
            RAPORT 
                                                          de activitate  pe anul 2016

 
Și pentru anul 2016, activitatea Poliției Locale Slobozia s-a înscris în perimetrul larg,  

descris  de toate cele 35 de acte normative care reprezinta  cadrul juridic  în baza căruia avem 
responsabilitatea și, totodată, dreptul de a interveni și lua măsuri corespunzătoare. Acoperind o 
gamă variată de domenii, acțiunile instituției noastre  vizează în primul rând menținerea ordinii și 
liniștii publice precum și  supravegherea circulației rutiere  dar  și protecția mediului și salubritatea 
în municipiul Slobozia, disciplina în construcții și afișajul stradal, controlul activităților comerciale 
din zonele publice.  

Prezența și implicarea polițiștilor locali pe toate aceste domenii de activitate este  resimțită  
pe raza întregului municipiu, urmărind  permanent să ne consolidăm poziția de serviciu aflat în 
slujba comunității, prin acțiuni și intervenții care să răspundă eficient nevoilor și solicitărilor 
acesteia și să aducă rezolvarea problemelor constate.  În același timp  avem o colaborare la un nivel 
foarte bun cu structura teritorială a Poliției Române  pe ambele direcții, cea de  ordine publică și cea
de circulație rutieră, pe bază de protocoale, constituind patrule mixte care fundamentează în acest 
fel, o sporire a capacității de intervenție.  Acestea sunt premisele care fundamentează Poliția Locală 
Slobozia ca pe o componentă importantă în interiorul sistemului de menținere a ordinii și liniștii 
publice și totodată, un serviciu important în ridicarea nivelului de confort urban prin intervenții și 
acțiuni care să-și dovedească eficiența. Astfel o serie de aspecte rezolvate de-a lungul celor 12 ani 
de activtate pot fi reliefate, demonstrând implicarea noastră concretă : o creștere a disciplinei în 
trafic pe toata rețeaua rutieră a municipiului, creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor 
municipiului, eliminarea fenomenului depozitării necontrolate a deșeurilor, eliminarea fenomenului 
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cerșetoriei practicate de către persoane venite din alte localități, menţinerea sub control a situaţiei 
animalelor de companie dar şi a circulaţiei animalelor domestice, eliminarea situaţiilor determinate 
de prezenţa nejustificată a persoanelor în incinta şi în zonele limitrofe unităţilor de învăţământ, 
eliminarea fenomenului de sustragere a capacelor de canalizare, disciplinarea activităţii  de transport
de călători în regim de taxi, eliminarea fenomenului de comercializare a autovehiculelor pe 
domeniul public etc.

Anul 2016 a fost primul an în care am avut în acțiune întreg efectivul de polițiști locali, după
ce din 2012 până în 2015, timp de trei luni anual, câte un număr de 8-12 angajați au urmat și au 
absolvit totodată, cursurile de formare inițială impuse de Legea nr. 155/2010, la școlile de agenți de 
poliție din Slatina sau Câmpina. Acest lucru a permis acționarea în teren cu un număr mediu de 7 
polițiști locali pe schimb, din care 5 pe activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice și 2 pe 
activitatea  de supraveghere a circulației rutiere, materializându-ne activitatea cu un număr de 
măsuri și intervenții, peste a celui din anii precedenți.

Prezentând cifrele cuprinse în capitolul indicatorilor de performanţă, putem sintetiza într-o
oarecare măsură modul în care s-a materializat activitatea noastră pe întreg anul 2016, astfel :
       -     număr de agenţi în acţiune, în medie pe schimb de lucru : 7 
      -     număr de autoturisme utilizate în patrularea auto, în medie : 4 
      -     acţiuni şi controale efectuate :  444,

-     sancţiuni aplicate  :   6.534  
                             din care:  3.672  cu amendă  în valoare de 776.547  lei,

                2.862  cu avertisment,
- Persoane identificate :  13.864  
                             din care :  2.800 verificate în bazele de date ale MAI
                                           11.064 legitimate
- Persoane luate în evidenţă  : 24, 
                            din care :           4   cerşetori,  
                                                    12   persoane fără domiciliu, 
                                                      6  bolnav psihic, 
                                                      2 cu risc de victimizare
- Acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici  :  82 
- Acţiuni de conducere a minorilor la centrele de plasament  : 5
- Persoane invitate la sediul instituţiei : 981
- Stări conflictuale aplanate : 26, 
                                    din care :  9 de natură conjugală,  

                                 17  alte situaţii,
- PVCC afişate la domiciliul contravenienţilor  :  593
- Ordine CMJ  Ialomiţa înmânate  :   55,
- Alte documente afişate : 200,
- Măsuri de ordine derulate  :  99, 

      din care : manifestări culturale : 24
                   manifestări sportive : 3
              manifestări religioase : 24
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           alte acţiuni autorizate – 48
-     Pânde executate  : 48
- Infracţiuni constatate : 27
                            din care :  22  direct de către poliţiştii locali,
                                             15  în participare cu agenţii Poliţiei Municipale,
- Infractori prinşi : 42
                            din care : 21 de către poliţiştii locali ,
                                            21 în acţiuni comune cu  Poliţia Municipală,
-    Acţiuni de asigurare a locului faptei : 13
-     Reclamaţii şi sesizări  :   1.922

din care :  1.493  prin dispeceratul propriu  
                                                  125  prin intermediul SNUAU

Analizând pe date concrete întreaga activitate anuală a instituției, remarcăm o evoluție 
pozitivă an de an a  rezultatelor pe fiecare act normativ esențial în baza căruia acționăm, atingând în
acest an 2016 rezultate care se situează la nivelul de 127 % față de 2014 sau chiar 181 % față de 
2013, cu cea mai elocventă creștere pe domeniul ordinii și liniștii publice, conturat le Legea nr. 
61/1991, unde implicarea noastră a crescut simțitor la 132 – 186 % față de anii precedenți. Unul 
dintre motivele acestei evoluții este dat și de constatarea că singurul argument motivant pentru orice
persoană, de a nu mai comite acte de natură contravențională este sancțiunea legală, ceea ce a dus 
inevitabil, la acționarea consecventă cu un grad mai mare de intransigență pentru contravenienți. 

