
Nr:    4862   Data: 11.04.2019

RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I -2019

Trimestrul  I  al  anului  2019  a  reprezentat  o  perioadă  cu  activitate  intensă,

comparativ cu trimestrele I ale anilor anteriori,  fapt ce reiese în principal din numărul

proceselor verbale încheiate de polițiștii locali, pe baza faptelor constatate, după cum se

vede, comparativ, în tabelul de mai jos :

ANUL AV AS AM TOT
2011 331 224 569 1.124
2012 282 449 616 1.347
2013 354 231 456 1.041
2014 462 177 489 1.128
2015 550 241 741 1.532
2016 662 143 902 1707
2017 690 164 644 1498
2018 746 123 638 1507
2019 721 232 1312 2265

TOTAL 4798 1984 6367 13.149

Față de cifrele  prezentate,  trebuie  subliniate  o serie  de aspecte  care  conturează

întreaga activitate a instituției noastre. În întregul ansamblu de competenţe legale, Poliţia
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Locală Slobozia acordă cea mai  mare parte a resurselor sale de timp și de personal,

activităţii  de   menţinere  a  ordinii  şi  liniştii  publice,  un  domeniu  destul  de  vast  și

cuprinzator,  domeniu care, prin specificul său, captează permanent și atenţia celorlalte

structuri de profil. Așa încât întreaga organizare a activităţii instituţiei noastre are, la acest

moment,  ca  punct  central,  tocmai  acest  aspect.  Astfel,  plasarea  tuturor  echipelor  de

patrulare în teren, pe cele trei schimburi, pe diferite zone şi intervale de timp, în funcţie

de situaţia operativă, urmărește  în principal preîntâmpinarea și combaterea faptelor de

tulburare a liniştii şi ordinii publice. Totodată,  întreg personalul aflat în acţiune, preia și o

gamă largă de sarcini legate de sprijinul care trebuie acordat acțiunilor tuturor celorlalte

direcții  și  servicii  din  cadrul  administrației  publice  locale.  Astfel  că,  indiferent  de

compartimentul din care face parte, fiecare polițist  local  are responsabilitatea de a se

implica total în toate sferele de lucru conturate de lege și de a constata faptele de natură

contravenţională comise prin încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991, privind liniștea

publică,  precum şi a tuturor celorlalte  acte normative date în competenţă ( H.G., O.G.,

H.C.L. ) şi de a lua măsurile legale. 

Deja putem aprecia o anumită normalizare a relațiilor în comunitate, normalizare

care pare a duce la o reducere a evenimentelor deosebite de tulburare a liniștii și ordinii

publice,  fiind astfel  înregistrate,  în  majoritatea cazurilor  reclamate  ori  sesizate  direct,

doar situații cu un grad redus de gravitate ori pericol social ( muzică la intensitate mare în

apartamente ori în unitățile comerciale situate la parterul blocurilor, utilizarea în cadrul

lucrărilor din apartamente, de dispozitive care produc zgomot etc ).   

Cu toate acestea, nu este mai puțin adevarat că implicarea polițiștilor locali și în

supravegherea traficului rutier, urmărind  respectarea Regulamentului de circulație rutieră

pe raza municipiului este, an de an, mai mare, ca efect al creșterii puternice a intensității

traficului rutier, determinat de creșterea  numărului de autovehicule înmatriculate pe raza

municipiului. Acest lucru a și dus la înregistrarea unui număr așa de mare de sancțiuni, cu

o creștere substanțială față de anii precedenți, și, în același timp, impune și o analiză a

contextului  actual,  de  reechilibrare  a  disponibilității  de  intervenție  și  acțiune,  în



perspectiva unei evoluții similare pe viitor, a caracteristicilor traficului rutier în interiorul

municipiului. 

În tabelul următor, sunt prezentate concret cifrele realizărilor noastre, pe fiecare

domeniu de activitate, reliefând și ponderea fiecăruia dintre acestea.

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.

1428 531 223 674 199.480

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 9 - 2 500

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.

194 55 3 136 22.875

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 .

27 10 1 16 3325

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.

