale, alte 20
având activitatea suspendată. Pentru cele verificate s-a luat şi măsura recalculării suprafeţelor utilizate în
activitatea de comerţ de alimentaţie publică şi, totodată, ca urmare a deficienţelor constatate, s-au aplicat
trei sancţiuni pentru lipsa autorizaţiei ori pentru neafişarea orarului de funcţionare şi s-a acordat termen
pentru încheierea contractului de prestări de servicii de salubritate ori prezentarea actelor de calificare
pentru personalul angajat.
-verificarea modului de ocupare a domeniului public de către unităţile de comercializare a presei. Au
fost verificate  6  societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate, constatându-se că  acestea dispun de
un număr total de 17 tonete şi 9 chioşcuri, dintre care 7 tonete şi 4 chioşcuri nu erau folosite. Pentru cele
utilizate, agenţii economici au prezentat dovada achitării taxelor legale la momentul verificării sau în
termenul  stabilit  în  timpul  controlului.  Toate  tonetele  neutilizate  au fost  ridicate  de către  deţinători.
Chioşcurile  au rămas pe domeniul  public  al  municipiului  ca urmare a litigiului  existent  în instanţă.

 
Tot din punct de vedere al activităţii comerciale au fost verificate autoturismele care efectuează

transport  în regim de taxi.  În cadrul controlului s-a urmărit  existenţa autorizaţiilor  de funcţionare,  a
contractului  de  dispecerizare,  a  atestatului  profesional  pentru  conducătorul  auto.  Dintre  cele  209
autovehicule  autorizate,  au  fost  controlate  în  teren  într-o  primă etapă  89,  adică  42 %.   În  vederea
finalizării acţiunii de verificare au fost invitaţi la sediul Poliţiei Locale şi reprezentanţii operatorilor de
transport în regim de taxi cu toate autoturismele utilizate ca taxi, precum şi conducătorii acestora, cu
documentele legale pe care trebuie să le deţină.S-au constatat 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,
au fost clarificate prin invitarea conducătorilor auto la sediul instituţiei, ocazie cu care actele menţionate 
au fost prezentate în copie.

În perioada 17-20.11.2015, s-a verificat modul de ocupare temporară a unor locuri publice pentru
desfăşurarea  unor  activităţi  comerciale  şi  servicii  de  piaţă,  ocazie  cu  care  au  fost  verificaţi  30  de
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comercianţi, dintre care 20 nu deţineau acord emis de Primăria Slobozia, pentru panourile publicitare
expuse pe domeniul public, drept pentru care s-a acordat un termen de intrare în legalitate.

Salubritate-protecţia mediului

Domeniul  salubrităţii  şi  gestiunii  deşeurilor  reprezintă  element  de  mare  importanţă  în
administraţia publică, ceea ce obligă la o abordare temeinică şi sistematică a fiecărui aspect legat de
aceasta. Preocuparea noastră constantă  este susţinută de evoluţia pozitivă semnalată  în teren a stării de
curăţenie din municipiu, fapt care a determinat şi o reducere în ultimii ani a numărului de măsuri de
sancţionare. Creşterea numărului de sancţiuni în 2015  la cca.140 % faţă de o medie a ultimilor trei ani,
s-a datorat exclusiv acţiunii  prin care am încercat eliminarea fenomenului de căutare a deşeurilor în
containerele  de  la  platformele  gospodăreşti.  Sunt  înregistrate  numai  pentru  această  abatere  449  de
sancţiuni ( 42 % din total ) ceea ce completează consistent măsurile luate în acest domeniu, până la cele
1078  înregistrate în total. 
O altă acţiune susţinută a fost, similar anilor anteriori, cea de combatere a faptelor prin care se aruncă pe
domeniul public ambalaje sau resturi alimentare, coji de seminţe, finalizată în acest an cu un număr de
236 de sancţiuni, adică 22 % din numărul total al sancţiunilor aplicate. Vechile situaţii de depozitare a
deşeurilor pe domeniul public au scăzut drastic – 27 de sancţiuni, mai multe – 40, aplicându-se pentru
deţinătorii de animale de companie care nu se îngrijesc de curăţenia domeniului public în timpul şi ca
urmare a plimbării acestora pe aleile pietonale sau în spaţiile verzi. 