Prezentarea din tabelul și graficul de mai jos, ne oferă imaginea evoluției lucrurilor în ultima
perioadă.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 
sancțiuni 
din care 
la :

3786 5155 4635 3607 5127 5652 6534

H.C.L. nr.
106/2009

2145 1333  675  557   795 1078 1080

Legea nr. 
61/1991

1442 1221 1146 1109 1347 1612 2133

O.U.G. nr.
195/2002

- 2460 2626 1577 2585 2576 2614

H.C.L. nr.
48/96

-      4    93  243  264  243  232

Legea nr. 
3492002

- - - - - -  308
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Diversitatea domeniilor în care acționăm este reprezentat în tabelul următor, în care este 
prezentat numărul anual al sancțiunilor aplicate, cu mențiunea că fiecare dintre ele cuprinde mai 
multe  acte normative dar care vizează aceleași probleme.  La acesta se adăugă seria de acțiuni 
derulate sistematic în colaborare și pe sectorul de activitate al SPAS, DADP, Gospodărie Comunală, 
SC Urban SA. Cifrele de mai jos, precum și evoluția lor de-a lungul anilor,  scot în evidență și 
starea de lucruri la nivelul municipiului, reliefând totodată și  ponderea pe care fiecare domeniu o 
are în întreaga noastră activitate.   Aici se  remarcă exact zonele de lucru pe care trebuie să ne 
concentrăm atenția, după ce o serie de probleme aflate în competența noastră, cu referire la cele care
privesc protecția mediului, activitatea comercială,  deteriorarea domeniului public, s-au redus în 
intensitate.

Profilul de instituție cu un adevărat caracter polițienesc reiese din aceste date, care ne arată 
cele două componente esențiale care trebuie să concentreze eforturile noastre, și anume menținerea 
ordinii și liniștii publice și supravegherea circulației rutiere.
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Domeniul de 
activitate

2012 2013 2014 2015 2016

1 circulaţia pe drumurile publice 2.819 1.849 2.917 2.865 2.950

2 distrugerea, deteriorarea  dom.  
public

44 39 39 48 48

3 salubritate, gestionarea
deşeurilor

242 205 443 833 736

4 îngrădirea, ocupareadomeniului 
public

229 180 131 89 136

5 nemenţinerea 
aspectului  estetic

38 26 21 14 12

6 poluarea mediului,sănătatea 
publică

13 19 22 13 20

7 animale în libertate 31 37 54 61 66

8 tulburarea liniştii publice, 
injurii, cerşetorie

1.142 1.096 1.324 1.587 2.107

9 comerţ ilegal 20 11 22 6 18

10 altele 57 100 154 136 441
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T O T A L  SANCŢIUNI PE DOMENII
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Menținerea ordinii și liniștii publice

Reprezintă deja activitatea principală a unei instituții de factură polițienească și care  
concentreaza numărul cel mai mare de  polițiști locali în teren, făcând parte din cadrul Serviciului 
de Ordine Publică : 26 din numărul total de angajați. Cu ajutorul lor se acoperă prin patrulare 
întreaga suprafața a unității administrativ-teritoriale pe toate cele trei schimburi de lucru urmărindu-
se toate aspectele rezultate din încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991. Însă, importanța acestei 
activități și totodată, necesitatea derulării unei munci consecvente și continue  a făcut ca și polițiștii 
locali  din toate celelalte compartimente să  fie implicați în munca ce menținere a ordinii și liniștii 
publice, contribuind la bunul mers al lucrurilor în acest domeniu de activitate, cu puteri depline 
oferite de responsabilitățile stabilite prin fișa postului. Rezultatul final al acestei abordări e conturat 
și de faptul că media anuală a numărului de sancțiuni ( exclusiv cele din domeniul circulației 
rutiere ) pe fiecare polițist local,  este în 2016 de 119,  comparativ cu  96  în 2915, 82   în 2014 sau  
75 în 2013. Deasemenea, și numai pentru Legea nr. 61/1991, evoluția numărului de sancțiuni 
aplicate în medie de un polițist local, este similară : 64 sancțiuni pe polițist local în 2016, 50 în 
2015, 43 în 2014 și 41 în 2013. 

Fapta contravenţională 2013 2014 2015 2016  Creștere procentuală față de
   2013        2014        2015

TOTAL sancţiuni la Legea
nr. 61/1991
din care pentru :

1109 1347 1612 2133     192          158          132

1 Adresarea de ameninţări   168   163   223   306     182          187         137
2 Consum  de  alcool  pe

domeniul public
  251   222   382   700     278          315         183

3 Tulburarea liniştii publice   339   452   519   625     184          138         120
4 Refuz de legitimare     51     66     61   130     254          197         213
5 Apelare la mila publicului     45     72     72     71     157            99           99
6 Prostituţie     58   182   219

,
  104     179            57           47

Se remarcă o creștere masivă a numărului de măsuri aplicate de-a lungul anului, la fiecare 
dintre articolele importante ale legii, așa cum se vede în tabelul de mai sus, cu excepția celor care 
incriminează apelarea la mila publicului și atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi 
sexuale. Ceea ce trebuie subliniat este  că, în realitate, așa cum am mai menționat, creșterea numărul
de sancțiuni are la bază în mod deosebit, o creștere a intransigenței, pornind de la faptul că în cei 12 
ani de activitate a poliției locale, componenta de prevenire și-a spus deja cuvântul precum și de la 
posibilitatea verificării în teren, în timp real, în baza proprie de date, cu ajutorul dispozitivelor din 
dotarea polițiștilor locali, a antecedentelor persoanei depistate, antecedente care determină imediat 
caracterul și severitatea măsurii ce urmează a se aplica. Astfel, o persoană care figurează deja în 
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bazele noastre de date cu sancțiuni anterioare, în mod obligatori va primi, dacă este vinovată, o 
amendă.

-prevenirea și combaterea faptelor de tulburare a ordinii și liniștii publice. Privită ca un 
principal indicator al confortului urban al concetățenilor noștri, menținerea ordinii și liniștii publice 
impune o prezență continuă în teren, cu atenția îndreptată în special spre zonele și punctele 
predispuse la un nivel de contravenționalitate mai ridicat și deja cunoscute  din acest punct de 
vedere. Dispunerea patrulelor în teren precum și concentrarea efectivelor pe diferite intervale de 
timp, răspunde nevoii de a preveni comiterea de fapte de tulburare a liniștii sau de intervenție 
operativă pentru aducerea lucrurilor la starea normală, ieșind astfel în întâmpinarea nevoii de liniște 
a   cetățenilor. O supraveghere eficientă, printr-o acoperire optimă a întregului tritoriu al unității 
administrative, se poate face și după studierea  rezultatelor din perioadele anterioare, analizând 
datele obținute pe puncte, zone și medii sociale,  favorabile producerii unor anumite tipuri de fapte.  
Astfel,  prin împărțirea teritoriului municipiului pe sectoare, putem urmări mai bine starea de 
lucruri, identificând soluțiile pentru prevenirea sau combaterea faptelor de încălcare a normelor de 
conviețuire socială. Din cifrele de mai jos putem observa  o creștere a numărului de sancțiuni pe 
aproape toate sectoarele, cu excepția sectoarelor 1 ( str. Ialomiței-str. M. Sadoveanu), 3 ( b-dul 
Unirii-str. D.Bălașa ) și 9 ( b-dul. N. Bălcescu-Șos. Brăilei ). Cea mai consistentă creștere se 
remarcă în zona centrală – sector 6, cuprins între b-dul. M. Basarab, str. Rovine și str. Decebal cu 
densitatea de locuitori cea mai mare și o masivă concentrare de centre comerciale dar și în sector 5 
– cartier 500, unde de regulă s-au constatat fapte de natură a tulbura liniștea și ordine publică.

