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În luna aprilie, poliţiştii locali au desfăşurat acţiuni curente, fiind aplicate un
număr de  657 sancţiuni contravenţionale, din care   337  amenzi, în valoare totală
de 70.714 lei şi 320 avertismente.

Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:
 circulaţia rutieră                                                                     -  267;
 tulburarea liniştii publice,  consum de băuturi alcoolice       -  200;    
 salubritate, gestiunea deşeurilor                                             -   92 ;
 îngrădirea, ocuparea domeniului public                                 -   12 ;
 alte abateri                                                                              -    86.

Prin note telefonice au fost transmise 22 sesizări către diferite instituţii sau operatori
de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP – 17, SC Urban
SA –4, Poliţia Municipală -1.
Din  punct  de  vedere  al  ordinii  şi  liniştii  publice,  am  participat,  în  limitele
competenţelor, la asigurarea măsurilor de ordine :
 - la Ziua Veteranilor de Război, în data de 29 aprilie 2016, când, la Cimitirul Eroilor
şi în Parcul Tineretului – monumentul Colonel Popescu,  s-au depus coroane de flori
 - la lăcaşele de cult, cu ocazia Învierii, 
- la Ziua Jandarmeriei Române, sărbătorită în Piaţa Unirii,
- la Ziua Pământului,
- la manisfestări cultural artistice organizate la Casa de Cultură Municipală.

S-a  primit  un  număr  de  156  reclamaţii  şi  sesizări  (dintre  care  35  s-au  dovedit
neconfirmate);  144 au  fost  înregistrate  telefonic,  9  în  scris  şi   3  sesizări  au fost
formulate verbal. Determinante în formularea de reclamaţii şi sesizări, în număr de-
72 , au fost situaţiile în care, prin manifestările unor cetăţeni, se încălcau prevederile
Legii  nr.  61/1991,  pentru  sancţionarea  faptelor  de  încălcare  a  unor  norme  de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.  Un număr destul de mare din totalul
sesizărilor  şi  reclamaţiilor,  sunt  cauzate  şi  de  ocuparea  fără  drept,  de  către  unii
conducători auto, a locurilor de parcare concesionate – 27.
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Urmare a rezolvării tuturor reclamaţiilor, s-au aplicat 35 amenzi şi  64 avertismente
dar s-au luat şi alte măsuri precum:

 verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;
 supravegherea zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;
 aplicarea de invitaţii în vederea clarificării situaţiei constatate;
 îndepărtarea din zonă a persoanelor  care făceau obiectul  reclamaţiei  (copii,

persoane fără adăpost sau persoane cu probleme de comportament);
 îndrumarea  către  instanţa  de  judecată  sau  către  Poliţia  Municipală,  a

persoanelor  care  au  făcut  sesizarea,  întrucât  faptele  reclamate  nu  intrau  în
competenţa noastră;

 aplanarea conflictelor constatate.
S-au derulat  acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici, respectiv de  conducere

în diferite situaţii, după cum urmează:
 însoţire  executor  judecătoresc  la  domiciliul  unui  debitor,  în  vederea

executării acestuia,
 însoţirea  reprezentanţilor  SPAS,  la  locuinţele  sociale,  pentru  verificarea

modului în care menţin curăţenia asistaţii sociali,
 însoţirea reprezentantului Serviciului Urbanism în vederea soluţionării unei

reclamaţii,
 s-a  acordat  sprijin  personalului  medical  pentru  conducerea  la  Spitalul

Judeţean a unei persoane cu probleme de comportament,
 însoţirea reprezentantului  de la  Direcţia  de Taxe şi  Impozite  în  vederea

efectuării unor verificări  în teren.
              În data de 01.04.2016, poliţiştii locali aflaţi în patrulă mixtă au fost solicitaţi
să se deplaseze la o sală de jocuri de pe raza municipiului întrucât o persoană a spart 
geamul unui aparat de joc. Vinovatul a fost identificat în persoana unui tânăr 
cunoscut ca având probleme de comportament. S-a anunţat echipa de cercetare din 
cadrul Poliţiei Municipale.

        În data de 09.04.2016, poliţiştii locali au depistat o persoană de sex masculin
ce  conducea  un  moped  fără  a  fi  înregistrat  şi,  totodată,   fără  a  deţine  permis  d
conducere.  A  fost  sesizată  Poliţia  Municipală,  cazul  fiind  preluat  de  angajaţii
Biroului Rutier.

          În data de 16.04.2016, la dispeceratul Poliţiei Locale s-a primit o sesizare cu
privire la un conflict izbucnit în zona centrală a municipiului.  La faţa locului s-a
constatat că  mai multe persoane ce locuiesc la centrul de noapte din cartierul Bora,
au lovit o altă persoană care a fost condusă la Spitalul Judeţean pentru acordarea de
îngrijiri medicale.  Toţi cei vinovaţi au fost conduşi la sediul Poliţiei Municipale.
            În data de 23.04.2016, patrula mixtă aflată în exercitarea atribuţiilor de
serviciu a fost sesizată cu privire la o faptă de agresiune. Constatarea a confirmat
sesizarea,  astfel  încât  şi  agresorul  şi  persoana agresată  au  fost  conduse  la  sediul
Poliţiei municipiului Slobozia, unde partea vătămată a depus plângere.

       În data de 24 aprilie 2016, aflaţi în activitatea curentă de patrulare, un echipaj
al Poliţiei Locale Slobozia, a remarcat prezenţa în zona autogării a patru adolescenţi
care se deplasau în fugă dinspre peroanele autogării spre bulevardul Unirii, imaginea
fiind captată şi pe camera de supraveghere video a autovehiculului de patrulare. Din
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imediata apropiere, o persoană de sex feminin le-a relatat că a observat cum unul
dintre cei  patru a  luat  un obiect  dintr-un microbuz staţionat  în  autogară care  s-a
dovedit a fi o geantă cu acte şi bani. Porniţi în căutarea acestora, poliţiştii locali i-au
depistat  şi,  dovediţi  ca autori ai  faptei,  în baza declaraţiilor martorei precum şi a
imaginilor captate de camera de supraveghere video din dotarea autoturismului de
patrulare,  i-au condus şi predat Poliţiei municipiului Slobozia.

În perioada 25 – 29 aprilie, instituţia noastră a fost gazdă pentru 18 elevi din
liceele municipiului care, în cadrul programului Şcoala altfel,  au aflat lucruri noi
despre  Poliţia  Locală  Slobozia  şi,  pe  parcursul  întregii  săptămâni,  au  participat
direct, alături de poliţiştii locali, la activitatea de patrulare în teren.

Director,
Ing.Laurenţiu Abaza
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