Efectele activităţii în acest domeniu sunt vizibile dacă ţinem seama de reducerea numărului de
puncte în care mai sunt depistate deşeuri depozitate neautorizat, dar şi de volumul acestora. Nu au mai
fost semnalate astfel de depozitări pe malurile râului Ialomiţa din  zona podului rutier, pe terenul limitrof
noului cartier al Tineretului de la punctul de final al străzii Ianache, în zona lizierei din partea de nord a
municipiului,  pe  suprafeţele  de  teren  agricol  din  jurul  cartierului  Slobozia  Nouă  şi  chiar,  cu  unele
excepţii ce vor fi supravegheate în continuare,  terenurile limitrofe cartierului Bora.

Reclamaţii şi sesizări

Numărul de reclamaţii  şi sesizări  în anul 2015 a fost de 1517, dintre care 386 neconfirmate.
Dispunerea lor în funcţie de încadrarea juridică a faptei sesizate este : 792 la legea nr. 61/1991, 347 la
HCL nr. 96/2014, 377 altele. Rezolvarea lor a determinat aplicarea unui număr de 885 sancţiuni, din care
196 amenzi.  Totodată  s-au  mai  luat  măsuri  de  sesizare  a  altor  instituţii  cu  competenţe  în  situaţiile
respective  în  10  cazuri,  îndrumarea  petenţilor  către  poliţia  naţională  sau  instanţă  în  10  cazuri,
îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost în 24 de situaţii, adrese către părinţii minorilor care
tulburau liniştea în 17 situaţii. În plus, în 18 situaţii au fost aplicate sancţiuni persoanelor care au apelat
organele de ordine în mod nejustificat.

Total reclamaţii 2013  : 1462 2014  : 1530 2015  : 1517
Neconfirmate 224–15,3 % din total 274  –  17,9  %  din

total
386 – 25,4 % din
total

Din  care  : la
Legea nr. 61/1991

744– 50,9 % din total 702  –  45,9  %  din
total

792  –  52,2% din
total

la  HCL  nr.
96/2014

352– 24,1 % din total
-

370  –  24,2  %  din
total

347 – 22,9 % din
total

Sancţiuni  aplicate
prin  rezolvarea
reclamaţiilor

793–64%  din
reclamaţiile
confirmate

883  –  66,3  %  din
reclamaţiile
confirmate

885 – 78,2 % din
reclamaţiile
confirmate
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După cum reiese din tabel, evoluţia numărului total de reclamaţii şi sesizări pe ultimii ani este
aproximativ liniară, cu foarte mici diferenţe, la fel ca şi a numărului de reclamaţii la Legea nr. 61/1991.
Chiar şi numărul de sancţiuni aplicate este similar anului precedent 2014 şi doar cu puţin mai mare – de
111 %  faţă de 2013.

Analizând situaţia pe sectoare, se remarcă faptul că sectoarele  1, 2, 5 şi 6 ies în evidenţă cu cel
mai mare număr de reclamaţii, în mod similar cu situaţia sancţiunilor. Deasemenea, evoluţia lunară a
acestora precum şi cea a sancţiunilor, constituie un indiciu în plus în ceea ce priveşte modul de orientare
şi organizare a acţiunilor şi efectivelor în perioadele următoare. 

Dispecerat 

Dispeceratul  Poliţiei  Locale  Slobozia  desfăşoară  o  activitate  esenţială  pentru  bunul  mers  al
instituţiei,  el reprezentând placa turnantă în întregul proces de comunicare în interior, pe verticală şi
orizontală, precum şi cu exteriorul : cetăţeni, instituţii, agenţi economici. 