SECTO
R

2012 2013 2014 2015 2016

Total 
sancţiu
ni

Din 
care 
Legea 
61

Total 
sancţiu
ni

Din 
care 
Legea 
61

Total 
sancţiu
ni

Din
care

Legea
61

Total 
sancţiu
ni

Din 
care 
Legea 
61

Total 
sancţiu
ni

Din 
care 
Legea 
61

Sect 1 644 208 555 205 1030 258 934 311 1019 322
Sect 2 909 179 648 142 801 144 1310 249 1244 361
Sect 3 184 52 189 44 400 85 358 95 347 78
Sect 4 312 57 250 73 377 85 270 83 355 115
Sect 5 877 150 467 145 536 161 679 146 855 250
Sect 6 958 210 714 210 1020 263 1086 288 1309 440
Sect 7 271 62 251 69 269 61 278 85 375 119
Sect 8 112 49 195 64 193 43 231 66 282 104
Sect 9 111 27 193 72 314 150 313 160 267 56
Sect 10 216 149 106 65 140 80 150 110 317 171
Sect 11 41 12 39 18 47 17 43 19 60 35
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Pentru a delimita mai exact zonele în care nevoia de intervenție și aducere a lucrurilor la un 
nivel acceptabil, este mai mare, am mers mai departe cu compartimentarea teritoriului, cele 11 
sectoare fiind împărțite la rândul lor în 51 de zone. Dintre acestea  se remarcă zonele str. Cuza 
Vodă-str. Constructorilor ( aparținând sectorului 6 ),  zona Al. Vânători-Al. Rondă ( aparținând 
sectorului 2 ),  la care se adaugă  cartier Bora, cu un număr mare de sancțiuni pe acest aspect, așa 
cum se vede în tabelul următor. Din constarea situației reale din teren, prin verificarea sistematică și
urmărirea atentă a stării de lucruri, putem spune și aici că, de fapt,  lucrurile sunt aproximativ 
similare anilor precedenți, doar că, am considerat că este momentul să intervenim cu un  un grad de 
intransigență mai mare,  aplicând-se măsuri mai multe și mai severe. 
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Nr
.
cr
t

Zona Total
sancțiuni

Din care la Legea nr.
61/1991

1 Str.Cuza Vodă-
Constructorilor

283 148 -   52,30 %  din 
total 

2 Str. Nordului-Șc. Nr. 13 160   62   -   39  %  din 
total

3 Al. Vânători-Al.Rondă 830 143   - 17,23 %  din 
total

4 Cosminului 330   82  -   24,85 %  din 
total

5 Zona MB 472 155 - 32,84 %  din 
total

6 Cartier Bora 317 171 - 53,94 %  din 
total



În special pe perioada de vară,  mai exact în intervalul aprilie-septembrie care iese în 
evidență cu cele mai multe sancțiuni,  activitățile cetățenești  în spațiul public sunt mai crescute în 
intensitate,  faptele de tulburare a liniștii publice produse, constatate direct de către noi sau sesizate 
de către cetățeni, sunt în număr mai mare și, ca urmare acțiunile noastre sunt mai frecvente, cu 
concentarea de efective exact în acele puncte în care nivelul de confort al cetațenilor este afectat.
În general, evoluția lunară a numărului de sancțiuni se observă în tabelul de mai jos, confirmând 
perioada de vară ca cea mai încărcată, cu o corespondență, așa cum se va vedea în continuare, cu 
numărul de reclamații și sesizări.

Ian Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec
.

Număr
sancțiuni

89 160 153 203 180 250 315 319 209 111 63 81

-supravegherea parcurilor este o acțiune importantă pentru noi,  ținând cont de o prezență constantă 
și intensă a cetățenilor, în special  copii  însoțiți de multe ori de bunici, ceea ce a fost considerat un 
argument de bază în așezarea acestor spații publice în centrul atenției. 

TOTAL SANCŢIUNI
PARCUL 2012 2013 2014 2015 2016

P.Tineretul
ui

23 62 47 105 91

P.Sadovea
nu

10 5 3 15 44

P.Oraselul
C

14 3 2 29 37

P. CFR 30 9 20 58 35
P. E14 22 9 25 46 47
P.Est 19 12 21 34 61
P.Ialomita 31 12 11 15 22
P.Eminesc
u

4 13 9 62 66

TOTAL 153 125 138 364 403

                                       
Aici, pe tot ce înseamnă zone de agrement, în afară de ceea ce reprezintă siguranța și liniștea

cetățeanului, avem în vedere integritatea mobilierului urban, a materialului dendrologic și putem 
sublinia o reducere a numărului de situații în care s-au constatat distrugeri de băncuțe de odihnă sau 
de  coșuri de gunoi, de la 32 de cazuri în 2014 la doar 19 în 2016 ( în cazul băncuțelor de odihnă ) și
de la 18 coșuri de gunoi dislocate sau demontate în 2014 la 12 în 2016. Un alt aspect în mod 
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frecvent remarcat în special în parcuri, și de aceea urmărit pentru eliminarea lui, este aruncarea pe 
jos de resturi alimentare, coji de semnțe, ambalaje. Ca urmare am derulat acțiuni repetate cu acest 
scop, aplicând în 2016,  313  sancțiuni persoanelor vinovate de aceste fapte Mobilizarea  nopatsră a 
dat rezultate, comparând cu rezultatele din anii precedenți : 236 sancțiuni în 2015, 102 sancțiuni în 
2014 sau 68 sancțiuni în 2013. Totodată, pentru pătrunderea și circulația cu mijloace auto pe aleile 
parcurilor, sunt înregistrate în evidențele noastre 79 de sancțiuni aplicate în acest an. Comparativ, în 
2015 au fost înregistrate 37 de sancțiuni,  în 2014, 49 de sancțiuni iar în 2013, 54 de sancțiuni.
    