6 4 - 2 300

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,

4 3 - 1 400

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

17 11 - 6 600

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

431 80 3 348 55.731

9 ALTELE 147 18 2 127 14.120

T O T A L
2265 721 232 1312 297.231



Rezultatele acestui trimestru reconfirmă o creștere aproape exponențială a ponderii

problemelor  existente  în  domeniul  circulației  rutiere,  determinând  și  un  număr  de

sancțiuni  acum de  chiar  trei  ori  mai  mare  decât  cel   din  domeniul  ordinii  și  liniștii

publice, aspect determinat în special de o creștere accentuată a intensității traficului rutier

pe fondul unei evoluții spectaculoase a numărului de autovehicule înmatriculate și aflate

în circulație. 

Așa  încât,  chiar  cu  o  gama  destul  de  redusă  a  competențelor  de  constatare  a

contravențiilor la OUG nr. 195/2002,  numărul de sancțiuni la acest act normativ, pentru

tot ce se întâmplă în carosabil este destul de consistent, peste  1.200 în acest trimestru, la

care   adăugăm  alte   peste  130  de  sancțiuni,  determinate  de  încălcarea  prevederilor

cuprinse  în  HCL nr.  255/2017  privind  utilizarea  și  ocuparea  locurilor  de  parcare  de

reședință,  dar  și  alte  aproape  70  de  sancțiuni,  pentru  alte  fapte  comise  de  către

conducătorii  auto (  blocarea accesului  la platformele gospodărești,  circulația pe aleile

parcurilor etc. ).  Acest  fapt orientează atenția noastră într-o manieră care să răspundă

situației  concrete din teren,  având mereu ca scop,  menținerea fluenței  și  siguranței  în

trafic.

Și în domeniul menținerii ordinii și liniștii publice se poate constata un nivel destul

de ridicat, cu o anumită evoluție  în ce privește numărul de sancțiuni aplicate, de 432, cu

peste 20%  față de nivelul din perioada similară a anului trecut, mai mult ca un efect al

creșterii severității în aprecierea faptelor care se încadrează la Legea nr. 61/1991. În plus,

și  procentul amenzilor în acest domeniu este mult mai mare, fiind  de peste 80% din

totalul sancțiunilor, față  doar 47 % la circulație. 

Pe ansamblu, pe parcursul trimestrului I, activitatea poate fi prezentată sintetic 
astfel : 

- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 8
- sancțiuni aplicate – 2265 (  dintre care 1312 sunt amenzi în  valoare de 

297.231 lei iar 953 sunt  avertismente)   
- acţiuni şi controale –137  , din care :

  
   19 - pe linie comercială
   16- pe linie de circulaţie



   83- în unităţile de învăţământ
   10 – respectarea normelor privind 

igienizarea și salubrizarea 
     6- depozitarea deșeurilor
     3 – cu organele de poliție

- infracţiuni constatate  -4
- infractori prinşi – 6
- auto controlate – 8
- persoane identificate –3950 , din care

 legitimate -3132
 persoane verificate în baza de date – 818

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -388
- persoane luate în evidenţă –3   , din care :

 persoane fără domiciliu – 2
 bolnavi psihic -1

                                                                                                                        
- măsuri de ordine – 10
- stări conflictuale aplanate -2
- înmânare de documente :  347 din care 

 ordine CMJ – 112
 PVCC afişate – 204
 Alte documente – 31

- acţiuni de :   -   însoţire a funcţionarilor publici – 13
                     -  alte situaţii – 1

- reclamaţii şi sesizări -447

Ca urmare a activității și constatărilor din teren, s-au transmis către instituțiile 
abilitate  59 sesizări de intervenție, în vederea luării măsurilor legale:

- DADP -47
- SC Urban SA-5
- Poliția Municipală -1
- Nextgen -1
- Polaris -5.

În această perioadă, la dispeceratul instituției au fost înregistrate 447  reclamații și
sesizări,  dintre acestea  neconfirmându-se 69. 



   ian. febr. mart. total

    

Total reclamaţii   140 137 170 447

neconfirmate  16 25 28 69

Încadrare juridică  

1 Lg 61   41 52 54 147

2 HCL 255   63 37 51 151

3 alte acte normative  39 48 65 152

1 telefonice  131 127 160 418

2 verbale   5 4 5 14

3 scrise   4 6 5 15
Sancțiuni 
aplicate:   

1 amenzi   40 25 37 102

2 avertismente scrise  5 5 8 18

3 avertismente verbale  67 68 78 213

În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse 
măsuri, după cum urmează:

- conflicte aplanate – 4
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -27
- anunţarea Ambulanţei –4
- îndrumarea către instituţiile abilitate – 4
- îndepărtarea din zonă a persoanelor ce fac obiectul sesizării – 2.

