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RAPORT DE ACTIVITATE
mai  2017

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 629  sancţiuni,  -
cele mai multe sancţiuni din lunile mai ale ultimilor 10 ani, dintre care 344 sunt  amenzi în
valoare totală de 76.710 lei şi 285 avertismente, determinate de încălcarea prevederilor legale
privind:

Nr.
crt

Domenii de activitate TOT. Av.
verbale

Av. scrise Amenzi

1 circulaţia pe drumurile publice 302 120 54 128

2 salubritate, gestionarea deşeurilor 74 20 1 53

3 îngrădirea, ocuparea domeniului public 19 7 1 11

4 tulburarea liniştii publice, injurii, 
cerşetorie

166 54 2 110

5 altele 68 24 2 42

În această lună, poliţiştii locali au legitimat un număr de 927  persoane, fiind efectuate
de către dispecer 183  de verificări în bazele de date MAI, pentru identificarea persoanelor
sau a proprietarilor de autovehicule ce au încălcat prevederile legale.

Din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice, am participat, în limitele competenţelor, la
asigurarea măsurilor de ordine:

 La Muzeul Agriculturii cu ocazia Caloianului şi a manifestării internaţionale Noaptea
Muzeelor,

 În parcul Tineretului, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Mondială a Mişcării
pentru Sănătate şi cu ocazia Festivalului Luminii.
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 S-au urmărit  toate unităţile comerciale  cu terase, care au activitate ce trebuie autorizată
de către compartimentele specializate ale Primăriei, în special cele care comercializează
băuturi alcoolice,  

 În zona Peri, cu ocazia concursului de grătare, Ziua tatălui Slobozean.
Cea mai amplă acţiune din această lună s-a derulat cu ocazia manifestărilor ocazionate
de Sărbătorile municipiului Slobozia, în perioada 22-27 mai, care a impus o concentrare
de  efective  la  o  mare  diversitate  de  acţiuni  culturale,  sportive,  religioase,  de
divertisment sau de altă natură, în mai multe puncte ale municipiului :

 încă de la debutul săptămânii s-a recurs, cu avizul poliţiei rutiere, la resistematizarea
circulaţiei  în  zona  str.  M.  Sadoveanu  -  str.  Sporturilor  şi  s-a  realizat  informarea
participanţilor la trafic de aceste modificări temporare,  prin comunicate în mas-media
sau prin amplasare de fluturaşi  informativi cu privire la restricţiile rutiere,

 s-au amplasat  balize de avertizare,  bandă de semnalizare şi  materiale informative în
zona Catedralei cu ocazia festivităţilor prilejuite de Ziua Eroilor,

 poliţiştii locali au adoptat măsuri speciale pentru siguranţa celor care au participat la
aceste  acţiuni,  precum  şi  pentru  fluidizarea  traficului  în  zonele  de  desfăşurare  a
ceremoniilor militare şi religioase în zona Catedralei şi la Cimitirul Eroilor participând
totodată efectiv şi la defilare. 

 s-a eliberat întreg traseul pe care  s-a desfăşurat Parada Dansului şi Portului Popular,
prin  îndepărtarea  autovehiculelor  parcate  la  bordură,  asigurând  totodată  măsuri  de
asigurare  a  fluenţei  şi  siguranţei  traficului  rutier  împreună  cu  agenţii  Poliţiei
Municipale,

 s-au  efectuat acţiuni de patrulare în zona Bazinului Olimpic, cu participarea directă la
acţiunile de menţinere a ordinii şi liniştii publice ocazionate de manifestările cultural-
artistice sau distractive.  S-a  acordat atenţie sporită printr-o supraveghere susţinută, a
spaţiilor în care au fost amenajate terase dar şi în zonele de agrement ( parcuri, spaţii
verzi  )  în  vederea  protejării  acestora  de  eventuale  acte  de  vandalism,  s-a   urmărit
îndepărtarea  tuturor persoanele fizice sau juridice care doreau efectuarea de acte de
comerţ fără a deţine avizele legale necesare.

 s-au asigurat măsuri de ordine şi în celelalte locaţii unde s-au derulat diferite actiuni

sportive şi artistice, după cum urmează : Cupa Sloboziei la fotbal, şah şi table (Orăşelul
Copiilor,  Parcul  E14),  Crosul  Sărbătorilor  (b-dul Chimiei),  muzică de promenadă în
interpretarea Fanfarei (parcul Ialomita).

Poliţiştii locali au însoţit reprezentanţii din cadrul Primăriei Slobozia în diferite situaţii,
după cum urmează :

 însoţire reprezentantul Serviciului Urbanism, în cartierul Bora pentru verificarea
existenţei autorizaţiei unei clădiri aflate în construcţie.

 însoţire echipă ecarisaj pentru ridicarea câinilor fără stăpân,
 însoţire reprezentant Gospodărire Comunală pentru rezolvarea unei sesizări.
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S-a primit  un  număr de 131 reclamaţii  şi  sesizări  (25 fiind  neconfirmate)  125 dintre
acestea   fiind înregistrate telefonic, 2  scrise şi 4  verbale. Un număr de  25 dintre acestea
sunt cauzate de ocuparea fără drept de către unii  conducători auto, a locurilor de parcare
concesionate. Determinante în formularea de reclamaţii şi sesizări, în număr de 62 , au fost
manifestările unor cetăţeni,  prin care se încălcau prevederile Legii  nr.  61/1991. Urmare a
rezolvării tuturor reclamaţiilor, s-au aplicat  14 amenzi şi 70 avertismente dar s-au luat şi alte
măsuri precum:

   verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;
   supravegherea zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;
   îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei (copii, persoane
    fără adăpost sau persoane cu probleme de comportament);
   îndrumarea către Poliţia Municipală a persoanelor care au făcut sesizarea, întrucât

faptele reclamate nu intrau în competenţa noastră;
   îndrumarea către instanţa de judecată;
   anunţarea instituţiilor abilitate precum DADP, ISU;
   Îndrumarea  către  domiciliu  a  unei  persoane  cunoscute  cu  tulburări  de

comportament.
Prin note telefonice au fost transmise de la dispeceratul Poliţiei Locale Slobozia, 20 de

sesizări către diferite instituţii sau operatori de servicii publice, pe probleme constatate de
agenţii din teren ( DADP-16, Urban SA -2, Poliţia Municipală -1,Orange-1).