-supravegherea instituțiilor de învățământ face parte din activitatea zilnică a polițiștilor 
locali pe parcursul anului școlar dar și în vacațe, atunci când nu mai există activitate, urmărindu-se 
eliminarea riscului de producere a unor fapte ilicite ca urmare a prezenței nejustificate a persoanelor
în zona limitrofă școlilor, reducerea sau chiar eliminarea oricăror riscuri de producere a conflictelor 
între elevi, pătrunderea persoanelor neautorizate în incinta școlilor. Pe parcursul anilor, numărul 
faptelor de acest gen s-a redus simțitor, în 2016 fiind înregistrate doar 5 conflicte între elevi, 7 
persoane care au pătruns fără drept în incinta școlii și 31 de persoane depistate în apropierea 
punctelor de acces în școli fără a putea justifica prezența în zonă, fiind îndepărtate.
Mai nou, odata cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea 349/2002 privind fumatul, au fost 
derulate sistematic acțiuni în incinta unităților de învățământ, aplicându-se și sancțiuni elevilor 
depistați că fumau în școală. La această încadrare, din cele 308 sancțiuni, un număr de 146 sunt 
aplicate elevilor, din care, cca. 110  numai celor de la Liceul M. Eminescu. 

-măsuri de ordine. Derularea în bune condiții a activităților culturale, religioase, sportive impune
din partea noastră o prezență activă la fiecare astfel de activitate. În cadrul acestora am constituit cu
forțele propriii sau am completat dispozitivul de polițiști,  atât pentru măsurile de ordine publică
efective cât și pentru măsurile obligatorii de dirijare și afluire a circulației, luate în cazurile în care
prin organizarea manifestărilor, se afecta traficul rutier și pietonal. În anul de curând încheiat am
participat la  aplicarea unor astfel de măsuri de ordine la :

24 de  manifestări culturale,
   3 manifestări sportive

     24 de manifestări religioase 
     48 de alte acţiuni autorizate 

și toate  activitățile de agrement sau divertisment  ocazionate de Serbările municipiului Slobozia. La
niciuna dintre aceste acțiuni nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

-eliminarea faptelor de consum de alcool pe domeniul public. Remarcat ca un obicei al unor 
locuitori, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, în special în parcuri sau  în fața 
blocurilor de locuințe de către locatari, acest lucru face ca preocuparea noastră să rămână de 
actualitate, așa încât pe parcursul anului au fost aplicate pentru această încadrare juridică, 700 de 
sancțiuni din care 585 de amenzi. 
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-supravegherea animalelor domestice sau de companie este, într-o localitate urbană o preocupare  
constantă, având în vedere faptul că un număr mare de locuitori dețin animale de companie. Luați în
colimator, aceștia  au fost interceptați, identificați și informați asupra obligațiilor lor în ce privește 
supravegherea animalelor lor dar și menținerea curățeniei pe domeniul public. Ca aspect general, 
putem spune că situația a evoluat pozitiv, dar cazurile în care s-au  aplicat de sancțiuni a fost mai 
mare (  dar  totuși la un nivel acceptabil ) tocmai pentru că am considerat că munca de prevenire și 
informare trebuia să-și atingă scopul : 74 de sancțiuni în 2016, față de 64 în 2015 sau 35 în 2014.

Totodată, numărul deținătorilor de animale domestice care sunt în situația de a le deplasa la 
pășune sau spre casă, a scăzut simțitor, la câteva zeci, cele mai multe fiind crescute și adăpostite în 
amenajări în afara orașului, astfel că nu mai întâmpinăm problemele din anii anteriori.

 
-însoțirea funcționarilor publici din instituțiile administrației publice face parte din 

responsabilitățile polițiștilor locali, asigurând, în cadrul acțiunilor din teren, securitatea acestora. 
Aceeași măsură am luat-o și în cazul reprezentanțior SC Urban SA în cazurile în care au efectuat 
verificări ale branșamentelor la rețeua de apă și canalizare. Am efectuat 94 de acțiuni de 
însoțire/conducere, fără a întâmpina probleme, din care :
-funcționari din aparatul de specialitate al primarului – 30
-SPAS - 15
-DADP - 10
-DSP - 3
-DSVSA - 4
-Alte situații  - 32

-persoane luate în evidență. Identificarea persoanelor fără adăpost,  a minorilor 
nesupravegheați dar și a persoanelor cu risc de victimizare, a constituit una din temele de lucru 
permanente, nu numai în perioadele de iarnă ci și  în perioadele de vară, cu temperaturi mai ridicate.
Am știut permanent câte astfel de persoane sunt pe raza municipiului, ce preocupări au, unde pot fi 
găsite, intervenind de fiecare dată atunci când prezența lor într-un anumit punct, crea disconfort sau 
când situația lor impunea acordarea unui sprijin. Pe întregul an am avut în evidență  un număr de 34
de persoane fără adăpost, din care o parte -  12,  erau itineranți, părăsind localitatea în scurt timp iar 
alți 5 au decedat pe parcursul anului. La sfârșit de decembrie au mai rămas în atenție, prezenți pe 
raza noastră de competență doar 14, pe care, cu sprijinul SPAS, i-am plasat în centrele amenajate 
pentru adăpostirea lor. Chiar și așa, întrucât aceste persoane au o mare rezervă în a accepta 
condițiile din centrele de adăpost și de a se supune unui program mai civilizat de viață într-o 
comunitate, îi urmărim permanent în intervalele de timp cu temperaturi scăzute, pentru a-i depista și
conduce iar la adăpost.

-autovehicule abandonate ridică o serie de probleme datorită blocării spațiilor, și așa 
deficitare, de parcare a autovehiculelor și, totodată, datorită aspectului inestetic pe care îl oferă 
localității. Din cele 75 de autovehicule care figurau în situațiile noastre ca susceptibile de a deveni 
abandonate ( 28 la început de an și alte 47 luate în evidență pe parcurs ),  48 au fost repuse în 
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circulație sau au fost ridicate de către proprietari de pe domeniul public, din care 7 trecuseră prin 
toată procedura impusă de lege, fiind deja  declarate, prin dispoziția primarului, ca vehicule 
abandonate. Cele mai multe autovehicule cuprinse la această categorie - 12,  au fost depistate în 
sectorul 4 – cartierul Gării ( cuprins între str. D. Bălașa și str. Cloșca ). 

La final de an, avem în evidențe doar 27 de autovehicule care, fără a întruni condițiile 
impuse de lege pentru a fi declarate ca atare,  ar putea intra sub incidența Legii nr. 421/2002  și care 
vor fi monitorizate cu intenția de a găsi rezolvarea înainte de a fi nevoie să fie declarate oficial în 
afara legii, ca abndonate sau fără stăpân. Problema importantă pe care o semnalăm, rezultată din 
prevederile legii, este cea de îndeplinire a condiției de neutilizare și imobilizare pe timp de peste un 
an pe domeniul public, ceea ce reprezintă un interval de timp mult prea generos, care face greoaie 
urmărirea evoluției situației dar, în mod deosebit, grevează de dreptul de utilizare a domeniului 
public de către deținătorii de autovehicule aflate în circulație și utilizate sistematic, afectează 
posibilitatea operatorului de salubritate de a executa corect lucrările de curățenie la bordură și 
deszăpezire și, așa cum am spus mai sus, afectează aspectul estetic al municipiului.

