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RAPORT DE ACTIVITATE
ianuarie  2016

           Activitatea poliţiştilor locali din această lună a fost caracterizată de activități
și  acțiuni  specifice  sezonului  de  iarnă,  cu  depuneri  de  zăpadă.  Astfel,  au  fost
susținute  intervențiile  utilajelor  de  deszăpezire,  au  fost  mobilizați  locuitorii  și
comercianții  pentru curățarea zăpezii de pe trotuar, s-a asigurat fluența traficului
rutier în punctele în care circulația se derula cu dificultate. Ca în fiecare iarnă, au
fost  trecute în revistă toate persoanele  fără adăpost  și  au fost  conduse la centrul
social din cartierul Bora. 
           Constatarea faptelor de natură contravențională s-a finalizat prin aplicarea
unui număr de 407 sancţiuni contravenţionale, din care  252 amenzi, în valoare totală
de  54188 lei  şi  155 avertismente.  Sancţiunile  menţionate  au  fost  aplicate  pentru
abateri privind:

 circulaţia rutieră                                                                    - 227;
 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice        -   89;     
 salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -  68;
 îngrădirea, ocuparea domeniului public                                -    3;
 alte abateri                                                                            -  20.  

      În cadrul acţiunilor derulate au fost legitimate  780  de persoane şi au fost luate în
evidenţă 4 dintre acestea, două persoane cu risc de victimizare (persoane vârstnice,
fără aparținători, cu diverse afeţiuni, greu deplasabili) și alte două fără domiciliu. 
        În acest interval de timp au fost înregistrate 111 reclamaţii şi sesizări, dintre
care 103 telefonice, 5 scrise şi 3 verbale. Urmare rezolvării acestora s-au aplicat 42
averismente şi 20 amenzi dar și alte măsuri precum:

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

 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,
 îndrumare către instituțiile abilitate,
 conducerea la domiciliu a unei persoane cu probleme de comportament.

Din totalul sesizărilor înregistrate, 32 nu s-au confirmat.
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S-au derulat acţiuni de însoțire a functionarilor publici respectiv de conducere în
diferite situații, după cum urmează:

 însoțirea reprezentanților Serviciului Public de Asistență Socială în vederea
conducerii  la  Spitalul  Județean  a  persoanelor  fără  adăpost  care  necesitau
acordare de îngrijiri medicale, 

 însoțirea  executorului  judecătoresc  la  domiciliul  unui  debitor,  în  vederea
executării acestuia,

 executarea a 3 mandate,
 însoțirea reprezentantului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în

vederea clarificării unei sesizări,
 conducerea la Centrul de noapte a unei persoane pentru a fi cazată,
 însoțirea reprezentanților SPAS  și  a domnului viceprimar, pe strada Viilor,

nr.61, în vederea verificării modului în care mențin curățenia asistații sociali,
 însoțirea angajaților  DADP pentru degajarea terenurilor  apicultorilor  de pe

strada Trandafirilor,
 însoțirea  angajaților  DADP în  vederea  ridicării  resturilor  rămase  în  urma

incendiului izbucnit în zona şcolii nr. 6 precum și pentru deratizarea clădirii
sociale de pe strada Viilor, nr.61,

 însoțirea reprezentantului Serviciului Urbanism în vederea soluționării  unei
reclamații.

        Urmare constatărilor din teren au fost transmise către alte instituţii sau operatori
de servicii 35 de note telefonice, din care:  30- DADP, 2 -Enel, 2-SPAS, 1-Telekom.
             Poliţiştii  locali  au  fluidizat  traficului  rutier  cu  ocazia  lucrărilor  de
deszăpezire efectuate de angajaţii DADP şi ca urmare a  manifestărilor prilejuite de
Ziua Unirii.

Măsuri de ordine s-au asigurat în zona lăcașelor de cult cu ocazia Bobotezei,
precum și a omagierii zilei marelui poet național Mihai Eminescu, dar și pe data de
24  ianuarie,  când  au  avut  loc  manifestări  prilejuite  de  Ziua  Unirii  Principatelor
Române.
        Zona unităţilor şcolare a fost supravegheată în această lună fără a fi înregistrate
evenimente  majore.  S-a  păstrat  permanent  legătura  cu  profesorii  de  serviciu  pe
unitate, fiind  legitimate şi îndepărtate din zona şcolilor persoanele ce nu-şi puteau
justifica prezenţa. Totodată, agentul sectorist a luat legătura cu părinții a 2 elevi cu
comportament deviant precum și cu directorul unității școlare unde aceștia urmează
cursurile, în vederea luării de măsuri pentru îndreptarea lor.

Polițiștii locali au avut în atenție animalele de companie, fiind indentificați
deţinătorii  acestora,  aplicându-se  4  sancţiuni  pentru  lăsarea  liberă  sau
nesupravegherea câinilor de companie pe căile de comunicaţie sau pe spaţiile verzi,
pentru murdărirea  căilor  de circulaţie  şi  necurăţirea  acestora de către  proprietarii
animalelor precum şi pentru nedeţinerea obiectelor necesare la efectuarea curăţeniei
(făraş, mătură, pungă de plastic).

Polițiștii  locali  au  derulat  activităţi  de  prevenire  şi  informare  a
reprezentanţilor  unităţilor  comerciale  cu  privire  la  obligaţiile  ce  le  revin  pentru
îndepărtarea ţurţurilor de gheaţă de la ştreaşina clădirilor.
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          În data de 31.01.2016, pe timpul efectuării serviciului în schimbul 3, polițiștii
locali au depistat 4 persoane suspecte ce trăgeau de un cărucior. În urma controlului
efectuat a rezultat că aceștia sustrăseseră pavele din curtea unui imobil. Polițiștii
locali au procedat la interceptarea  și identificarea persoanelor vinovate, una dintre
acestea reușind să fugă, fiind însă recunoscută de agenți.

Bunurile sustrase au fost recuperate, fiind întocmit proces verbal de constatare
a infracțiunii flagrante.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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