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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul II -2016

Trimestrul II al anului 2016, a fost caracterizat, așa cum s-a întâmplat an de an, de
acțiuni specifice sezonului cald, cu multe acțiuni de supraveghere a întregului teritoriu
al  municipiului Slobozia,  dar, cu precădere a unora dintre zonele aglomerate în care
polițiștii  locali  au constatat fapte de tulburare a ordinii  și  liniștii  publice sau care au
determinat  sistematic  formularea  de  reclamații  și  sesizări  în  acest  sens,  din  partea
locuitorilor.  Totodată,  la  solicitarea  direcțiilor  și  serviciilor  din  cadrul  Primăriei
municipiului  Slobozia  –  DADP,  SPAS,  Serviciul  de  Urbanism,  Serviciul  de  Gospodărie
comunală  etc., am sprijinit acțiunile și lucrările derulate în teren de către acestea. 

Sintetizată,  activitatea  acestui  trimestru  este  reliefată  în  lista  indicatorilor  de
performanță astfel : 

- Polițiști locali în acțiune ( medie pe schimb )  : 7
- Total sancțiuni aplicate : 1643, din care  886 amenzi
- Sancțiuni aplicate în temeiul : Legii nr. 61/1991 - 633

                                                       OUG nr. 195/2002 – 483
                                                       HCL nr. 106/2009 - 309
                                                       HCL nr. 96/2014 – 58

- Infracțiuni constatate : 9
- Infractori prinși : 19, din care predați Poliției municipale – 10
- Auto controlate : 34,
- Persoane identificate : 3251, din care 792 verificate în bazele de date,
- Persoane luate în evidență : 3, din care cerșetori – 1,
- Persoane invitate la sediul instituției : 170,
- Reclamații și sesizări : 457, din care 107 ( 23,4 %)  neconfirmate.

Ca materializare a activității noastre, numărul de sancțiuni este reprezentativ,  
evidențiind implicarea în domeniile de competență. Tabelul următor scoate în relief, 
prin comparația cu trimestrele similare ale anilor anteriori, o creștere în această 
privință, situându-ne la cca. 116 % față de 2015 și 120 % față de 2014. 
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ANUL AV AS AM TOT OBS
2007 - 134 188 322
2008 346 186 337 869
2009 620 235 477 1.332
2010 572 179 281 1.032
2011 273 369 709 1.351
2012 292 322 439 1.053
2013 286 130 342 758
2014 489 294 580 1.363
2015 552 210 650 1.412
2016 635 122 886 1.643

TOTAL 4.065 2.181 4.889 11.135

Dar, la fel se poate observa o ușoară scădere ( de doar cca.  3 procente ) 
comparativ cu realizările primului trimestru al acestui an, când au fost înregistrate 1707 
sancțiuni.

LUNA AV AS AM TOT OBS
TRIM. I 662 143 902 1.707
TRIM. II 635 122 886 1.643

TOTAL 1.297 265 1.788 3.350
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Bineînțeles, ponderea sancțiunilor se înregistrează, ca în fiecare vară, la capitolul 
ordine și liniște publică, unde și activitatea a fost mai susținută. Ca urmare a 
constatărilor noastre dar și a sesizărilor și reclamațiilor, au fost luate în supraveghere 
strictă o serie de zone și puncte de pe raza municipiului, unde a fost remarcată 
sistematic prezența grupurilor de persoane care, prin comportament și atitudine, 
deranjau locatarii din imediata apropiere. Toate aceste zone și puncte, care se regăsesc 
într-o listă aflată în permanentă actualizare, sunt supuse monitorizării atente în special 
în schimbul III, de către o patrulă care are numai această misiune, menționând în mod 
expres, cele constatate, la fiecare moment în care acestea sunt verificate. Aici se 
remarcă și faptul că proporția amenzilor raportat la numărul total de sancțiuni este 
mult mai mare, de 64 %, comparativ cu o medie de cca. 48 %  la toate celelalte domenii 
de activitate.  Motivul este dat  chiar de faptul că liniștea publică reprezintă un reper 
important  în asigurarea pentru întreaga comunitate a  unui anumit grad  de confort. 

Din evidențele realizate la nivelul poliției locale, rezultă o concentrare de fapte 
de natură contravențională, comise prin încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 și 
sancționate, în următoarele zone :

Bd. M. Basarab-Vânători-Răzoare  - 38
Intersecția Bd. M. Basarab/Ștefan cel Mare - 21
Bd. Cosminului  - 20

În cadrul activităților de menținere a ordinii și liniștii publice, am participat, în 
limitele competenței, la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia tuturor manifestărilor 
ocazionate de Zilele municipiului Slobozia,  Ziua Eroilor și Ziua Veteranilor de război, 
Ziua Drapelului, Târgul meșteșugarilor, precum și a altor manifestări sau adunări publice
de mai mică amploare : Ziua familiei și ziua luminii din Parcul Tineretului, procesiunea 
religioasă organizată cu ocazia aducerii Icoanei Maicii Domnului, dar și la acțiunile de 
distribuire de ajutoare către persoanele asistate social sau la manifestările culturale de 
la Casa de Cultură Municipală.

Grupare a numărului de sancțiuni pe domenii de activitate, conform următorului 
tabel, ne  oferă o imagine a contextului în care se derulează activitatea noastră, dar, în 
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același timp, și o imagine a situației de ansamblu la nivelul municipiului, pe acele 
aspecte  care determină nivelul de confort urban al cetățenilor.
 

NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 

TOT. 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 96 / 2014; OUG 
195.

569 260 74 235 55.055

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.

16 8 2 6 625

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.

219 90 3 126 18.775

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 .

29 15 1 13 3.600

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 1 - 2 350

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,

7 4 - 3 600

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

21 6 2 13 1.400

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

625 202 25 398 85.499

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; - - - - -
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LG 145/2014; HG 947; OG 99
10 ALTELE 154 49 15 90 7.770

T O T A L 1.64
3

635 122 886 173.674

Ca urmare a constatărilor din teren, au fost transmise către alte entități, în 
vederea luării de măsuri conform competențelor acestora,  71 de sesizări, din care : 
-53 către DADP, 
-10 către Urban SA,  
-2 către ISU, 
-4 către Poliția municipală, 
-1 către IJJ.

Polițiștii locali au realizat 12 acțiuni de  însoțire pentru asigurarea protecției sau 
pentru sprijinirea activității funcționarilor publici, în vederea ducerii la îndeplinire a 
atribuțiilor acestora.

Trimestrul II a fost perioada în care am înregistrat 457  reclamații și sesizări, din 
care 107 au fost constatate ca neconfirmate. Dintre acestea, 240 au fost determinate 
de încălcări ale prevederilor Legii nr. 91/1991 și 75 de încălcarea prevederilor HCL nr. 
96/2014. Intervențiile în vederea rezolvării acestora, au dus la aplicarea unui număr de  
109 amenzi și 187 avertismente. Totodată, au fost luate și alte  măsuri : de  îndepărtare 
din zonă a persoanelor reclamate, eliberarea locurilor de parcare ocupate abuziv, 
aplanarea conflictelor reclamate, sesizarea instituțiilor abilitate.

Cu importanță similară, supravegherea circulației rutiere și pietonale a impus 
derularea de acțiuni sistematice în trafic, de urmărire a respectării regulilor în trafic și 
de aplicare de măsuri de sancționare. În același timp, o parte importantă a timpului de 
lucru în teren a fost alocat dirijării circulației rutiere în zonele limitrofe unităților școlare
dar și în toate punctele în care s-au desfășurat lucrări în carosabil (lucrări de  investiții 
sau reparații la infrastructura subterană, asfaltări, reprofilări de artere rutiere sau 
pietonale etc. ). Numărul de sancțiuni aplicate, în mod sistematic destul de mare, dar în 
ușoară reducere în acest trimestru ( și ca urmare a ocupării unei mari părți din timpul de
lucru cu participarea  la acțiuni de degajare a  suprafețelor de carosabil sau de parcare, 
în vederea efectuării de lucrări ), relevă situația destul de dificilă din teren, determinată 
în mod special de numărul foarte mare de autovehicule aflate în trafic, de spațiile 
reduse de rulare sau de parcare,  precum și de preocuparea de menținere a unui nivel 
corespunzător de disciplină a conducătorilor auto.

Urmărind reglementarea corectă a circulației rutiere și pietonale, cu respectarea 
nivelului de siguranță în trafic față de pietoni în special, componenții serviciului de 
circulație rutieră au realizat o evaluare a nivelului sistematizării rutiere pe vertical 
( indicatoare ) și pe orizontală ( marcaje ), promovându-se la nivelul executivului, 
propuneri de completare sau modificare a acesteia, avându-se astfel în vedere 
marcarea de noi treceri de pietoni, marcarea stațiilor de  transport public de călători pe 
bază de grafic și a celui în regim de taxi, marcarea spațiilor de parcare și a celor de 
interdicție a opririi autovehiculelor, amplasarea de indicatoare rutiere. La acest moment
se află în derulare încă o acțiune de evaluare în vederea completării, a gradului de 
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sistematizare rutieră în zonele limitrofe unităților școlare, urmărind în special sub 
aspectul protejării pietonilor ( cu precădere elevi și părinți ) prin reducerea vitezei de 
circulație a autovehiculelor în respectivele zone. 

Ca urmare a întocmirii, în acest trimestru, a unui număr de 1008 PVCC prin care s-
au aplicat sancțiuni, au fost depuse, până la acest moment,  18 contestații, care 
reprezintă 1,8 % din totalul actelor de constatare întocmite, dintre care a fost judecată 
în instanță doar 1, care a și fost respinsă. 

La acest moment, la același capitol, situația pe anul precedent 2015, care începe 
să se cristalizeze și este următoarea :  
-PVCC întocmite : 3315, din care : 2805  amenzi
                                                           610 avertismente cu puncte penalizare
-Contestații depuse : 36  -  1,1 % din total
-Contestații judecate : 22, din care : 
                                          19 respinse  ( 86 % dintre cele judecate )
                                            2 admise în parte  ( amenzile transformate în avertisment )
                                            1 admisă  ( PVCC a fost anulat ).

În domeniul infracțional Poliția Locală Slobozia a avut o contribuție în urma căreia
au fost constatate  9 infracțiuni cu prinderea unui număr 10 persoane autoare ale 
faptelor. Totodată, polițiștii locali au participat cu agenții Poliției municipiului Slobozia 
la constatarea altor 5 fapte de natură infracțională  cu reținerea unui număr de 9 autori.

DIRECTOR
   Ing. Laurențiu Abaza
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