Circulație rutieră

Creșterea sistematică a numărului de autovehicule înmatriculate pe raza municipiului duce 
inevitabil la o intensificare rapidă a traficului rutier, care, în special pe zona centrală cu concentrări 
de spații comerciale, face dificilă oprirea sau staționarea, cu efecte asupra fluenței întregului trafic. 
Acesta este unul din aspectele avute în vedere care impune o prezență permanentă a agenților noștri 
în carosabil, cu intervenții repetate și hotărâte, cu măsuri de prevenire dar și de combatere, prin 
sancțiuni în conformitate cu legea. O activitate care până la urmă, poate fi cuprinsă și ea, în sfera 
largă a ordinii publice, dar de data aceasta desfășurată distinct în carosabil,  supravegherea 
circulației rutiere intra în atribuțile directe de serviciu a unui număr de 7 polițiști locali care  mențin 
fluența traficului în diferite zone și cu diferite ocazii :

-în intersecții – Ardealului cu Unirii sau Alecsandri cu Eminescu în zona școlilor generale nr.
3, respectiv 1, zilnic, la începutul de program școlar când traficul pietonal impune acest gen de 
acțiune pentru asigurarea siguranței elevilor, părinților sau cadrelor didactice,

-în punctele în care se execută în carosabil lucrări de reparații sau investiții, 
-în zonele în care au loc manifestări culturale, religioase sportive sau de altă natură, care 

afectează traficul și pe traseele pa care se desfășoară procesiuni religioase sau parade sportive, 
folclorice etc. ocazie cu care s-a acționat și pentru îndepărtarea de pe carosabil a autovehiculelor, 
creând astfel spațiul necesar manifestărilor programate,

-în zonele în care se execută operațiuni de deszăpezire sau de încărcat și transportat zăpada,
-pe traseele rutiere pe care se execută lucrări de toaletare a vegetației sau se desfășoară 

diferite intervenții la rețeaua electrică aeriană.
În general, activitatea Serviciului Circulație Rutieră-Dispecerat, s-a axat, în principal, pe 

linia prevenirii faptelor de încălcare a normelor rutiere. Toate aceste activităţi, desfășurate atât cu 
efective proprii, cât şi în colaborare cu Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au 
avut drept obiective fundamentale creşterea siguranţei circulației rutiere și pietonale, prevenirea şi 
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combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale în domeniul circulației pe drumurile publice în
conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale.

Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea 
participanţilor la trafic Poliţia Locală Slobozia şi Poliţia Municipiului Slobozia au desfăşurat acţiuni
comune de verificare a modului în care este asigurată semnalizarea rutieră pe orizontală și verticală, 
prin indicatoare şi marcaje, pe arterele de circulaţie din municipiul Slobozia, în acest sens fiind 
încheiate 8 opt note de constatare avizate de către primarul municipiului și înaintate către DADP, 
pentru ducere la îndeplinire.

De asemenea, pentru o evidență clară asupra mijloacelor de semnalizare rutieră instalate la
nivelul municipiului Slobozia, efectivele serviciului au inventariat indicatoarele rutiere pe fiecare
stradă în parte, iar acolo unde s-au constatat conflicte de trafic, au fost efectuate propuneri către
DADP Slobozia. Totodată au fost localizate și comunicate  către DADP, punctele unde trebuie să
intervină pentru toaletarea arborilor, în vederea asigurării vizibilităţii integrale a indicatoarelor și
semafoarelor rutiere. 

În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Poliţia Locală a acordat
asistenţă  DADP, S.C. Urban şi altor societăţi care au executat lucrări de asfaltare, de modernizare
sau de readucere la starea iniţială a părţii carosabile, de intervenții la infrastructura subterană, prin
săpături în carosabil. În consecinţă, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a zonelor în
lucru în scopul materializării obiectivelor, precum și acțiuni de dirijare a traficului rutier.

Serviciul Circulaţie Rutieră a suplimentat activitățile zilnice de supraveghere a traficului cu
acţiuni punctuale pe aspecte clar delimitate prin planuri de măsuri, prin care s-a urmărit modul de
respectare a legislaţiei rutiere de către pietoni sau conducători auto. Totodată au fost derulate acțiuni
pentru  prevenirea  şi  combaterea   încălcării  normelor  legale  privind  oprirea  sau  staţionarea
autovehiculelor  înaintea  trecerilor  pentru  pietoni  sau  în  intersecții,  în  zona  de  preselecție  şi  a
sectoarelor de drum aglomerate în care vehiculele au fost oprite oblic cu bordura ce delimitează
partea carosabilă. 

În baza relațiilor de colaborare stabilite cu instituţiile similare din judeţ, am acordat în luna
martie, sprijin Poliţiei Locale Ţăndărei. Aceasta a delegat pentru două săptămâni doi poliţişti locali
la Poliția Locală 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.

În perioada de raportare, instituţia noastră a fost gazdă pentru elevi din liceele municipiului
care,  în  cadrul  programului  Şcoala  altfel,  au  aflat  lucruri  noi  despre  Poliţia  Locală  Slobozia
participând în mod direct, alături de poliţiştii locali, la activitatea de patrulare în teren. În același
timp, în urma solicitărilor primite din partea DEXTER CLUB ACADEMY cu profil de AFTER-
SCHOOL,  poliţiştii  locali  cu  atribuţii  în  domeniul  circulaţiei  pe  drumurile  publice  au  expus  și
prezentat  unei  grupe  de  copii  reguli  de  circulaţie  specifice  pietonilor  şi  bicicliştilor.  Au  fost
organizate dezbateri şi au fost vizionate filme cu mesaje preventive. 

La un număr de sancțiuni fără mari diferențe de la an la an,  așa cun reiese și din
tabelul  următor,  se  remarcă  o  creștere   constantă  a  numărului  de amenzi,  comparativ  cu cel  a
avertismentelor scrise sau verbale, justificată în principal și de faptul că,  la 6 ani de la intrarea
noastră pe acest palier de lucru, prin stabilirea competențelor legale, toți conducătorii auto sunt puși
în temă și informați asupra tuturor restricțiilor de circulație de care trebuie să țină cont.
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Total sancțiuni 
OUG 195

Amenzi Av. scrise Av. verbale

2013 1577  547 464   566
2014 2585  693 697 1195
2015 2576 1176 563   837
2016 2614 1384 281   949
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Alături de Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, am participat la 

constituirea de filtre de circulație la punctele de intrare/ieșire din localitate, în perioadele în care 
starea impracticabilă a arterelor rutiere acoperite de zăpadă, a impus restricții de circulație.