Supravegherea unităților de învătământ reprezintă o activitate de bază în programul

zilnic al polițiștilor locali. Astfel, polițiștii locali păstrează permanent legătura cu agenții 

de pază precum și cu reprezentanții unităților școlare. Similar anului precedent, instituția 

noastră are în supraveghere directă școlile gimnaziale nr.1,2,3 și 5 și Liceul de Artă Ionel 

Perlea, dar polițiștii locali sunt prezenți la orele de început a programului inclusiv prin 

dirijarea circulației rutiere și la Școlile generale din Bora și Slobozia Nouă.



Totodată, avem în atenție zonele limitrofe școlilor precum și traseul de deplasare a 

elevilor spre gară și autogară, protejând astfel tinerii de eventualele evenimente nedorite 

ce pot avea loc. S-a  remarcat o diminuare consistentă a  numărului de evenimente 

privind pătrunderea ilegală a persoanelor străine în incinta şcolilor, a numărului de 

altercaţii şi conflicte între astfel de persoane şi elevi sau personalul şcolii. Evenimentele 

mai frecvente sunt cele legate de părăsirea incintei şcolii de către unii elevi prin 

escaladarea gardului sau conflicte născute  între elevii  din aceeaşi şcoală. Acest tip de 

situaţii au fost finalizate prin prezentarea lor către conducerile unităţilor de învăţământ şi 

luarea de măsuri conform regulamentelor şcolare. Trebuie totuși semnalat și faptul că 

încă  se constată, la un nivel ridicat, prezența obiceiului fumatului în incinta școlii, multe 

din cele 103 sancțiuni fiind aplicate chiar aici.

Serviciul  de  circulaţie  rutieră  a  desfăşurat  activităţi  permanente  în  carosabil,

dirijând zilnic traficul rutier la orele de mare aglomeraţie din zona Şcolii Gimnaziale nr.

3,  la  intersecţia  B-dului  Unirii  cu str.  Ardealului,  dar  şi  în toate  punctele  în  care  s-a

executat  orice  fel  de  lucrări  în  carosabil,  unde  ni  s-a  solicitat  prezenţa  (  asfaltări,

intervenții  la  infrastrucura  subterană  etc.)  sau  unde  s-au  efectuat  lucrări  de  toaletare

asupra copacilor situaţi pe aliniamentele arterelor rutiere. 

În  aplicarea  legii,  poliţiştii  locali  din  cadrul  serviciului  de  circulaţie  rutieră  au

constatat contravenţii şi cu ajutorul imaginilor înregistrate de camerele video amplasate

pe raza municipiului, şi au invitat la sediul instituţiei conducătorul auto sau deţinătorul

legal al autovehiculului identificat în baza de date, în vederea aplicării  sancţiunilor. 

În perioada de raportare, poliţiştii locali din cadrul Serviciului de Circulaţie Rutieră

au derulat acţiuni în baza a Planuri de măsuri, după cum urmează:

- Plan  de  măsuri  nr.1615/05.02.2019  pentru  prevenirea  și  combaterea  încălcării

normelor legale privind oprirea,  staționarea, parcarea autovehiculelor și  accesul

interzis pe căile de comunicații  rutiere și pietonale din municipiul Slobozia. În

perioada 05-15 februarie au fost aplicate 152 de sancțiuni, din care 102 amenzi, în

valoare de 31.100 și 50 avertismente.



