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Activitățile instituției noastre s-au canalizat în această lună pe aspectele specifice perioadei de

vară, urmărindu-se preîntâmpinarea situațiilor de tulburare a ordinii  și liniștii publice, prin acțiuni  și

prezență constantă în zonele și punctele cunoscute ca posibile surse de zgomot, gălăgie  și încălcare a

ordinii publice. O desfășurare mai intensă de acțiuni a fost prevăzută în special în zilele de weekend

când, starea de lucruri  din teren o impune iar  numărul  sesizărilor  privind tulburarea liniștii  publice

crește.

În această  perioadă,  la  dispeceratul  serviciului  nostru s-au înregistrat  un număr total  de 272

reclamaţii ( 253 au fost comunicate telefonic, 9 au fost depuse sub formă scrisă, 10 primite direct de

către agenţii  aflaţi  în teren) din care 172 au vizat  încălcări  ale Legii  nr.61/1991 pentru sancţionarea

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

Din cele 272 de sesizări și reclamații, 171 ( 62,8 % ) vizează fapte de natura celor încadrate în

prevederile Legii nr. 61/1991. Iar urmare a rezolvării acestora, măsurile luate de către polițiștii locali

înseamnă 140 de sancțiuni ( adică 82 % din cazuri ) dintre care 60 sunt amenzi. Ca de obicei, sunt

înregistrate și reclamații și sesizări neconfirmate în teren, în această lună în număr de 51, adică 18,7 %,

în zona procentului mediu lunar de 20-25 % de neconfirmate.

Activitatea poliţiştilor locali din această lună s-a concretizat prin derularea unei serii de acţiuni în

domeniul ordinii publice şi a circulaţiei rutiere precum şi prin aplicarea unui număr de 832 sancţiuni

contravenţionale, din care  516 amenzi, în valoare totală de  102.775 lei şi 316  avertismente. 

Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:
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Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 349 136 63 150

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

2 2 - -

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 73 16 2 55

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

3 3 - -

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 2 - 1 1

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ 

2 1 - 1

7 ANIMALE IN LIBERTATE 13 1 - 12

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

368 85 1 282

9 ALTELE 20 3 2 15

Prin măsurile aplicate, luna august  se arată a fi cea mai prodigioasă din punct de vedere

al sancțiunilor înregistrate. Din totalul de 832 de sancțiuni, ( față de 723 în iulie, 700 în iunie sau 524 în

mai, ca să evaluăm doar perioada de vară ) 378 sunt încadrate la Legea nr. 61/1991, adică peste 45% din

total și doar 137 de sancțiuni sunt determinate de rezolvarea unor sesizări și reclamații. Astfel că marea

majoritate a acestora – 586, din care 217 la Legea nr. 61/1991, au fost urmarea constatărilor proprii ale

polițiștilor locali.  Și pentru că acest domeniu de activitate, al ordinii și liniștii publice, se relevă ca cel

mai important prin numărul acțiunilor  și al intervențiilor, trebuie să prezentăm și aspectele legate de

modul de implicare al cetățenilor prin sesizările  și  reclamațiile transmise sau depuse la dispeceratul

nostru. 

Din evoluția situației  privind liniștea publică,  se remarcă  și  în acest  an o creștere a

intensității problemelor în perioada de vară. Vacanța, concediile  care aduc în spațiul public pe întreaga

perioadă a zilei, dar în special la ore de noapte, mai multe persoane, cu deosebire tineri,  în căutarea de

modalități  de  destindere,  agrement,  distracție,  determină  un  ritm  mai  alert  de  viață  cu  inevitabila

rumoare  și larmă în anumite zone.  Chiar dacă aceste zone sunt atent  și  insistent monitorizate,  fiind

cuprinse și într-o listă permanent actualizată și în care se fac mențiuni legate de modul în care au fost

controlate, iar numărul de sancțiuni din această lună este unul record pentru întreaga noastră activitate

832 din care 378 numai la Legea nr. 61/1991, nu putem oferi satisfacția imediată și totală a celor care

suportă disconfortul, dar, într-o anumită măsură, considerăm că și din cauza manierei în care unii preferă

să primească sistematic  amenzi decât să își găsească altă formă de distracție. 

Pg. 2 / 5



LUNA

RECLAMAȚII SANCȚIUNI DIN CARE LG. 61

Total
Din care :

LG 61 Total
 Din care :
urmare a

reclamaţiilor
Total

 Din care :
urmare a

reclamaţiilor
MAI 155 85 524 111 191 68

IUNIE 128 69 700 95 242 60
IULIE 209 143 723 137 317 100

AUGUST 272 172 832 197 378 134
TOTAL 764 469 2.779 540 1.128 362

Deasemena,  considerăm  că  și  lipsa  unui  cadru  legal  cuprinzător,  care  să  permită  măsuri

categorice împotriva tuturor activităților de orice natură ale unei entități, care prin specificul lor, atrag

manifestări și acțiuni perturbatoare ale confortului urban, determină astfel de situații.

Pentru  prevenirea  încălcării  actelor  normative  date  în  competenţă  cât  şi  pentru  sancţionarea

faptelor antisociale petrecute pe raza municipiului în această lună, au fost identificate 1199 de persoane,

din care pentru  205 a fost necesară consultarea bazei de date.
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Prin note telefonice, dispecerul Poliţiei Locale a transmis 14 sesizări către diferite instituţii sau

operatori de servicii publice, pe probleme ce au fost constatate de către agenţi sau au fost sesizate de

cetăţeni: 12 către Dadp, 2 către Urban SA. 