Disciplina în construcții și afișajul stradal

Ca  un  capitol  important  al  muncii  polițiștilor  locali,  a  impus  o  colaborare  strânsă  cu
Serviciul  de  urbanism și  amenajare  a  teritoriului,  către  care  am transmis  un  număr  de  39  de
informări  legate  de  derularea  unor  lucrări  de construcție  cu  încălcări  ale  prevederilor  legale  în
vigoare, însoțind totodată reprezentanții acestuia, în acțiunile de verificare în teren a celor sesizate.
Ca urmare a responsabilităților stabilite prin lege,  am informat acest  compartiment din aparatul
propriu al primanrului, asupra  rezultatelor obținute în urma controlului efectuat asupra materialelor
publicitare și afișajului expus de către  toți agenții economici de pe raza municipiului. Astfel au fost
verificați  593 de agenți  economici iar  pentru alți  32 au fost  expediate invitații  de prezentare la
Poliția  locală  Slobozia,  pentru  furnizarea  tuturor  informațiilor  necesare  finalizării  controlului,
rezultând următoarele :  

-neachitarea taxei de afișaj - 288
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-lipsa autorizație de construire pentru montarea firmei - 284.
Concomitent s-a mai efectuat control asupra contractelor de salubritate, existența orarelor de

funcționare ale unităților comerciale, existența și funcționarea sistemelor antiefracție și contractul
de monitorizare cu firme specializate de pază, fără a se constata probleme deosebite. 

Controlul activităților comerciale 

A reprezentat o activitate continuă, prin consecvența verificărilor efectuate în toate piețele 
municipiului. Odată eliminat comerțul ambulant dar și cel stradal ( cu excepția comercializării 
presei ) atenția a fost concentrată în Piața Agroalimentară, Bazarul municipal și Oborul cu activitate 
duminicală. Efectul a fost menținerea unei discipline comerciale, cu încadrarea în prevederile 
regulamentului de piață, așa încât rezultatele s-au materializat printr-un număr relativ redus de 
sancțiuni. Totodată, au fost făcute verificări la toate unitățile de alimentație publică, obligate să 
funcționeze numai în baza autorizației emise de primărie, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal.

 Din cele 89  unități controlate, s-a constatat că 8 unități nu dețineau autorizația de 
funcționare, aplicându-se amenzile corespunzătoare

Salubritate

Este un aspect important al vieții cotidiene la nivelul oricărei localități, așa că starea de 
curățenie a localității, gestiunea deșeurilor, buna desfășurare a activității operatorului de salubritate 
constituie una din componentele activității noastre. Sunt verificate sistematic platformele 
gospodărești pentru asigurarea accesului nestânjenit al vehiculelor operatorului, prin îndepărtarea 
autoturisemlor parcate în zonă. Toate terenurile neconstruite, sunt supuse sistematic acțiunilor de 
control pentru depistarea depozitelor neautorizate de deșeuri și pentru luarea măasurilor 
corespunzătoare. Doar în 33 de cazuri a fost necesară sancționarea celor care au abandonat deșeuri 
pe doemniul public, în cele mai multe dintre ele vinovatul fiind nevoit să readucă terenul la starea 
inițială. Au fost controlate peste 80 de societăți care nu se regăseau în evidențele operatorului de 
salubritate și încă 55 de apartamente aflate în aceeași situație, fiind astfel obligate să încheie 
contractul în vederea ridicării deșeurilor produse.

Pentru a asigura accesul utilajelor operatorului de salubritate la platformele gospodărești, am
acționat constant prin îndepărtarea autoturismelor din punctele de extragere și descărcare a 
containerelor, am informat conducătorii auto asupra responsabilității de a nu bloca acțiunea acestor 
utilaje, prin afișare a prevederilor HCL nr. 106/2009 și prin comunicarea directă, cu conducăorii 
auto și cu asociațiile de proprietari. 

Tot la acest capitol trebuie să prezentăm implicarea totală a fiecărui polițist local în buna 
derulare a tuturor activităților de deszăpezire și de transport și îndepărtare a zăpezii de pe căile de 
circulați în lunile de iarnă. Astfel, am însoțit, pentru a crea frontul de lucru, utilajele de curațare a 
zăpezii, am asigurat fluența și siguranța circulației la operațiunile de încărcare și transport a zăpezii, 
Chiar am participat direct și activ la îndrumarea și supravegherea unor utilaje  pentru realizarea de 
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operațiuni eficiente în special în intersecții, stațiile de taxi și stațiile de transport public de călători. 
Am avut în vedere starea drumurilor pe perioada de iarnă, în special la trecerile de pietoni și în 
zonele limitrofe unităților școlare, comunicând necesitățile de intervenție astfel încât să se elimine 
riscurile de accidente.

 
Dispecerat

Dispeceratul este punctul nodal  al  instituției, aici concentrându-se toate liniile de
comunicare din interior – pe linie de subordonare, coordonare sau colaborare dar și cu exteriorul
instituției,  indiferent că este vorba despre alte instituții  sau entități  ori  despre cetățeni.   Aici se
gestionează toate informaţiile rezultate din activitatea noastră operativă, inclusiv cele rezultate din
consultarea bazelor de date  ale MAI la care avem acces. Având în vedere necesitatea utilizării cât
mai eficiente a resurselor umane, dispeceratul constituie în același timp și zona de  monitorizare de
unde se urmăresc imaginile captate și transmise de camerele de supraveghere video de pe raza
municipiului. Numărul mare de camere – 202 la acest moment, cu o medie de 4 camere la 1.000 de
locuitori ( chiar peste nivelul sectoarelor municipiului București ) impune o atenție și o preocupare
sporită  în  vederea  observării  evenimentelor  din  zonele  aglomerate  ale  municipiului,  aflate  în
obiectiv precum și în vederea menținerii permanente în stare de funcționare a întregului dispozitiv
de monitorizare cadrul sistemului de supraveghere video. 

În acest compariment, sunt înregistrate toate reclamațiile și sesizările primite de la cetațeni,
sunt vizionate înregistrările imaginilor de interes captate de camere și sunt descărcate acele imagini
care  sunt utilizate în rezolvarea cazutilor de natură contravențională sau penală. Astfel, au fost puse
la dispoziția organelor de cercetare ( poliție, parchet ) sau a instanțelor 94 înregistrări video și au
fost  utilizate  în  soluționarea  contestațiilor  la  PVCC întocmite  de  către  polițiștii  locali  alte  10
înregistrări. 