Şi  în  această  perioadă  poliţiştii  locali  au  acţionat  în  baza  Planului  de  măsuri
nr.3015/04.04.2017,  pentru  prevenirea  şi  combaterea  faptelor  de  natură  contravenţională
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi. Au fost verificate
5 taximetre fiind înaintată adresă către ANAF pentru clarificarea unei situaţii constatată în
bonurile fiscale ale unei societăţi de transport

Agenţii sectorişti au acţionat, luând în evidenţă 10 autoturisme ce prezintă indicii că se
încadrează în prevederile Legi 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale.  Au  fost  aplicate  2  amenzi  proprietarilor  ce  nu  şi-au  respectat
angajamentele cu privire la schimbarea aspectului autoturismelor pe care le deţin.

Pentru că după mutarea vetrelor de stupină de pe strada Trandafirilor, terenurile  sunt
ocupate  şi  în  prezent  cu materiale  de construcţii  sau  diferite  deşeuri  abandonate  de către
apicultori, am înaintat un număr de 13 adrese către persoanele care le-au ocupat,  acestea
fiind informate,  ca în cel  mai scurt  timp să ia măsuri  pentru aducerea terenului  la starea
iniţială în caz contrar se vor aplica măsurile legale. 

Pentru că în ultima perioadă, persoane în vârstă expun în mod ilegal, spre vânzare, în
special  în  zona şcolii  generale  nr.  2,  diverse  produse  realizate  în  gospodăria  proprie,  s-a
acordat atenţie acestor situaţii, fiind desfăşurate mai multe acţiuni pe această linie. Astfel au
fost identificate trei persoane care în mod repetat  au fost găsite vânzând mici cantităţi de
legume, zarzavat, ouă sau flori, fiind de fiecare dată legitimate şi apoi conduse la piaţa Cuza
Vodă unde activitatea lor devine legală. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm faptul că a fost
identificată,   în zona pieţii  MB 13, o persoană de sex masculin,  ce comercializa produse
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lactate fără a detine autorizaţie ANSVSA. Instituţia noastră a înaintat adresă către DSV pentru
a lua măsuri, potrivit competenţelor.

Siguranţa elevilor şi asigurarea climatului de ordine publică în zona unităţilor şcolare
reprezintă un punct prioritar în activitatea noastră astfel că, în această săptămână, la sediul
Poliţiei Locale s-a primit vizita a 3 grupuri de elevi însoţiţi de cadrele didactice, aflaţi în
programul Şcoala altfel, acestora fiindu-le prelucrate materiale cu conţinut preventiv pe linie
de circulaţie rutieră dar şi în domeniul ordinii şi liniştii publice. Elevii au fost receptivi la
sfaturile poliţiştilor adresând întrebări pe baza temelor prezentate .

   În data de  5/6 mai, în urma unei sesizări primite la dispeceratul instituţiei cu privire
la  furtul  unei  biciclete,  poliţiştii  locali  s-au  deplasat  la  faţa  locului  unde  au  surprins  o
persoană, în vârstă de aproximativ 14 ani ce avea asupra sa o bicicletă. Persoana în cauză a
fost  identificată,  condusă  şi  predată  la  sediul  Poliţiei  Municipale  pentru  continuarea
cercetărilor.

În noaptea de 07  mai 2017, echipajul mixt constituit dintr-un poliţist al Biroului 
Rutier din cadrul Poliţiei Municipale şi un poliţist local, au constatat o infracţiune flagrantă. 
În timp ce patrulau pe raza municipiului Slobozia, au depistat o persoană de sex masculin ce 
conducea autoturismul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere.
          În noaptea de 09/10.05.2017, în jurul orelor 02, ca urmare a sesizării unui cetăţean
privind existenţa unor persoane suspecte în zona blocului 29, b-dul Matei Basarab, o patrulă a
Poliţiei Locale s-a deplasat imediat la locul indicat, observând în primul moment 2 saci plini,
în spaţiul verde, în imediata vecinătate a blocului dar şi o mapă cu un lap-top.
Imediat, 2 persoane  au plecat în fugă, după care au pornit în urmărire poliţiştii locali  fără a
se  reuşi  însă  prinderea  lor.  La  întoarcerea  la  locul  iniţial,  poliţiştii  locali  au  efectuat  o
verificare a zonei şi a obiectelor abandonate constatându-se că sacii erau plini de pachete de
ţigări şi cafea, ce păreau a proveni dintr-un magazin. Căutările au dus în cel mai scurt timp la
identificarea spaţiului comercial din care obiectele au fost sustrase şi a cărui uşă de acces
prezenta  urme de  forţare.  Ca  urmare  a  celor  constatate,  s-a  anunţat  Poliţia  Municipiului
Slobozia  în  vederea  preluării  cazului  şi  derulării  procedurilor.  Totodată,  au  fost  puse  la
dispoziţia  acestora  toate  amănuntele  legate  de  acţiunea  poliţiştilor  locali  precum  şi
înregistrările efectuate cu camerele de supraveghere video din zonă.

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat două autoturisme neasigurate fapt ce a
fost adus la cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme
de forţare.

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza
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