S-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia diferitelor evenimente, după cum urmează:

 Parcul Tineretului –turneu de tenis, memorial Ioan Pinter,

 Stadion Municipal – Ziua internațională a câinelui, concurs de frumusețe canină  și un

program artistic susţinut de copii și artiști locali,

 Parcul Tineretului- Seara Vandalismului Cultural,

 Centrul Cultural Ionel Perlea-Serenadă de toamnă (spectacol în aer liber).

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat un autoturism neasigurat fapt ce a fost adus la

cunoştinţă proprietarului, în cel mai scurt timp. Autoturismul nu prezenta urme de forţare.

În data de 02.08.2018, am acționat alături de agenții Poliției Municipale în baza Planului de

acţiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și combaterea cauzelor generatoare de accidente,

ocazie cu care polițistul local a aplicat 6 sancțiuni contravenționale.
Polițiștii  locali  au  înmânat  un număr  de  47 ordine  de  chemare  pentru  clarificarea  situației

militare transmise de către Centrul Militar Județean.
Ca urmare a unei sesizări telefonice cu privire la faptul că 2 tineri sparg geamurile unei unități

de pe  șoseaua Sudului,  intervenția polițiștilor locali a dus la depistarea  și identificarea persoanelor

vinovate. Este vorba de 2 minori, care au fost conduși la sediul Poliției Locale, fiind totodată anunțați

părinții acestora.

Având în vedere atribuţiile Poliţiei Locale stabilite prin legea de înfiinţare şi anume constatarea

de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale  cuprinse

în hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului, ordonanțe ale guvernului  sau legi, am efectuat

în perioada 07 – 21. 08.2018,  acţiuni de verificare a modului în care persoanele juridice autorizate să

desfășoare  activități  de  transport  în  regim de  taxi   respectă  prevederile  Legii  nr.38/2003  privind

transportul în regim de taxi  și  în regim de închiriere  precum  și  ale  H.C.L nr. 84/2008 pentru

aprobarea  unor Regulamente  și  Reglementări  privind transportul  în regim de taxi.  Astfel,  în

perioada 7 – 14 august 2018,  administratorilor   operatorilor  economici  autorizați  li  s-a solicitat  să

prezinte  pentru control  autoturismele  deținute  și  autorizate  să  efectueze  transport  în  regim de taxi.

Pentru derularea  acțiunii  de control  am solicitat  și  participarea  reprezentanților  Primăriei  Slobozia,

Poliției Municipale și ITM Ialomița. Au fost transmise solicitări pentru control unui număr de 18 agenți

economici care dețin împreună un număr de 105  autorizații taxi. S-au întocmit acte procedurale legale

pentru fiecare autoturism taxi  controlat,  fiind încheiate procese verbale de constatare pentru fiecare

autoturism în parte.
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În noaptea de 12/13 august 2018, polițiștii locali din cadrul biroului de circulație rutieră aflați

în patrulă mixtă cu agenții  Poliției Municipale au depistat  o persoană de sex masculin ce conducea

autovehiculul  pe  drumurile  publice  aflându-se sub influența  băuturilor  alcoolice.  Tânărul  a  declarat

verbal agenților că a consumat alcool refuzând să fie testat cu aparatul Drager și să i se recolteze probe

biologice.
În noaptea de 21/22 august, în jurul orelor 01.30, o sesizare transmisă către SNAU 112 și

retransmisă  apoi  și  echipelor  de  patrulare  ale  Poliției  Locale  Slobozia,  viza  acțiunile  de  natură

infracțională ale unui grup de adolescenți în zona blocului MB4.
În mod operativ, o echipă de polițiști locali s-a deplasat cu autoturismul de patrulare spre

punctul comunicat, urmând traseul b-dul Ștefan cel Mare - str.Viilor, la intersecția cărora au identificat

patru persoane cu semnalmentele similare descrierilor făcute. Au  constatat că este vorba despre 3 minori

alături de  un alt  tânăr de 24 de ani. La apropierea patrulei, polițiștii locali au observat că persoanele

devenite deja suspecte au aruncat pe jos diferite obiecte, drept pentru care s-a trecut la controlul corporal

și la verificarea atentă a perimetrului respectiv unde, s-au găsit diverse obiecte : portofele, șurubelnițe,

bricege. Deasemenea, rezultatele primelor controale și verificări făcute asupra persoanelor precum și în

baza primelor declarații verbale pe care aceștia le-au făcut, a rezultat că ei sunt autorii faptelor sesizate,

toți  recunoscând  că  au  spart  5  autoturisme.  Întrucât  la  locul  depistării  ajunsese  între  timp   și

reprezentantul Poliției Municipale Slobozia aflat în patrulă mixtă cu un alt polișist local, împreună cu

acesta, cei patru au fost conduși la sediul acestei instituții pentru continuarea cercetărilor.
În data de 31 august, în jurul orelor 16.35, am fost sesizați să ne deplasăm la Bazinul de

Înot unde, o persoană de sex masculin reclamă că o alta a încercat să-i sustragă fiului său lanțul de la

gât, reușind să-l imobilizeze. Deplasându-ne la fața locului am depistat persoana suspectă aceasta fiind

condusă la sediul Poliției Municipale și predată agenților, fără a prezenta urme de violență.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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