Dispecerul,  ca  singur  autorizat  să  aceseze  bazele  de  date  ale  MAI,  a  efectuat  2800
identificări  de  persoane Tot  prin  dispecerat  au  fost  preluate  imagini  în  timp real  prin  care  s-a
constatat comiterea de fapte de natură contravenţională şi, ca urmare, s-au comunicat poliţiştilor
locali din teren, în vederea  interevenţiei urgente şi luării de măsuri în 25 de cazuri.

Mai mult decât atât,  aici sunt depozitate și  gestionate materialele şi dotările personalului
care desfăşoară activităţi în teren, inclusiv armamentul şi muniţia. 

Reclamații și sesizări

Preluarea de reclamații și sesizări de la cetățeni este una dintre formele de colaborare cu
comunitatea, toate acestea venind în sprijinul nostru prin localizarea  punctelor în care se produc
evenimente la care noi trebuie să intervenim. Întreaga noastră organizare are în vedere nevoia de a
preîntâmpina toate faptele de natură contravențională dar și pe cele de natură infracțională însă, sunt
inevitabile situațiile în care nu putem face noi, în mod direct, constatarea lor. În acest an au fost
înregistrate la dispecerat 1624 de reclamații, din care 377 neconfirmate, urmare a cărora s-au aplicat
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1061 sancțiuni. Predomină aici reclamațiile determinate de faptele de tulburare a ordinii și liniștii
publice – 817 alte 312 fiind determinate de ocuparea locurilor de parcare rezidențiale ( HCL nr.
96/2014  ).  La  acest  capitol,  evoluția  este  ascendentă,  poate  și  datorită  faptului  că  nivelul  de
încredere al populației în instituția noastră a crescut

2013 2014 2015 2016
Total 
reclamații

1462 1530 1517 1624

Neconfirmate 224 -15,3% 
din total

274 -17,9% 
din total

386 -25,4% 
din total

376 – 23,1% 
din total

Din care: la 
Legea 
61/1991

744 – 50,9% 
din total

702 -45,9% 
din total

792 -52,2 % 
din total

817 -50,3% 
din total

 La HCL 
48/2011 și 
HCL 96/2014

352 – 24,1% 
din total

370 – 24,2 % 
din total

347 – 22,8% 
din total

312 -19,21 % 
din total

Sancțiuni 
aplicate prin 
rezolvarea 
reclamațiilor

793 – 64% din
reclamațiile 
confirmate

883 – 66,3% 
din 
reclamațiile 
cconfirmate

876 -77,4% 
din 
reclamațiile 
confirmate

999 – 80% din
reclamațiile 
confirmate

Concomitent, se remarcă și creșterea numărului de sancțiuni aplicate ca urmare a rezolvării
reclamațiilor și, în mod similar numărului de fapte de natură contravențională sancționate la Legea
nr. 61/1991, și la acest capitol remarcăm o creștere în perioada de vară ( aprilie – septembrie ) când,
la fel ca în fiecare an, numărul de reclamații este mai mare.

Ian Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Reclamații 48 35 53 72 84 84 114 133 78 33 38 45

Pagina  17 din 22



IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC
0

50

100

150

200

250

300

350

89

160 153

203
180

250

315 319

209

111

63 81
48 35

53
72 84 84

114 133

78
33 38 45

SITUAŢIA LUNARĂ SANCŢIUNI ŞI RECLAMAŢII  - LG 61/1991 - 2016

SANCȚIUNI RECLAMAȚII

Sesizarea altor instituții sau servicii 

Patrularea zilnică pe întreg teritoriul unității  administrative determină implict  constatarea
unor situații  în care factorii abilitați au datoria să intervină în vederea rezolvării sau remedierii
problemelor.  Acest  lucru  determină  din  partea  polițiștilor  locali,  comunicarea  imediată  către
dispeceratul  propriu  a  celor  constatate  urmând  ca  de  aici  sesizarea  să  se  transmită  entităților
responsabile. Astfel, pe aprcursul anului au fost  transmise 290 de sesizări, majoritatea către DADP
– 220,   dar și către SC Urban SA – 34, Poliția Municipiului Slobozia – 19, SPAS – 3, ENEL – 3  și
către  alte  entități  –  11.  Aceste  sesizări  au  vizat  defecțiuni  sau  distrugeri  ivite  la  rețelele  de
infrastructură,  probleme  ale  unor  persoane  care  necesitau  asistență  socială,  intervenția  pentru
rezolvarea unor situații care depășeau competenșele instituției noastre. 

Activitatea de combatere a infracționalității

În activitatea zilnică, polițiștii locali au constatat în flagrant 12 infracțiuni  și au prins un
număr  de  23  de  infractori  care  au  fost  predați  pentru  cercetări,  structurii  teritoriale  a  Poliției
Naționale.  Totodată, aflați în patrule mixte, au participat la constatarea în colaborarea cu agenții
Poliției Municipiului Slobozia a altor 15 astfel de fapte fiind  prinși astfel încă  19 de infractori.
Faptele comise constau în :
-furturi din societăți comerciale - 8
-furturi din auto sau din avutul privat - 5
-tentativă de furt și distrugere - 3
-conducerea unui autovehicul cu încălcarea prevederilor legale - 7
-lovire sau alte violente - 3
-nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului – 1
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Contestații la PVCC

La numărul mare de sancțiuni aplicate, și vizăm aici amenzile – 3.672, dar și avertismentele
cu puncte penalizare cu încadrarea la OUG nr. 195/2002 – 281, au fost înregistrate până la acest
moment doar 48 de contestații, ceea ce reprezintă 1,2 % din total. Deja 13 dintre contestații au fost
soluționate, toate prin respingerea lor și menținerea ca temeinic și legal a PVCC încheiat de către
polițistul local.
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TOTAL AMENZI DIN CARE CONTESTATE

2013 2014 2015 2016
Nr. PVCC ( cu amendă şi/sau
puncte penalizare)

1974 2686 3368 3953

d.c. - contestate 48 28 36 49
% 2,4  % 1  % 1  % 1,2 %
- judecate 47 27 35 13
- admise
                - % din contestaţii
                - % din total PVCC

4
8  %
0,2 %

3
11,1 %
0,1 %

2
5,7 %
0,06 %

0

- respinse 43-91,5 % 24 -91 % 33 – 94,1 % 13 – 100 %

La această  dată,  putem totuși  prezenta  situația  pe  anul  2015,   când  au  fost  înregistrate  36  de
contestații. La 31 decembrie 2016 situația lor era următoarea :
-2 contestații admise,
-2 contestații aflate încă pe rol,
-32 de contestații respinse total ( 27) sau în parte (5), amenda fiind transformată în avertisment.
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CONTESTATE ADMISE

Ceea ce se remarcă este scăderea numărului de contestații admise, instanța considerând în
majoritatea covârșitoare a cazurilor, ca actul de constatare a fost încheiat legal și temeinic.

