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RAPORT DE ACTIVITATE
ianuarie  2017

           Activitatea poliţiştilor locali a cuprins în această lună, în cea mai mare parte,
acţiuni strâns legate de lucrările de deszăpezire şi de încărcare şi transport al zăpezii de
pe arterele rutiere, derulate de către DADP. Astfel, echipajele noastre au însoţit utilajele
pe  traseele  pe  care  s-a  îndepărtat  zăpada  asigurând  calea  liberă,  a  asigurat  fluenţa
traficului rutier în punctele în care  s-a acţionat pentru încărcarea zăpezii şi transportului
ei în afara municipiului, a asigurat alături de agenţii din Poliţia Municipiului Slobozia,
impunerea  restricţiilor  de  circulaţie   la  punctele  de  intrare/ieşire  din  municipiu  în
intervalele de timp în care drumurile au fost blocate ca urmare a căderilor masive de
zăpadă.  De asemenea,  s-a  acţionat  în  scopul  mobilizării  societăţilor  comerciale  şi  a
locuitorilor  municipiului  pentru îndepărtarea zăpezii  de pe aleile  pietonale  şi,  tot  în
scopul  bunei  derulări  a  serviciilor  publice,  am urmărit  menţinerea  acceslui  liber  la
platformele  gospodăreşti  a  utilajelor  operatorului  de  salubritate,  în  vederea  ridicării
deşeurilor menajere. Ca urmare a acestor activităţi, şi rezultatele în planul aplicării de
sancţiuni au fost uşor sub lunile similare ale anilor precedenţi. Finalul de lună a permis
evidenţierea unui număr de 316 sancţiuni  contravenţionale,  din care 137 amenzi,  în
valoare totală de 31.615 lei şi 179 avertismente. Sancţiunile menţionate au fost aplicate
pentru abateri privind:

 circulaţia rutieră                                                                    - 192;
 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -   75;     
 salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -   19;
 alte abateri                                                                             -   30.  

      În cadrul acţiunilor derulate au fost legitimate şi identificate în bazele de date 583
de persoane şi a fost luată în evidenţă una dintre acestea, persoană fără domiciliu ce a
fost condusă la Centrul de Primire.

        În acest interval de timp au fost înregistrate 117 reclamaţii şi sesizări, dintre
care 103 telefonice, 7 scrise şi 7 verbale. Urmare rezolvării acestora s-au aplicat 64
avertismente şi 14 amenzi dar şi alte măsuri precum:

 invitarea conducătorilor auto la sediul Poliţiei Locale în vederea clarificării
situaţiei,
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 îndrumarea  către  Poliţia  Municipală  a  persoanelor  care  au  făcut  sesizarea,
întrucât faptele reclamate nu intrau în aria noastră de competenţă,

 aplanarea conflictelor în curs de desfăşurare,
 îndrumare către instituţiile abilitate,

Din totalul sesizărilor înregistrate, 20 nu s-au confirmat.
S-au derulat  acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici în diferite situaţii, după cum

urmează:
 însoţirea reprezentanţilor Serviciului Public de Asistenţă Socială în vederea

conducerii la Centru a persoanelor fără adăpost, 
 însoţirea reprezentantului Serviciului Urbanism în vederea soluţionării  unor

reclamaţii,
 însoţire angajaţi Polaris pentru derularea unor activităţi specifice,
 însoţirea angajaţilor din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public

pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil.
Ca urmare a  constatărilor din teren au fost transmise către alte instituţii sau operatori de
servicii, în vederea intervenţiei şi luării de măsuri,  38 de note telefonice, din care:  32- 
DADP,  4-Urban, 1-Protecţia Civilă, 1-Servicii Publice.
             Poliţiştii locali au luat măsuri de menţinere a ordinii  în zona lăcaşelor de cult
cu ocazia Bobotezei,  precum şi pe data de 24 ianuarie, când au avut loc manifestări
prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române şi când   au fluidizat traficul rutier pe
arterele din zona limitrofă Pieţii Unirii.
             Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate fapt
ce  a  fost  adus  la  cunoştinţă  proprietarilor,  în  cel  mai  scurt  timp.  Unul  dintre
autoturismele depistate prezenta urme de forţare.

        Zona unităţilor şcolare a fost supravegheată în această lună fără a fi înregistrate
evenimente majore. S-a păstrat permanent legătura cu profesorii de serviciu pe unitate,
fiind  legitimate şi  îndepărtate din zona şcolilor  persoanele  ce nu-şi  puteau justifica
prezenţa.

Poliţiştii locali au derulat activităţi de prevenire şi informare a reprezentanţilor
unităţilor comerciale cu privire la obligaţiile ce le revin pentru îndepărtarea ţurţurilor de
gheaţă de la ştreaşina clădirilor.

În noaptea de 09/10 ianuarie 2017, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor
de serviciu au fost sesizaţi de o persoană de sex masculin cu privire la faptul că amicii
săi  au  fost  agresaţi  fizic  de  către  un  grup  de  tineri.  Deplasându-se  la  faţa  locului,
poliţiştii locali au observat un grup de persoane care la vederea agenţilor au fugit, doi
dintre aceştia fiind ulterior imoblizaţi. 

Poliţiştii  locali  au  anunţat  Poliţia  Municipală,  la  faţa  locului  prezentându-se
echipajul SNUAU 112 care a preluat cazul spre rezolvare.
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