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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I -2017

Trimestrul I al anului 2017 a debutat cu activitățile obișnuite executate de polițiștii
locali,  similare   anilor   precedenți,  caracteristice  sezonului  rece.  Privită  prin  prisma
actelor de constatare și aplicare a sancțiunilor încheiate, munca în acest prim trimestru
poate fi evidențiat în tabelul prezentat mai jos:

ANUL AV AS AM TOT
2015 550 241 741 1.532
2016 662 143 902 1707
2017 690 164 644 1498

TOTAL 1902 548 2287 4737

Întreaga  activitate  s-a  desfăşurat  pe  coordonatele  obişnuite
corespunzătoare specificului activităţii unei astfel de instituţii  pe perioada de iarnă, cu
accent  pe  aspectele  de  menţinere  a  ordinii  şi  liniştii publice,  supravegherea  bunurilor
publice precum şi a circulaţiei rutiere, în cadrul competenţelor destul de limitate pe acest
domeniu,  conferite  de  prevederile  Legii  nr.  155/2010  a  Poliţiei  Locale.  Departajând
sancţiunile aplicate pe domenii de activitate, situaţia se prezintă astfel:

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 48 / 2011 (HCL 96/2014); 
OUG 195.

871 382 150 339 94.845

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.

11 4 2 5 1100
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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.

133 87 1 45 6625

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 .

36 20 1 15 3700

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.

4 3 1 - -

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,

5 4 - 1 50

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

29 23 1 5 500

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

329 154 2 173 32250

9 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 
HGR 661; HG 947; OG 99.

1 - - 1 200

10 ALTELE 79 13 6 60 4850

T O T A L
1498 690 164 644 144.120

În aceasta perioadă, la dispeceratul instituției au fost înregistrate  324 de reclamații
și sesizări,  dintre acestea 63 neconfirmându-se. 

   ian. febr. mart. total

Reclamaţii   117 92 115 324

1 neconfirmate  20 21 22 63

Încadrare juridică  

1 Lg 61   41 43 55 139

2 HCL 96   36 17 17 70

3 alte acte normative  40 32 43 115

1 telefonice  103 84 95 282

2 verbale   7 3 4 14

3 scrise   7 5 16 28

Sancțiuni aplicate:

1 amenzi   14 22 12 48

2 avertismente scrise  3 6 6 15

3 avertismente verbale  61 29 46 136
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În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse 
măsuri, după cum urmează:

- conflicte aplanate – 10
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -12 
- verificarea avizelor și autorizațiilor -5
- îndrumarea către instituţiile abilitate – 9
- îndepărtarea din zona a persoanelor fara adapost– 3
- îndepărtarea grupurilor de tineri - 2

Pe ansamblu, din sinteza care se întocmește zilnic, în perioada de raportare se remarcă:
- acţiuni şi controale – 127 din care: 90 în unităţile de învăţământ,  
- sancţiuni aplicate –1498  (  644 amenzi,  164 avertismente scrise şi  644 

avertismente verbale),
- infracţiuni constatate 9 ,  infractori prinşi 14,  8 fiind predaţi agenţilor de 

poliţie,
- auto controlate – 5,
- persoane identificate – 2677 (   2273 legitimate şi  404 verificate în baza de 

date),
- persoane luate în evidenţă -1 fără domiciliu      
- persoane invitate la sediul PoliţieI Locale – 271,     
- pânde executate – 4
- acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici – 15
- înmânarea unor documente –153 , din care afişare  PVCC 83, înmânare 

ordine CMJ -19
- măsuri de ordine - 19                                                                                         

Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au transmis către 
instituţiile abilitate 87 sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale,  din care 
către :

- DADP – 69
- SC Urban SA – 11
- Poliția Municipală -2
- Alte  instituții-societăți (Enel, Next Gen, Serviciul Activități Autofinanțate 

etc.) - 5  
Încadrându-se în cerințele date de specificul perioadei de iarnă, o parte importantă 

a timpului de lucru a fost dedicată acțiunilor impuse de căderile de zăpadă. Astfel, 
echipajele de polițiști locali au însoțit utilajele și echipele de lucru ale DADP în acțiunea 
lor de curățare a zăpezii de pe carosabil, au asigurat siguranța și fluența traficului, de 
încărcare a zăpezii în mijloacele de transport în toate punctele de pe arterele rutiere, în 
vederea îndepărtării ei, au asigurat punctele de intrare/ieșire din localitate în intervalele 
de timp în care s-a impus restricționarea traficului rutier ca urmare a blocării arterelor 
rutiere in diferite puncte din afara localității.  În aceeași ordine de idei, întregul efectiv a 
acționat pentru mobilizarea locuitorilor și a agenților econmici în scopul curățirii zăpezii 
și a gheții de pe trotuare, a îndepărtării  țurțurilor de gheață de la streșini.

Polițiștii  locali  au  desfășurat  acțiuni  în  baza  Planurilor  de  măsuri,  după  cum
urmează:
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Plan de  măsuri  nr.2033/07.03.2017 pentru  prevenirea  și  combaterea  încălcării
normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis
pe arterele rutiere din municipiul Slobozia.
Scopul principal al acțiunii a constat în prevenirea și combaterea faptelor prin care se
încalcă  actele  normative în  competență  ce  reglementeză  oprirea,  staționarea,  parcarea
autovehiculelor și accesul interzis, dar și asigurarea fluenței și sigurenței traficului rutier
în zonele intens circulate. Au fost aplicate sancțiuni pentru un număr de 201 contravenții,
din care 105  amenzi, 38 avertismente scrise și 58 avertismente verbale.