Resurse umane și pregătirea profesională

În anul 2016, numărul de personal al instituției noastre a fost de 53, conform statului de
funcții,  ocupate fiind 50. Dintre acestea, 3 sunt funcții publice de conducere, 43 funcții publice
specifice de polițist local, 3 funcții publice generale, una personal contractual. Din cei 43 de polițiști
locali, 30 fac parte din Serviciul de Ordine Publică ( 26 fac parte din Compartimentul de Ordine
Publică, 4 din Compartimentul Evidență Sinteză ), 12 fac parte din Serviciul de Circulație Rutieră și
dispecerat ( 7 din compartimentul de Circulație rutieră, 5 din compartimentul Dispecerat ), unul are
în răspundere întreg sistemul de supraveghere video..
Întrucât, cu singură excepție, toți polițiștii locali au urmat cursurile inițiale de formare în perioada
2012  –  2015,  pe  parcursul  anului  2016  au  fost  planificate  doar  cursurile  de  perfecționare
profesională  în  domeniul  managementului  riscului  precum  și  al  achizițiilor  publice,  pentru
personalul  cu  atribuții  în  acest  sens,  având  în  vedere  și  faptul  că  legislația  în  domeniu  a  fost
modificată. 
Prin examen, au fost promovați în grad 9 polițiști locali și au primit definitivarea în funcție alți doi
angajați.

Achiziții

Achiziţiile publice pentru materiale și servicii realizate în anul 2016 prin compartimentul
specializat sunt în număr de 101, în valoare totală de 373 870   lei, fără TVA, din care efectuate: 
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- online prin sistemul electronic al achiziţiilor publice – 92,  în valoare de 346 134,80  lei
fără TVA;

- offline – 9, în valoare de 27 737,20  lei fără TVA.
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr.

98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, urmărindu-se  îndeplinirea obligaţiilor referitoare la realizarea
achiziţiilor prin mijloace electronice, respectiv prin publicare  în S.E.A.P. a cumpărărilor  directe.
Procentul de achiziţii astfel realizat este de   91%.

În alt  plan  al  achizițiilor  publice,  la  capitolul  Cheltuieli  de capital,  pe anul  2016 a fost
prevăzut obiectivul ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire, Construire și amenajare poligon de
tragere acoperit”, în municipiul Slobozia, șos.București – Constanța, fostul Poligon militar,  judeţul
Ialomiţa cu o valoare estimată în proiect de 1.499.895 lei fără TVA.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a desfăşurat procedura de achiziţie publică ,,simplificată”
integral  prin  S.E.A.P,  avînd  criteriul  de  atribuire  "preţul  cel  mai  scăzut",  pentru  atribuirea
contractului de lucrări având ca obiect  ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire, Construire și
amenajare poligon de tragere acoperit”, care a avut deschiderea ofertelor în data de 12.10.2016, cu
participarea a 9 operatori economici din localitate dar și din alte județe. În urma evaluării ofertelor
depuse şi aplicării criteriului de atribuire ,,preţul cel mai scăzut”, precizat în invitaţia de participare
şi în documentaţia de atribuire aferentă procedurii de atribuire, oferta desemnată câştigătoare, a fost
cea depusă de S.C. CONSIROM S.R.L Slobozia, corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor
documentaţiei de atribuire şi care în urma aplicării criteriului de atribuire ,,preţul cel mai scăzut”, s-
a clasat pe locul I, cu un preţ al ofertei de 1.285.850 lei din care cheltuieli diverse şi neprevăzute
24.968 lei fără TVA, la data de 25.11.2016, instituția noastră a emis ordinul de începere a lucrărilor.

    Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale,
nr.155/2010,  precum  şi  pentru  asigurarea  unei  supravegheri  eficiente  a  unității  administrativ-
teritoriale,  pentru  asigurarea  unei  intervenţii  rapide  şi  eficiente  în  rezolvarea  şi  soluţionarea
situaţiilor ivite pentru menţinerea normelor de convieţuire socială, s-au derulat procedurile legale de
achiziție pentru :

-un autovehicul de patrulare. Achiziţia s-a justificat şi pentru a acoperi cât mai eficient gama
de atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, în domeniul disciplinei în construcţii, în
domeniul evidenţei persoanelor, precum şi pentru a executa în condiţiile legii mandatele de aducere
emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată. 

-un  sistem  de  supraveghere  video  compatibil  cu  cu  soft-ul  de  procesare  automată  a
numerelor de înmatriculare, pentru a fi montat la intrarea/ieşirea, în şi din municipiul Slobozia, pe
b-dul Matei Basarab, în zona Centrului de Informare Turistică (calea ferată), în scopul acoperirii şi
securizării zonelor de intrare/ieşire, în/şi din municipiul Slobozia.

Pentru a  asigura supravegherea video şi în alte zone ale municipiului, în scopul identificării
problemelor apărute atât în traficul rutier, cât şi în zonele pietonale aglomerate, s-a impus realizarea
unor  sisteme de  supraveghere  video  pe  Șoseaua  Brăilei,  zona  Oborului  Municipal  și  în  Parcul
Ialomița
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-modernizarea  sistemului  de  supraveghere  video  prin  amplasarea  de  stâlpi  metalici  în
imediata apropiere a stâlpilor de LEA JT  ce aparține S.C. ENEL Distribuţie Dobrogea S.A., ca
deținător actual al rețelei de iluminat public din municipiul Slobozia în scopul fixării și orientării
camerelor video pe zonele aglomerate și intens circulate, diminuându-se, în acest fel, cheltuiala cu
tarifele de închiriere ale stâlpilor LEA JT, individualizate,  la 113,20 lei/stâlp/lună pentru fiecare
stâlp folosit ca suport pentru camerele video și încă 6,55 lei/stâlp/lună pentru rețea, ceea ce însemna
o cheltuială totală de cca 62.000 lei/an.

-un generator electric (grup electrogen) pentru asigurarea continuităţii energiei electrice la
sediul Poliției Locale Slobozia, precum și pentru furnizarea neîntreruptă, atât a energiei necesare
sistemelor de prelucrare și stocare date, cât și a sistemelor conexe cum sunt cele de ventilație/răcire
și iluminat, pe durata penelor de curent de durată mai mare sau mai mică.
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