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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I -2016

Trimestrul I al anului 2016,  perioadă cu activitate intensă şi cu acţiuni derulate pe
câteva domenii  importante  de activitate,  se  situează în  topul  rezultatelor,  comparativ  cu
trimestrele similare ale anilor anteriori,  fapt ce reiese în principal din numărul proceselor
verbale încheiate de poliţiştii locali. Se remarcă o creştere de 11,4 % faţă de 2015 şi de 21,3
% faţă de cel mai dificil an al nostru – 2009, la numărul total de sancţiuni aplicate, creştere
regăsită de fapt  la numărul de amenzi, după cum urmează:

ANUL AV AS AM TOTAL
2007 - 209 266 475
2008 293 213 321 827
2009 849 245 313 1.407
2010 554 214 336 1.104
2011 331 224 569 1.124
2012 282 449 616 1.347
2013 354 231 456 1.041
2014 462 177 489 1.128
2015 550 241 741 1.532
2016 662 143 902 1707

TOTAL 4337 2346 5009 11692

Fără a omite însă şi celelalte domenii de activitate, scoatem în evidenţă  intensificarea
acţiunilor pe zona de  menţinere a ordinii şi liniştii publice, salubritate, precum şi 
supravegherea circulaţiei rutiere unde preocuparea permanentă a şi dus la înregistrarea 
unor rezultate bune pe total trimestru, superioare anilor precedenţi.  
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NR.
CRT. DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL 

TOTAL AV. AS. AM. VAL.

1
CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE : 
HCL 106 -  1.5, 1.11, 1.16, 1.19, 9.3, 9.7; 
OG 43 – 43 lit. e; HCL 48 / 2011 (HCL 96/2014); 
OUG 195.

879 340 109 430 92.705

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA DOMENIULUI  
PUBLIC : HCL 106 – 1.1, 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 3.29,
3.30, 5.4, 5.5, 5.9, 9.2; 
LG 24 – art. 5 lit. c, art. 21 lit. a şi j.

10 7 2 1 100

3
SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR  

HCL 106 – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.17, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17,  3.19, 3.20, 3.26, 
3.27, 3.32, 3.33, 3.37, 3.39, 3.41, 3.42, 3.43, 
5.3, 7.6, 9.5, 9.6; 

LG 24 – art. 21 lit. g ; OUG    78 – 51.1 a.; HCL 111.

250 115 9 126 19.455

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC : HCL 106 – 1.8, 1.10, 3.1, 3.23, 3.24 (1), 
3.24 (2), 3.38; LG 24 – art. 21 lit. e; LG  421 .

51 30 3 18 5100

5
NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC :
HCL 106 – 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.25, 3.28, 
3.31; LG 61 – 2.14; OG 43 – 43 lit. b.

3 2 - 1 150

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ : 
HCL 106 – 3.7, 3.22, 3.34, 7.2, 7.4, 7.5; LG 24 – fără
art. 5 lit. c şi art. 21 lit. a, e, g, j,

3 2 - 1 300

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 
7.7 ; LG 61 – 2.17.

18 8 - 10 1100

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8; 
LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.

398 116 18 264 68.853

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 
HGR 661; HG 947; OG 99.

7 4 - 3      1200

10 ALTELE 88 38 2 48 3520

T O T A L
1707 662 143 902 192483

În această perioadă, la dispeceratul instituţiei au fost înregistrate 370  de reclamaţii şi 
sesizări, faţă de 345 în 2014 sau 294 în 2015. Dintre acestea, 105, adică 28,4 %, nu s-au 
confirmat. În uşoară creştere ( de la 126 în 2014 ajungând la 136 ) sunt reclamaţiile 
încadrate la Legea nr. 61/1991, compensând într-o oarecare măsură, scăderea  reclamaţiilor
determinate de ocuparea ilegală a locurilor de parcare deţinute pe bază de abonament, de la
110  în 2014, la 90 în acest an. Din cele 265 de reclamaţii confirmate, în 203 situaţii s-au 
aplicat sancţiuni ( amenzi şi avertismente ).  În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea 
vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, după cum urmează:

- conflicte aplanate – 8
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -10
- anunţarea Ambulanţei –2
- îndrumarea către instituţiile abilitate – 6
- îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost – 7
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ian. feb. mar. total