 Plan de măsuri nr.1358/14.02.2017, pentru prevenirea și combaterea faptelor de
natură  să  aducă  atingere  normelor  legale  ce  reglementează  activitatea  de  alimentație
publică.  Astfel,  au fost  verificate  90 de unități,  40 dintre acestea  deținând autorizație
valabilă pe anul în curs. Reprezentanților unităților ce nu aveau taxa achitată li s-au adus
la  cunoștință  prevederile  legale,  cu  mențiunea  ca,  în  cel  mai  scurt  timp  să  intre  în
legalitate în caz contrar se vor lua măsurile ce se impun. În prezent, 10 dintre unități sunt
în curs de autorizare.

Polițiștii  locali  au verificat  în  luna februarie  agenții  economici  ce  au expus pe
domeniul public dozatoare de cafea sau alte aparate ori vitrine frigorifice. Toți cei care nu
au  putut  prezenta  Acordul  privind  ocuparea  domeniului  public,  emis  de  Primăria
Slobozia,  au  fost  îndrumați  să  efectueze  toate  demersurile  necesare  pentru  a  intra  în
legalitate în perioada imediat următoare.

În  luna  martie  s-au  verificat  unitățile  comerciale  ce  expun  marfă  pe  domeniul
public fără a deține avizele legale în acest sens. S-au înaintat adrese de informare către
reprezentanții acestor unități, cuprinzând dispozițiile cuprinse în HCL 45/2010  privind
aprobarea  Regulamentului  de  ocupare  temporară  a  unor  locuri  publice  din
municipiul  Slobozia  pentru  desfăşurarea  unor activităţi  comerciale  şi  servicii  de
piaţă.

Potrivit Planului Teritorial Comun de Acțiune al IPJ Ialomița nr.253853/22.08.2016
privind creșterea gradului de siguranță al elevilor și a personalului didactic și prevenirea
delicvenței  juvenile  în  incinta  și  în  zonele  adiacente  unităților  de  învățământ
preuniversitare, instituției noastre i-au fost repartizate, pentru monitorizare, un număr de
6 unități școlare: Liceul de Artă Ionel Perlea cu subunitățile sale, școala nr.1 și școala
Bora, Liceul Tehnologic Înălțarea Domnului (școala nr.5 Slobozia Nouă), Școala generală
nr.3 și Școala generală nr.2 Sf Andrei.

Polițiștii  locali  sunt  prezenţi  la  orele  de  început  a  programului  şcolar  dar  și  la
finalul acestuia în zona unităților școlare menționate, în scopul prevenirii tuturor faptelor
antisociale și a asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi pietonal
prin dirijarea circulaţiei în zonele aglomerate, precum şi pentru prevenirea principalelor
cauze generatoare de evenimente rutiere.

Prezența  agenților  de  pază  și  existența  camerelor  de  supraveghere  video  s-au
dovedit benefice încă de la montarea lor, având un puternic rol preventiv.

Mai nou, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea 349/2002 privind
fumatul, au fost derulate sistematic acțiuni în incinta unităților de învățământ, aplicându-
se sancțiuni elevilor depistați că fumau în școală.

În anul 2017  nu s-au înregistrat evenimente deosebite în zona unităților școlare,
polițiștii  locali  aplicând  30  sancțiuni  elevilor  surprinși  fumând  în  curtea  instituției.
Totodată, urmare unei sesizări primite din partea agentului de pază, polițiștii locali s-au
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deplasat la Liceul Mihai Eminescu sancționând cu amendă o o persoană de sex feminin,
elevă a unei alte unități școlare care, a pătruns fără drept în incintă și a adresat injurii unei
minore.  Pe  parcursul  acestui  an  au  fost  legitimate  20  persoane  ce  nu  își  justificau
prezența, acestea fiind totodată îndepărtate din zonă.

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  04.03.2017,  au  depistat  o  persoană  de  sex  masculin  ce  conducea
autoturismul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat.

- în data de 07.03.2017, au depistat pe raza municipiului un bărbat 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 data de 15.03.2017, au depistat un tânăr ce conducea autoturismul pe un drum
public fără a deține permis de conducere,  aflându-se totodată sub influența băuturilor
alcoolice. 

 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.

Vineri, 10 martie 2017, în jurul orelor 10,55, un echipaj al Poliției Locale Slobozia
a fost interceptat, pe peronul Autogării Slobozia, de către o persoană care le-a comunicat
că un individ  ar fi  sustras o sumă de bani  din geanta unei călătoare aflate în sala de
așteptare a Autogării. Polițiștii  locali au pornit în căutarea individului descris de către
cetățean,  depistându-l  în  scurt  timp  în  apropiere,  pe  strada  Gării  la  intersecția  cu
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bulevardul  Unirii.  Acesta  a  fost  identificat  ca fiind  V.P.,  în  vârstă  de  62 de  ani,  cu
domiciliul în Slobozia. În urma controlului corporal efectuat, suma de bani a fost găsită
asupra lui, astfel că nu a mai avut posibilitatea să nege furtul. Victima, o dată ce și-a
recuperat banii, nu a dorit să depună plângere. 

Director
Laurențiu Abaza
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