Activitatea desfăşurată 24 de ore din 24 cu personal avizat şi autorizat pentru comunicaţii radio
şi pentru accesul în bazele de date proprii şi cele ale MAI, cuprinde :
-gestionarea armamentului şi a tuturor celorlalte dotări pe care le predau/preiau la fiecare schimb de
lucru şi le utilizează poliţiştii locali în activitate,
-primirea sesizărilor şi reclamaţiilor transmise direct, a celor telefonice sau scrise, din partea cetăţenilor,
-urmărirea  bunei  funcţionări  a  sistemelor  de  supraveghere  video  şi  sesizarea  deficienţelor  sau
defecţiunilor constatate,
-urmărirea,  prin  intermediul  camerelor  video,  în  timp real,  a  situaţiei  în  teren şi  comunicarea  către
poliţiştii locali  a celor constatate pentru intervenţia şi luarea de măsuri de către aceştia,  precum şi a
acţiunilor  poliţiştilor  locali,  derulate   în  zonele  în  care   există  astfel  de  camere,  pentru  a  susţine
activitatea lor,
-asigurarea pazei obiectivului pe tot intervalul de timp în care nu se desfăşoară alte activităţi în sediul
instituţiei,
-descărcarea  imaginilor  înregistrate  în  cazul  producerii  de  evenimente  pentru  care  este  necesară
analizarea faptelor comise,
-urmărirea pe cât este posibil a imaginilor, cel puţin a celor din cele mai importante zone, oferite de cele
192 de camere de supraveghere video de pe monitoarele instalate aici.

Pe parcursul anului au fost efectuate  2965 de identificări  în bazele  de date  ale MAI privind
persoanele sau autovehiculele, au fost descărcate 205 înregistrări video din sistemele de supraveghere de
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pe raza municipiului, dintre  care 140 au fost solicitate de către structurile teritoriale ale Poliţiei Române,
7  de către instanţele judecătoreşti, alte 58  fiind utile poliţiştilor locali în cauzele contravenţionale care
ajung în instanţă.

Sesizarea altor instituţii sau servicii 

Pe parcursul  activităţii  zilnice  a  poliţiştilor  locali,  au  fost  constatate  situaţii   care  impuneau
intervenţia altor entităţi, ca urmare a competenţelor acestora. În acest fel au fost efectuate 260 de astfel
de sesizări, cele mai multe către DADP – 221, SC Urban SA – 28, Telekom – 6, şi câte una la SC Polaris
SA, Poliţia municipiului Slobozia, SPAS, CSM Slobozia, Taxi Alfa.

Activitatea în combaterea şi prevenirea infracţiunilor

Poliţiştii locali au constatat în flagrant un număr de 10 infracţiuni şi au prins 17 persoane  autori ai
acestor fapte. Totodată, au participat la constatarea altor 7 infracţiuni în flagrant alături de agenţii Poliţiei
municipiului Slobozia 

1. Furt din societate ..................................................................................................................  1; 
2. Conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice ….....................................  1;
3. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat …….......................… 1;
4. Tentativă de furt ....................................................................................................................  2;
5. Distrugere auto ....................................................................................…………………....…3; 
6. Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase ........................................................... 1;
7. Tulburarea gravă a liniştii publice, distrugere şi ultraj .......................................................... 1; 
8. Furt de piese auto uzate .......................................................................................................... 1;
9. Furt din auto .........................................................……………………….……………......... 2;
10. Furt de bicicletă .................................................................................................................... 1;
11. Conducerea pe drumurile publice fără permis…………………………..………........…… 2 ; 
12. Deţinere şi transport de materiale pirotehnice fără drept...................................................... 1;

Contestaţii

Situaţia anului 2015 în ceea ce priveşte numărul de PVCC contestate, confirmă trendul stabilit în
anii anteriori, cu un număr de contestaţii în continuă scădere şi cu un număr de admiteri ale acestora de
către instanţă în aceeaşi situaţie. Din cele 3368 PVCC cu amendă sau cu puncte penalizare întocmite în
anul 2015, doar 25 au fost contestate, adică 0,7 % din total. La acest moment doar 7 contestaţii au trecut
de prima instanţă, 6 fiind respinse :

2012 2013 2014 2015
Nr. PVCC ( cu amendă şi/sau
puncte penalizare)

3184 1974 2686 3368

d.c. - contestate 74 40 28 25
% 2,3 % 2 % 1,04 % 0,7  %
- judecate 73 24 22 7
- admise
                - % din contestaţii
                - % din total PVCC

11
14,8  %
  0,3  %

3
12,5  %
0,1 %

2 1

- respinse 62 – 85,2  % 21-  87,5 % 20 – 91 % 6 -  85,7 %
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La 31.12.2015,  nici situaţia contestaţiilor anului 2014 nu este definitivă tot ca urmare a faptului
că nu au trecut toate prin faţa instanţei, dar şi în acest caz, raportat la numărul celor judecate – 22 din 28,
se remarcă rezultatele bune obţinute, cu doar 2 admiteri, în care PVCC au fost anulate de instanţă.