- Plan de măsuri nr.2208/2019 pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor

legale  privind  masa  maximă  admisă  de  peste  3.5  tone  și  accesul  pe  anumite

sectoare de drum din municipiul Slobozia. Polițiștii locali din cadrul serviciului de

circulație  rutieră  au  aplicat  74  sancțiuni  contravenționale  (31  amenzi  și  43

avertismente).
- Plan de măsuri nr.4292/2019 pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor

rutiere de către bicicliști,  pietoni,  mopede și  vehicule cu tracțiune animală.  În

perioada 29-31 martie 2019, s-au aplicat 10 sancțini contravenționale.
- Plan  de  măsuri  nr.3929/21.03.2019.  Polițiștii  locali  din  cadrul  Serviciului  de

Circulație Rutieră au întreprins acțiuni de verificare a activității de transport în

regim de taxi,   în cooperare cu Biroul Rutier al Poliției  Municipului  Slobozia.

Acțiunea s-a derulat în data de 22 martie 2019, intervalul orar 09:00-12:00 și a

vizat  respectarea  regulilor  de  circulație  precum  și  modul  de  îndeplinire  a

condițiilor  legale  de  desfășurare   a  activității  de  transport  persoane.  Au  fost

verificate 9 astfel de taximetre.
- Plan  de  măsuri  nr.3294/13.03.2019.Polițiștii  locali  din  cadrul  Serviciului  de

Circulație  Rutieră  au  întreprins  acțiuni  de  prevenire  a  încălcării  regulilor  de

circulație, în cooperare cu Biroul Rutier al Poliției municipiului Slobozia, în data

de 15 martie 2019, intervalul orar 13.00-16.00. Cu această ocazie au fost aplicate

10 sancțiuni contravenționale.
         În domeniul circulației pe drumurile publice au fost implementate de polițistul

local desemnat la Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița un

număr de 771 procese verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale

complementare cu puncte penalizare la permisul de conducere.
Și  în  cadrul  Serviciului  de  Ordine  Publică  și  Control  s-a  acționat  în  baza

Planurilor de măsuri/de acțiune:
- Plan de măsuri nr.1331/30.01.2019 pentru prevenirea și  combaterea faptelor de

natură  să  aducă  atingere  normelor  legale  ce  reglementează  activitatea  de

alimentație publică. Au fost verificate 117  astfel de unități – restaurante, baruri,

terase  permanente.  Dintre  acestea,  30  nu  mai  au  activitate  (  sunt  desființate),



pentru 44 dintre acestea fiind acordat termen reprezentanților legali în  vederea

intrării în legalitate, prin obținerea vizei pe anul în curs pe Autorizația emisă de

Primăria  Slobozia.  În  termenul  stabilit,  34  de  unități  au  achitat  taxa,  obținând

implicit viza pentru anul 2019.
- Plan  de  măsuri  nr.2253/27.02.2019.  S-au  efectuat  acțiuni  pentru  verificarea

modului de respectare a condițiilor impuse de Legea 349/2002, pentru prevenirea

și  combaterea  efectelor  consumului  produselor  din  tutun,  în  incinta  Spitalului

Județean de Urgență, conform solicitării conducerii acestei instituții. 
- S-a acționat în baza Planului de măsuri nr.2762/01.03.2019 pentru prevenirea și

combaterea  faptelor  contravenționale  ce  aduc  atingere  aspectului  estetic  și

gospodăresc al municipiului.S-a urmărit în principal prevenirea faptelor prin care

se încalcă dispozițiile HCL 106/2009, art.3.17 și anume ”depozitarea ambalajelor

sau a gunoiului rezultat în urma salubrizării instituțiilor, spațiilor comerciale, de

producție  și  a trotuarelor,  sau a deșeurilor menajere provenite  din locuințe, în

coșurile stradale pentru hârtii.”Au fost depistate 7 persoane ce depozitau gunoi în

coșurile stradale, acestea fiind sancționate contravențional de către polițiștii locali.
-   În data  de 02 martie,  polițiștii  locali  au acționat  în  baza Planului  de măsuri

nr.2870/01.03.2019 pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură să aducă

atingere normelor legale ce reglementează activitatea de comerț în zonele publice.

Obiectul  planului  l-a  constituit  verificarea  existenței  și/sau  valabilității  actelor

legale de ocupare a domeniului public în cadrul spațiului comercial din Bazarul

Municipal. Au fost astfel verificați 22 de comercianți, fără a se constata probleme.
- A fost declanșată acțiunea de verificare a modului de respectare a obligațiilor de

către deținătorii de animale de companie în timpul prezenței acestora pe domeniul

public  potrivit  Planului  de  măsuri  nr.3119/11.03.2019.  Au  fost  legitimați

deținătorii de animale de companie depistați fiindu-le prelucrate obligațiile ce le

revin și totodată  s-au aplicat 10 sancțiuni contravenționale.

