
RAPORT DE ACTIVITATE
SEPTEMBRIE   2016

Începutul  toamnei,  cu  scăderea  temperaturilor  şi  începerea  anului  şcolar  au
determinat reducerea numărului de reclamaţii şi sesizări, comparativ cu lunile anterioare
(iulie–163 ,  august-187 )  astfel,  în această  lună la dispeceratul  instituţiei  noastre s-au
înregistrat  144 reclamaţii  (dintre acestea 30  nu s-au confirmat).  Cu ocazia rezolvării
acestora s-au aplicat 89  de sancţiuni contravenţionale ( 26 amenzi şi  63 de avertismente)
dar au fost luate şi măsuri complementare precum:

 aplanarea a trei conflicte,
 îndepărtarea tinerilor din zona ce făcea obiectul sesizării,
 înaintarea de adrese către instituţiile abilitate, în situaţia când sesizările nu intrau în

aria de competenţă a Poliţiei Locale,
 aplicarea de invitaţii în vederea prezentării la sediul instituţiei ,
 supravegherea zonei ce face obiectul sesizării,

Au  fost  legitimate  1188  persoane,  pentru  226  dintre  acestea  fiind  necesară  şi
verificarea în baza de date.

Urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii  27 de sesizări, din
care către DADP – 14, Urban SA –5, Politia Municipala -6, SPAS -1, DSV-1.

Poliţiştii locali au însoţit în 2 acţiuni, funcţionari din primărie dar şi reprezentanţi
ai altor instituţii publice, în vederea derulării unor activităţi specifice:

- însoţire reprezentanţi Urbanism, pentru rezolvarea unor sesizări
-  însoţire  angajaţi  DSV,  în  Oborul  Municipal,  pentru  derularea  unor  activităţi

specifice.
Activitatea  din  această  lună  a  avut  ca  rezultat  aplicarea  unui  număr  de  574

sancţiuni, din care 368 de amenzi în valoare totală de  82.790 lei şi 206 avertismente,
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOT. AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 245 98 19 1284

2 DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

4 2 - 2

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 61 15 1 45

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

5 1 - 4
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5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 1 - - 1

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ 

1 1 - -

7 ANIMALE IN LIBERTATE 3 1 - 2

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

208 54 4 150

9 COMERŢ 1 - - 1

10 ALTELE 45 10 - 35

Poliţiştii  locali  au  asigurat  măsuri  de  ordine  la  o  serie  de  acţiuni  şi  activităţi
organizate de către administraţia publică locală prin serviciile şi direcţiile sale :
-la Casa de Cultură Municipală,  în zilele de  22 şi 23 septembrie cu ocazia Festivalului
de Folclor ” ION ALBEŞTEANU”,
-la Stadionul Municipal cu ocazia unui meci de fotbal,
-la  Casa  de  Cultură  Municipală  unde s-a  sărbătorit  Ziua  Internaţională  a  persoanelor
vârstnice,
-la Catedrală cu ocazia sfinţirii lucrărilor de pictură exterioare,  
-la Muzeul Agriculturii cu ocazia desfăsurării manifestării complexe Pâinea şi Vinul, 
-la Cantina Socială, de pe strada Viilor, nr.61, unde s-au distribuit ajutoare persoanelor
asistate social.

Poliţiştii  locali  din  cadrul  biroului  de  circulaţie  rutieră  au  desfăşurat  activităţi
curente de dirijare a circulaţiei rutiere  în zona Şcolii generale nr. 3 la intersecţia b-dul.
Unirii  cu  str.  Ardealului,  având  totodată  intervenţii  de  aceeaşi  natură  şi  pe  str.  V.
Alecsandri,   în zona şcolii  nr.  1, în intervalele de timp în care elevii,  mulţi  dintre ei
însoţiţi  de părinţi,  vin la  şcoală.  Deasemenea, au derulat  acţiuni  în  baza  Planului  de
măsuri nr.7658/16.08.2016, pentru prevenirea şi  combaterea încălcării normelor legale
privind  oprirea  sau  staţionarea  autovehiculelor  înaintea  trecerii  pentru  pietoni  sau  în
intersecţii, în zona de preselecţie, pe arterele din municipiului Slobozia, în urma cărora s-
au aplicat 112 sancţiuni contravenţionale, din care 58 de amenzi, 10 avertismente scrise şi
44 avertismente verbale.

În această lună poliţiştii locali au avut un aport mai consistent în constatarea unor
fapte de natură infracţională şi în prinderea persoanelor vinovate.

În data de 01.09.2016, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu au
fost sesizaţi de către un cetăţean cu privire la faptul că persoane necunoscute au forţat uşa
patinoarului  şi  au sustras  diverse bunuri.  Sosiţi  în  cel  mai  scurt  timp la  faţa  locului,
aceştia i-au prins pe tinerii  vinovaţi care au fost identificaţi, legitimaţi şi apoi predaţi
Poliţiei Municipale pentru continuarea cercetărilor.

În data de 06.09.2016, patrula mixtă formată dintr-un poliţist local, un agent din
cadrul Poliţiei Municipale şi un angajat al IJJ Ialomiţa a depistat, urmare unei sesizări, o
persoană de sex masculin ce a sustras dintr-un taxi o sumă de bani. Cazul a fost preluat de
echipa de cercetare din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia.

În dimineaţa  zilei  de 23 septembrie  2016,  un poliţist  local  ce  se  deplasa  de la
domiciliu către sediul instituţiei, a auzit un zgomot puternic în zona Casa modei. Ajuns la
faţa locului a observat o persoană de sex masculin ce forţase uşa unei unităţi comerciale
de la parterul clădirii, care, la vederea agentului, a luat-o la fugă. Poliţistul local, pornind
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în urmărirea lui,  a cerut şi sprijinul colegilor, astfel că în scurt timp, persoana vinovată  a
fost prinsă, imobilizată şi condusă la sediul Poliţiei Municipale unde a fost predată pentru
efectuarea cercetărilor.

În data de 27.09.2016, poliţiştii locali au depistat un tânăr ce se deplasa conducând
un moped pe drumul public, fără a deţine permis de conducere. Atât conducătorul cât şi
pasagerul au fost predaţi lucrătorilor din cadrul Poliţiei Municipale.

În data de 27.09.2016, poliţiştii  locali au acţionat alături de poliţiştii din cadrul
Poliţiei  Municipiului  Slobozia,  în baza Planului  Comun de acţiune pentru menţinerea
ordinii şi siguranţei publice şi prevenirea faptelor antisociale, în zona UGIRA  (din str.
Lacului ) şi în str. Viilor, nr.61, unde sunt locuinţele cu caracter social. Cu această ocazie
au fost legitimate 86 de persoane fiind aplicate sancţiuni persoanelor ce locuiesc aici fără
forme legale.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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