Achiziţii

Fără a dispune de personal sau compartiment specializat pentru această activitate, procedurile de
achiziţii sunt efectuate de către unul dintre poliţiştii locali care a primit şi aceste responsabilităţi.  Pe
parcursul anului 2015,  efortul pe acest segment a fost deosebit, fiind finalizată întreaga procedură de
achiziţie  publică prin ,,cerere de oferte” pentru atribuirea contractului  de lucrări  având ca obiect  ,,
EXTINDERE  SEDIU  POLIŢIA LOCALĂ  SLOBOZIA,  STR.  RĂZOARE,  NR.  3.”,  care  a  avut
deschiderea  ofertelor  în  data  de  06.10.2015,  cu  participarea  următorilor  operatori  economici:  S.C.
Casido   S.R.L.  Brăila,  S.C.  Concivic  S.R.L.  Slobozia,  S.C.  Consirom S.R.L.  Slobozia  şi  S.C.  Oyl
Company S.R.L. Slobozia 

În urma evaluării  ofertelor depuse şi aplicării  criteriului  de atribuire ,,preţul cel  mai scăzut”,
precizat în invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire aferentă procedurii de atribuire, a fost
declarată  respinsă oferta  prezentată  de S.C. Casido  S.R.L. Brăila,  fiind considerată   de comisia  de
evaluare  INACCEPTABILĂ,  având  în  vedere  faptul  că  nu  a  prezentat  informaţiile  şi  documentele
solicitate în perioada precizată de comisia de evaluare, cu privire la îndeplinirea cerinţei solicitate pentru
dovada disponibilităţii  utilajelor  şi a echipamentelor.  Au fost  declarate  acceptabile  şi conforme, prin
urmare,  ADMISIBILE ofertele  prezentate  de  S.C.  Consirom S.R.L.  Slobozia  şi  S.C.  Oyl  Company
S.R.L. Slobozia, dar nu au fost declarate câştigătoare, întrucât în urma aplicării criteriului de atribuire
,,preţul cel mai scăzut”, au ocupat locul al -2- lea şi locul al -3- lea în clasamentul pe baza căruia s-a
stabilit oferta câştigătoare, cu un preţ al ofertei de 602 000 lei, din care cheltuieli diverse şi neprevăzute
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39 113 lei  fără TVA, respectiv 568 100,81 lei investiţia de bază şi 39 475,28 lei cheltuieli diverse şi
neprevăzute, adică 607 576,09 lei fără TVA.
           Oferta desemnată câştigătoare, dupa etapa de licitaţie electronică, a fost cea depusă de S.C.
CONCIVIC  S.R.L  Slobozia,  corespunzătoare  din  punct  de  vedere  al  cerinţelor  documentaţiei  de
atribuire şi care în urma aplicării criteriului de atribuire ,,preţul cel mai scăzut”, s-a clasat pe locul I, cu
un preţ al ofertei de 546 936,18 lei, din care cheltuieli diverse şi neprevăzute 35 535,40 lei fără TVA,
drept pentru care s-a încheiat contractul de execuţie a lucrării. 

Deasemenea, a fost întocmită întreaga documentaţie şi s-a obţinut autorizaţia de construcţie a
obiectivului  Reabiltare  Bază  de  pregătire  şi  Construire  Poligon  de  Tragere  Acoperit,  pentru  care
aşteptăm o finanţare în anul 2016.  
Activitatea în domeniul supravegherii video a vizat continuarea proceselor de upgradare şi implementare
a echipamentelor de supraveghere video digitale,  fiind acoperite în primă fază intersecţiile şi zonele
aglomerate ale municipiului Slobozia, în scopul asigurării suportului tehnic necesar în vederea stabilirii
cu exactitate  a unor elemente care pot ajuta  la clarificarea situaţiei  de fapt şi  implicit  la finalizarea
investigaţiei, atunci când este cazul.