Persoanele  aflate  în  evidența  instituției  noastre  (persoane fără  adăpost,  cerșetori,

persoane cu risc de victimizare) sunt cunoscute şi monitorizate, urmărindu-se eliminarea



disconfortului creat cetăţenilor prin acţiunile lor şi, în acelaşi timp, luându-se măsurile

necesare în perioada de iarnă când, datorită intemperiilor, DAS   le-a pus la dispoziţie

spaţiu pentru adăpostire, masă caldă şi, deasemenea,  s-au luat măsuri pentru problema

preîntâmpinării îmbolnăvirii lor. Luate în evidenţă  au fost 3 persoane ( 2 persoane fără

domiciliu și una cu probleme de comportament).

Ca evenimente înregistrate la care au intervenit polițiștii locali în acest trimestru,
menționăm:

-polițiștii locali din cadrul serviciului de circulație rutieră aflați în patrulă mixtă, au

depistat pe șoseaua Amara, o persoană de sex masculin ce conducea autoturismul pe un

drum  public  aflându-se  sub  influența  băuturilor  alcoolice.  Persoana  în  cauză  a  fost

condusă la Spitalul Județean pentru recoltarea de probe biologice.
-patrula mixtă de ordine publică, aflată în zona  E14, b-dul Unirii,  a fost sesizată

de o persoană de sex masculin cu privire la  faptul că 3 persoane care i-au cerut o sumă

de bani și, refuzându-i a fost deposedat de sacoșa ce conținea  o sticlă de vin si una de

suc. Lucrătorul comercial de la magazinul din apropiere a dat indicii despre unul dintre

tinerii implicați, ca fiind cunoscut agenților drept o persoană cu preocupări antisociale,

consumator de substanțe interzise. Cei trei au fost depistați și conduși la sediul Poliției

Municipale pentru continuarea cercetărilor.
          -una din patrulele mixte formată din polițist local și agent din cadrul Poliției

Municipale,  au urmărit  un autoturism cunoscut a aparține unei  persoane care anterior

fusese remarcată într-un local de alimentație publică. Conducătorul auto a refuzat inițial

să oprească la semnalele regulamentare continuându-și deplasarea în mare viteză dar a

fost  oprit  în  final  în  zona  Mănăstirii,  de  către  un   alt  echipaj  din  cadrul  Poliției

Municipale.  Deoarece a opus rezistență, refuzând respectarea indicațiilor polițiștilor și

aflat  vizibil  sub  influența  băuturilor  alcoolice,  conducătorul  auto  a  fost  imobilizat  și

împreună cu celelalte persoane din mașină,  a fost condus la sediul Poliției Municipale.
-în timp ce dispecerul de serviciu manevra camerele de supraveghere video pentru

a monitoriza zonele aglomerate, a observat  un autoturism suspect pe platoul din zona

restaurantului  ”Taboo”,  drept  pentru  care  a  focalizat  imaginea  cât  mai  aproape  de

vehiculul  respectiv  și  a constatat  că șoferul  pliază mai multe pliculețe.  Ca urmare,  a



sesizat patrula mixtă constituită dintr-un polițist local și un agent al Poliției Municipale

care  a  surprins  și  legitimat  5  tineri  ce  aveau asupra  lor  patru  pliculețe  conținând un

amestec  de plante.  Persoanele  în  cauză au fost  conduse  la  sediul  Poliției  Municipale

pentru continuarea cercetărilor.
Ca urmare a tuturor sancțiunilor aplicate în acest an, au fost înregistrate până la

acest moment doar 5 contestații, toate aflate acum pe rol. Referitor la situația aferentă

acestui aspect, din anul precedent, putem menționa faptul că din cele 30 de contestații,

formulate ca rezultat al unui număr de 3.909 amenzi aplicate de-a lungul anului 2018, au

fost judecate 14, nefiind anulat vreun proces verbal.

DIRECTOR
                               Ing. Laurențiu Abaza
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