Reclamaţii 111 115 144 370

neconfirmate 32 36 37 105

Încadrare juridică

1 Lg 61 48 35 53 136

2 HCL 96 19 33 38 90

3 alte acte normative 44 47 53 144

1

Transmis
e:
telefonic 103 106 130 339

2 verbal 3 6 8 17

3 scris 5 3 6 14
Sancţiuni 
aplicate:

1 amenzi 20 19 14 53

2 avertismente scrise 1 3 4 8

3
avertismente 
verbale 41 34 67 142

Ca urmare a activităţii şi constatărilor din teren, s-au transmis către instituţiile abilitate,  88 
sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale, către :

- DADP - 77
- SC Urban SA - 5
- SPAS  - 2
- Enel SA  - 2
- Next gen  - 1
- Episcopie  - 1

Supravegherea unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de bază în programul 
zilnic al poliţiştilor locali. Astfel, poliţiştii locali păstrează permanent legătura cu agenţii de 
pază precum şi cu reprezentanţii unităţilor şcolare, în vederea luării la cunoştinţă a diferitelor 
probleme înregistrate. Similar anului precedent, instituţia noastră are în supraveghere directă
şcolile gimnaziale nr.1, 2, 3 şi 5 ( din cartierul Slobozia Nouă )  şi Liceul de Artă Ionel Perlea. 
Poliţiştii locali sunt prezenţi aici zilnic, la orele de început a programului şcolar, implicându-se
inclusiv în dirijarea circulaţiei rutiere  şi pietonale în intersecţiile aglomerate din apropierea 
acestor instituţii.

Totodată, avem în atenţie, prin acţiuni permanente, zonele limitrofe şcolilor la orele de
final a programului din respectivele şcoli precum şi traseul de deplasare a elevilor spre gară 
şi autogară, protejând astfel tinerii de eventualele evenimente nedorite ce pot avea loc.

Începând cu data de 17 martie 2016,  potrivit Legii 349/2002 pentru prevenirea 
efectelor consumului produselor din tutun, în unităţile de învăţământ şi în cele sanitare, 
precum şi în curţile exterioare, la locurile de joacă pentru copii şi, în general,  în toate spaţiile
publice închise, fumatul a fost interzis. Ca urmare a noilor competenţe primte de către 
poliţiile locale prin acest nou act normativ, poliţiştii locali au acţionat într-o primă etapă, în 
vederea informării tuturor fumătorilor depistaţi în aceste locuri, cu privire la această restricţie,
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ulterior, aplicând şi 32 de sancţiuni, dintre care 9 sunt amenzi, fumătorilor depistaţi încălcând
legea, în special în zona locurilor de joacă sau în interiorul unităţilor sanitare.

Zonele de agrement au fost şi în această perioadă în atenţia poliţiştilor locali, măsurile
aplicate ca urmare a unor fapte de natură contravenţionale constatate în acest interval de 
timp, fiind prezentate în tabelul alăturat:

ÎNCADRAREA SANCŢIUNI TOTAL

LG 61
HCL
106

OG
195 ALTELE AM AS AV

Parcul Tineretului 3 11 1 0 8 0 7 15
Parcul M. 
Sadoveanu 6 7 0 2 6 2 7 15
Parcul Orăşelul 
Copiilor 1 3 0 4 1 3 4 8
Parcul CFR 5 3 0 1 3 2 4 9
Parcul E 14 2 3 0 0 4 1 0 5
Parcul de Est 6 5 0 0 5 0 6 11
Parcul M. 
Eminescu 2 2 2 0 2 1 3 6
Parcul Ialomiţa

TOTAL 25 34 3 7 29 9 31 69

        Pe ansamblu, pe parcursul trimestrului I, au fost înregistrate următoarele rezultate : 
- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 7
- sancţiuni aplicate – 1707 (  902  amenzi în valoare totală de 192483  lei, 143  

avertismente scrise şi 662 avertismente verbale)   
- acţiuni şi controale –  130, din care:

  
   12 - pe linie comercială

   30- pe linie de circulaţie

   88- în unităţile de învăţământ

- infracţiuni constatate - 3
- infractori prinşi – 6
- auto controlate – 24
- persoane identificate –3628 , din care

 legitimate -2832

 persoane verificate în baza de date – 796

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -176
- persoane luate în evidenţă – 14, din care:

 persoane fără domiciliu – 7

 persoane cu risc de victimizare – 2

 bolnavi psihic -2

 cerşetori -3
                                                                                                                        
- măsuri de ordine – 6
- stări conflictuale aplanate-10
- înmânare de documente: 159 din care 
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 ordine CMJ – 2

 PVCC afişate – 108

 Alte documente – 49

- acţiuni de:  - executare a mandatelor - 5
                                            -  însoţire a funcţionarilor publici – 29
                                            - conducere de minori - 1
                                            - alte situaţii – 6

- reclamaţii şi sesizări – 370.

În perioada 01-31.03.2016, poliţiştii locali din cadrul Serviciului de Circulaţie Rutieră
au derulat  acţiuni  în  baza planului  de  măsuri  nr.  1916/  01.03.2016 pentru prevenirea  şi
combaterea încălcării normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor
şi accesul interzis pe arterele din municipiul Slobozia, fiind aplicate 234 de sancţiuni, din
care 122  amenzi şi 112  avertismente.

În intervalul 10 – 25 martie,  prin planul de măsuri nr.2135/07.03.2016 pentru 
prevenirea şi combaterea unor fapte de natură contravenţională ce aduc atingere normelor 
legale privind activitatea comercială, ordinea şi liniştea publică, protecţia mediului şi afişajul 
stradal, s-a iniţiat o acţiune de inventariere a unităţilor comerciale, având totodată şi scopul 
de a actualiza datele de contact cu reprezentanţii acestora, de a constata şi informa în 
acelaşi timp, pe cei interesaţi, asupra  prevederilor legale ce vizează activităţile de afişaj, 
publicitate sau amplasare firmă. La acest moment rezultă din baza de date,  ca fiind 
inventariat un  număr de 168 de unităţi comerciale, reprezentanţii unităţilor care au relevat 
aspecte ce impuneau măsuri de remediere ( lipsa contractului de salubritate, rezolvarea 
tuturor aspectelor legate de existenţa materialelor publicitare etc.)  fiind îndrumaţi către 
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Slobozia.

În data de 31.01.2016, pe timpul efectuării serviciului în schimbul 3, poliţiştii locali au 
depistat 4 persoane suspecte ce transportau într-un cărucior, materiale de construcţie.  În 
urma verificării lor,  a rezultat că aceştia sustrăseseră  pavele din curtea unui imobil situat în 
cartierul Pepinieră. Poliţiştii locali au procedat la interceptarea şi identificarea persoanelor 
vinovate, una dintre ele reuşind să fugă, fiind însă recunoscută şi găsită ulterior de  către 
agenţi. Bunurile sustrase au fost recuperate, fiind întocmit proces-verbal de constatare a 
infracţiunii flagrante.

În data de 20.02.2016, ca urmare a unei sesizări venite de la un locuitor al cartierului 
Tineretului, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, s-au deplasat în zonă 
unde au constatat că persoane străine au pătruns în curtea unui imobil de unde au sustras 
diverse materiale de construcţie. După verificarea întregii zone, au fost depistate 2 persoane
care transportau cherestea şi diferite alte obiecte care, aşa cum s-a dovedit, proveneau din 
incinta unde s-a constatat pătrunderea ilegală. Persoanele vinovate au fost identificate şi 
ulterior predate Poliţiei Municipiului Slobozia pentru continuarea cercetărilor. Bunurile 
sustrase au fost recuperate în totalitate. 

În baza unei colaborări permanente şi deschise cu instituţiile similare din judeţ, am 
acordat în luna martie, sprijin Poliţiei Locale Ţăndărei. Aceasta a  delegat pentru două 
săptămâni doi poliţişti locali la Slobozia, care  au beneficiat de experienţa agenţilor noştri, 
participând alături de aceştia, în mod direct, la activitatea de supraveghere a traficului rutier 
şi pietonal desfăşurată pe raza municipiului Slobozia.

DIRECTOR
   Ing. Laurenţiu Abaza
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