 Astfel, au fost instalate camere de supraveghere video IP la intersecţia b-dul Matei Basarab cu
str. Gării (Centrul de Informare Turistică), intersecţia b-dul Matei Basarab cu b-dul Chimiei (B.R.D),
intersecţia b-dul Matei Basarab cu str. Nisipuri (Central), intersecţia b-dul Matei Basarab cu b-dul Ştefan
cel Mare şi în zona Parcul Tineretului (Foişor).
De asemenea, pentru supravegherea traficului rutier, în scopul identificării autovehiculelor furate sau
conduse de persoane care au săvârşit fapte de natură contavenţională sau penală a fost instalat, montat şi
pus în funcţiune un sistem de supraveghere video cu procesarea automată a numerelor de înmatriculare
pe Şoseaua Ciulniţei la intersecţie cu str. General Magheru, în cartier Bora, la intrarea/ieşirea, în şi din
municipiul Slobozia.
            Pe ansamblu, achiziţiile în anul 2015 s-au realizat în conformitate cu Programul anual de
achiziţii, acestea fiind efectuate prin intermediul sistemului electronic în proporţie de 69,52 %.  

Resurse umane şi pregătirea profesională

Anul recent încheiat a demarat cu un număr de personal de 51 în statul de funcţii, din care 48 de
posturi erau efectiv ocupate. Încă din luna ianuarie, aceste posturi au fost scoase la concurs, ocupându-se
două  dintre  ele.  Ulterior,  prin  adresa  Instituţiei  Prefectului,  numărul  de  posturi  al  Poliţiei  Locale
Slobozia a fost stabilit la 54, astfel încât întreaga documentaţie în domeniu – organigramă şi stat de
funcţii, a fost aprobată în şedinţa de Consiliul Local şi avizată de către ANFP. Pentru ocuparea celor 4
posturi  vacante,  în luna august a fost iniţiat  şi a avut loc un nou concurs, în urma căruia din cei 7
candidaţi doar doi au ocupat câte unul din posturi, cu menţiunea că unul dintre aceştia era un angajat al
instituţiei care astfel a trecut pe un post ce impunea studii superioare.  Tot în aceeaşi perioadă un post a
devenit  liber  prin  opţiunea  unui  angajat  de a   întrerupe  relaţiile  de  serviciu,  ceea  ce  a  făcut  ca  la
încheierea anului 2015, să dispunem de 4 posturi vacante.

În ceea ce priveşte activitatea legată de pregătirea profesională a personalului, trebuie menţionat
faptul că 8 poliţişti locali au urmat cursurile de pregătire iniţială în instituţiile de învăţământ ale MAI. La
acest  moment,  45 din cei  46 de funcţionari  publici  cu statut  specific  ai  instituţiei  îndeplinesc toate
condiţiile  impuse  prin  prevederile  art.  18  din  Legea  nr.  155/2010,  având  absolvite  cu  certificat  de
absolvire, cursurile de formare iniţială urmate  în cadrul instituţiilor de pregătire ale MAI, urmând ca
întreg procesul să se finalizeze în 2016.  

În aceste condiţii, experienţa celor peste 10 de ani de activitate, finisată de volumul de noţiuni
teoretice asimilate  la aceste  cursuri   (  absolvite de toţi  cursanţii  cu medii  de peste  9.00 )  îşi spune
cuvântul în toate acţiunile din teren,  finalizate  cu rezultate  bune şi soluţii  juridice corecte.  Conform
prevederilor Legii nr. 188/1999, un număr de 9 funcţionari  publici cu statut specific şi 4 funcţionari
publici  cu  statut  general  au  urmat  cursuri  de  pregătire  profesională  în  domenii  legate  de  aspectele
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juridice ale activităţilor desfăşurate de către poliţiştii locali, repectiv managementul instituţiilor publice,
managementul carierei şi dezvoltarea funcţionarilor publici, transparenţa şi liberul acces la informaţii de
interes public. 

