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În luna februarie, poliţiştii locali au desfăşurat acţiuni curente, de menţinere a
ordinii şi liniştii publice şi de supraveghere a circulaţiei rutiere şi pietonale, cu un
accent deosebit pe zonele limitrofe ale unităţilor de învăţământ. Au fost avute în
vedere cartierele şi punctele în care există clădiri în construcţie pentru prevenirea
sustragerilor de materiale de construcţie din şantiere dar şi zonele de agrement, unde
temperaturilor ridicate pentru această perioadă, care au determinat locuitorii să iasă
în natură.   

Astfel au fost legitimate pe parcursul lunii 988 de persoane, fiind aplicate un
număr de 616 sancţiuni contravenţionale, din care 332 amenzi, în valoare totală de
70.750 lei şi 284 avertismente. Ne situăm din acest punct de vedere, cu cca. 20 %
peste rezultatele din lunile februarie a tuturor celorlalţi ani de activitate ai instituţiei
noastre. 

Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:
 circulaţia rutieră                                                                    -304 ;
 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -158 ;    
 salubritate, gestiunea deşeurilor                                           -  85;
 îngrădirea, ocuparea domeniului public                               -  28;
 alte abateri                                                                            -  41 .

Pe parcursul acestei luni s-a primit un număr de 115  reclamaţii şi sesizări, din
care 106 telefonice,  6 verbale şi 3 scrise. Dintre toate acestea, 36 ( adică 31 % ) nu
s-au confirmat. Urmare a acţiunilor de rezolvare a celor 79 confirmate, s-au aplicat
56 de sancţiuni ( 19 amenzi şi 37 de avertismente ).

În această perioadă au fost luate în evidenţă 5 persoane : 
-o persoană  cu tulburări  de comportament care a fost  condusă la UPU întrucât
devenise violentă, 
-două persoane fără adăpost care au fost îndrumate către Adăpostul de noapte,
-două persoane surprinse apelând la mila cetăţenilor, care au fost îndepărtate din
zonă.
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S-au  asigurat  măsuri  de  ordine  cu  ocazia  Târgului  Apicol  desfăşurat  în
perioada 5-7 februarie 2016.

Poliţiştii  locali  au  fluidizat  traficul  rutier  pe  principalele  artere  ale
municipiului cu trafic rutier intens şi în zona unităţilor de învăţământ.  Traficul s-a
fluidizat şi în toate zonele în care DADP a executat lucrări de toaletare a copacilor.

S-au derulat acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici respectiv de conducere
în diferite situaţii, după cum urmează:

  executarea a 2  mandate de aducere care au impus conducerea persoanelor în
faţa instanţei de judecată,
 conducerea la Unitatea de Primire Urgenţe a unei persoane cu tulburări

de comportament,
 conducerea la domiciliu a unei persoane bolnavă psihic,
 însoţirea repezentanţilor DSP în vederea soluţionării unei sesizări,
 însoţirea  reprezentantului  Serviciului  de  Gospodărie  Comunală,  în

cartierul Bora, în vederea verificării existenţei contractelor de salubrizare.
Acelaşi tip de acţiuni s-au derulat ca urmare a solicitării noastre adresate celor
cu competenţe în domeniu în următoarele situaţii :

 însoţirea  reprezentantului  SC  Servicii  Publice  Slobozia  SRL,  în
vederea verificării modului de ocupare a domeniului public pentru activităţi
comerciale.

 însoţirea  echipelor  DADP  care  au  efectuat  lucrări  de  igienizare,
dezinsecţie  şi  deratizare  a  unui  punct  termic  în  care  a  fost  amenajat  un
adăpost  de  către  persoane fără  domiciliu  şi  pentru  dezafectarea  unui  gard
improvizat de locatarii unui bloc de pe raza municipiului,

 însoţirea reprezentantului Serviciului Urbanism în vederea soluţionării
unor reclamaţii ce vizau aspecte legate de intervenţii asupra  structurii unor
clădiri,  

 însoţirea  reprezentantului  din  cadrul  compartimentului  Autorizări
Activităţi  comerciale,  în  vederea  efectuării  de  măsurători  la  unităţile  de
alimentaţie publică, 

     
Prin note telefonice au fost transmise 31 de sesizări către diferite instituţii sau

operatori de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP -29,
Urban  S.A –2.  Totodată,  au  fost  comunicate  prin  adrese,  două   sesizări  către
furnizorul  de  energie  electrică,  prin  care  se  atrăgea  atenţia  asupra  stării
necorespunzătoare a doi stâlpi de iluminat public în cartierul Bora ( care au şi fost
înlocuiţi ) şi a altor trei stâlpi de acelaşi tip, din zona MB 16, care ar putea prezenta
pericol, ca urmare a poziţiei lor  înclinate.

Pe  timpul  patrulării  pe  raza  municipiului,  poliţiştii  locali  au  depistat  2
autoturisme neasigurate, fapt ce a fost adus la cunoştinţă proprietarilor, în cel mai
scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme de forţare.
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În data de 20.02.2016, ca urmare a unei  sesizări,  cu privire la faptul că o
persoană a rupt gardul unui vecin şi a intrat în mod abuziv în curtea sa. Poliţiştii
locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu s-au deplasat în zona cartierului
Tineretului unde au constatat că persoane străine au pătruns în curtea unui imobil de
unde au sustras diferite materiale. După verificarea întregii zone, au fost depistate
două persoane car transportau cherestea şi diferite alte obiecte care, aşa cum s-a
dovedit, proveneau din incinta în care s-a constatat pătrunderea ilegală. Persoanele
vinovate au fost  identificate de poliţiştii  locali  şi  ulterior  au fost  predaţi  Poliţiei
Municipiului  Slobozia  pentru  continuarea  cercetărilor.  Bunurile  sustrase  au  fost
recuperate  în totalitate. 

DIRECTOR,
Ing. Laurenţiu Abaza
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