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În luna februarie, poliţiştii locali au desfăşurat acţiuni curente, astfel au fost
legitimate 777 de persoane,  120 dintre acestea fiind verificate în baze de date.
Poliţiştii locali au aplicat un număr de 499 sancţiuni contravenţionale, din care 197
amenzi, în valoare totală  45.135 lei şi 302 avertismente.

Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:
 circulaţia rutieră                                                                    -303;
 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice       -119;    
 salubritate, gestiunea deşeurilor                                            -  34;
 alte abateri                                                                             -  43.

Pe parcursul acestei luni s-a primit un număr de  92 reclamaţii şi sesizări,
din care 84 telefonice,  3 verbale şi 5 scrise. 21 dintre acestea nu s-au confirmat.
Urmare  a  acţiunilor  de  rezolvare  a  acestora  s-au  aplicat  22  amenzi  şi  35  de
avertismente.

Poliţiştii  locali  au  fluidizat  traficul  rutier  pe  principale  artere  ale
municipiului şi în zona unităţilor de învăţământ, în această lună ca şi în ianuarie,
efectuând  serviciul  în  patrulă  cu  agenţii  din  cadrul  Biroului  Rutier  al  Poliţiei
Municipale.

        Urmare constatărilor din teren au fost transmise către alte instituţii sau
operatori de servicii  25 de note telefonice, din care:  20- DADP,  4-Urban, 1-Enel
SA.

În  această  lună,  s-au  derulat  5  acţiuni  de  însoţire/conducere,  după  cum
urmează:

 însoţire reprezentant primărie-executări silite pentru efectuarea unei
evacuări,

 însoţire DSP pentru rezolvarea unor sesizări, 
 însoţire reprezentant  Urbanism, în cartierul  Bora pentru verificarea

unei unităţi comerciale,
 însoţirea angajaţilor SPAS, la locuinţele sociale de pe strada Viilor, 
 însoţirea reprezentanţilor  serviciului  de activităţi  comerciale  pentru

repartizarea locurilor comercianţilor de mărţişoare,
Poliţiştii locali din cadrul serviciului de ordine publică şi control au înmânat

25 de ordine pentru clarificarea situaţiei militare rezerviştilor.
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În această lună, poliţiştii locali au derulat acţiuni, în baza Planului de 
măsuri nr.1358/14.02.2017, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură să 
aducă atingere normelor legale ce reglementează activitatea de alimentaţie publică.
Astfel, au fost verificate 90 de unităţi, 40 dintre acestea deţinând autorizaţie 
valabilă pe anul în curs. Reprezentanţilor unităţilor ce nu aveau taxa achitată li s-
au adus la cunoştinţă prevederile legale, cu menţiunea ca, în cel mai scurt timp să 
intre în legalitate în caz contrar se vor lua măsurile ce se impun.

Poliţiştii locali au verificat în această lună agenţii economici ce au expus pe
domeniul public dozatoare de cafea sau alte aparate sau vitrine frigorifice, cei ce
nu  au  putut  prezenta  Acordul  privind  ocuparea  domeniului  public,  emis  de
Primăria  Slobozia,  fiind  îndrumaţi  să  intre  în  legalitate  în  perioada  imediat
următoare.

      În ce priveşte acţiunile de combatere a faptelor de natură infracţională,
poliţiştii locali, aflaţi în patrulă mixtă,  au constatat următoarele :

-în data de 04.02.2017, au depistat un tânăr ce a condus autoturismul pe
drumurile publice  aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Persoana vinovată
a  fost  condusă  de  agenţii  din  cadrul  Biroului  Rutier  al  Poliţiei  Municipale  la
Spitalul Judeţean pentru recoltarea de probe biologice.

-în  cursul  aceleiaşi  zile,  un  grup  de  tineri  care  se  manifesta  gălăgios
reclamând că o persoană de sex masculin a lovit cu un cuţit pe o alta în incinta
unui bar. Persoana indicată a fost imobilizată, identificată şi condusă ulterior la
sediul Poliţiei Municipale pentru continuarea cercetărilor.

       -în data de 12.02.2017, au depistat un tânăr ce a condus autoturismul pe
drumurile publice  aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, având totodată
permisul de conducere suspendat. Persoana vinovată a fost condusă de agenţii din
cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Municipale la Spitalul Judeţean pentru recoltarea
de probe biologice.

În data de 05.02.2017, poliţiştii locali au constatat că persoane necunoscute
sustrag  fier  din  incinta  unei  unităţi  comerciale.  Persoanele  vinovate  au  fost
conduse la sediul Poliţiei Municipale, prejudiciul fiind recuperat şi predat la un
centru de fier vechi.

În  data  de 24.02.2017,  poliţiştii  locali  aflaţi  în  executarea  atribuţiilor  de
serviciu, au depistat un autoturism ce a pătruns fără drept pe aleile parcului. Din
autoturismul în cauză a coborât o persoană de sex feminin ce a declarat verbal că a
fost  luată  cu forţa  de  conducătorul  auto  din incinta  unei  unităţi  de  alimentaţie
publică.  Persoanele  în  cauză  au  fost  conduse  la  sediul  Poliţiei  şi  predate
lucrătorilor BIC.

În  data  de  27.02.2017,  poliţiştii  locali  au  observat  prin  intermediul
sistemului  de supraveghere  video,  o  altercaţie  în  zona centrală  a  municipiului,
drept pentru care s-au deplasat în zonă pentru aplanarea conflictului. Una dintre
persoane  a  declarat  că  a  fost  agresată  verbal  şi  fizic  de  ceilalţi  2  tineri,
exprimându-şi  intenţia  de  a  depune  plângere  împotriva  acestora.  Cazul  a  fost
preluat de agenţii Poliţiei Municipale.

DIRECTOR,
Ing. Laurenţiu Abaza
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