Îndeplinirea obiectivelor propuse

Referitor  la  modul  de  realizare  a  obiectivelor  pe  care  ni  le-am  propus  pentru  anul  2015,
consemnăm : 

-Finalizarea acţiunii de instalare a sistemelor de supraveghere video din zona b-dul. Chimiei/str. Sudului,
realizarea sistemului de supraveghere video la intersecţia b-dul. Magheru/şos. Ciulniţei şi up-gradarea
sistemului  din sensul giratoriu Kaufland, toate pe acelaşi  sistem de înregistrare  şi de recunoaştere a
numerelor  de înmatriculare a autovehiculelor  -  obiectivele  au fost  atinse aproape în totalitate  în ce
priveşte sistemul din b-dul. Chimiei, respectiv din intersecţia b-dul. Magheru/şos. Ciulniţei. Nu s-a up-
gradat sistemul din sensul giratoriu Kaufland  

-Ocuparea  prin  concurs  a  celor  trei  posturi  rămase  vacante  –  concursurile  au  fost  organizate  cu
respectarea tuturor condiţiilor legale ocupându-se două posturi,

-Începerea lucrărilor de construire la obiectivul  Extindere Sediu Poliţia Locală – a fost derulată etapa
de achiziţie a constructorului şi s-a încheiat contractul de execuţie a lucrărilor. Începerea lucrărilor a
fost amânată datorită condiţiilor de climă .

-Realizarea documentaţiei tehnice şi declanşarea procedurilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare
a construcţiilor existent,e de amenajare a  poligonului de tragere acoperit  pentru armament uşor în baza
de pregătire – S-a obţinut autorizaţia de construcţie, lucrările putând începe în acest an. 

-Încheierea procesului de pregătire profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ din cadrul MAI, a
întregului personal –  procesul de pregătire profesională conform art. 18 din Legea nr. 155/2010 este
aproape finalizat, un singur angajat care a amânat cursurile din motive de sănătate, va urma cursurile
în perioada aprilie-iunie 2016.

-Creşterea  gradului  de  implicare  în  acţiunile  instituţiilor  cu  responsabilităţi  în  domeniu,  pe  linia
menţinerii ordinii şi liniştii publice în municipiul Slobozia – participăm zilnic, cel puţin în două din cele
trei schimburi de lucru, în acţiunile de patrulare organizate de către Poliţia municipiului Slobozia şi
asigurăm în acelaşi mod, măsurile de ordine şi pe cele de dirijare şi afluire a traficului nrutier la toate
manifestările publice culturale, sportive, religioase sau orice altă natură pe raza municipiului.  

-Creşterea nivelului de exigenţă în evaluarea faptelor de natură contravenţională – este un obiectiv atins
prin faptul că numărul de sancţiuni înregistrate, prin aplicarea de amenzi este mai mare decât în anii
precedenţi, cu 30 – 80 % faţă de cel din ultimii trei ani anteriori anului 2015.

-Participarea la acţiuni preventive în unităţile de învăţământ, în domeniul ordinii publice şi circulaţiei
rutiere  –  marcăm  participarea  la  patru  astfel  de  acţiuni,  răspunzând  solicitărilor  reprezentanţilor
unităţilor de învăţământ 

-Colaborarea  cu  SPCLEP în  vederea  punerii  în  legalitate  a  tuturor  persoanelor  care  nu  au  acte  de
identitate sau au aceste acte expirate – este o acţiune nefinalizată, ce urmează şi în anul 2016 şi se va
continua şi în anii următori.
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-Efectuarea controalelor în scopul identificării construcţiilor provizorii cu caracter publicitar, amplasate
pe domeniul public şi privat al municipiului –  acţiunea a fost finalizată,  cu stabilirea de măsuri de
intrare în legalitate sau chiar cu sancţiuni aplicate agenţilor economici vinovaţi.

Obiective propuse pentru anul 2016

- Finalizarea lucrării de investiţii Extindere sediu Poliţia locală,
- Declanşarea  lucrărilor  la  obiectivul  Reabiltare  Bază  de  pregătire  şi  Construire  Poligon  de

Tragere Acoperit,
- Pregătirea profesională sistematică pentru perfecţionarea modalităţilor şi procedurilor de lucru
- Continuarea,  până  la  finalizare,  a  acţiunii  comune  cu  SPCLEP,  de  punere  în  legalitate  a

cetăţenilor fără acte de identitate,
- Reevaluarea  întregului  sistem  de  semnalizare  rutieră  din  municipiul  Slobozia  (  indicatoare,

marcaje, semafoare rutiere ).

DIRECTOR
             Ing. Laurenţiu Abaza
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