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RAPORT DE ACTIVITATE
mai  2019

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 674 sancţiuni,
din care 427 amenzi în valoare totală de 98.070  lei  şi  247 avertismente,  determinate de
încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.cr
t

Domenii de activitate TOT. AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE 
PUBLICE

350 105 56 189

2 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

68 21 - 47

3 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

19 7 - 12

4 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE

171 42 2 127

5 ALTELE 66 13 1 52

La dispeceratul instituției s-a primit un număr de 139 reclamaţii şi sesizări (20 fiind

neconfirmate)  dintre  acestea  130 fiind înregistrate  telefonic,  8  verbale  și  una depusă  sub

formă scrisă. Determinante au fost abaterile la Legea nr. 61/1991 –62, semnificativ fiind și

numărul sesizărilor înregistrate la HCL nr. 255  - 29. Urmare acestor reclamații  s-au aplicat

34 de amenzi şi 67 de avertismente dar şi alte măsuri precum:

 invitarea conducătorilor auto la sediul Poliției Locale în vederea clarificării situației;

  supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;
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 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;

 aplanarea conflictelor iscate.

Prin note telefonice au fost transmise 18  sesizări către diferite instituţii sau operatori

de servicii  publice,  pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP -15, Urban S.A –2,

Poliția Municipală -1.

În această lună, polițiștii locali au legitimat un număr de 960 persoane, fiind efectuate

de către dispecer 266  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 derulării manifestărilor tradiționale ale Caloianului și

a manifestării internaționale Noaptea Muzeelor,

 la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor de fotbal din liga a III a seniori.

 în Parcul Tineretului,  în data de 09 mai, cu ocazia manifestărilor prilejuite de  Ziua

Europei, sărbătoare ce a fost marcată prin ”Crosul Europei”. 

 în perioada 10-12  mai 2019, polițiștii locali au asigurat ordinea și liniștea publică la

manifestările ocazionate de Serbările Timișoreana, în zona Bazinului Olimpic. 

 pe strada Eternității în data de 12 mai, am asigurat măsuri de fluidizare și restricționare

a traficului rutier unde, s-au depus coroane de flori cu ocazia vizitei unei delegații turce

la Cimitirul Eroilor.

 la  Stadionul  Municipal  în  perioada  31.05-02.06,  s-au  asigurat  măsuri  de  ordine  cu

ocazia festivalului național de minihandbal băieți.

 în zona Consiliului Județean în data de 31 mai 2019, s-au asigurat măsuri de ordine

unde s-a desfășurat faza finală a Festivalului Județean de Folclor ”Zărzărică Zărzărea”.
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Polițiștii  locali  au  însoțit  reprezentanții  din  cadrul  Primăriei  Slobozia  în  diferite

situații, după cum urmează:
 în data de 13 mai 2019, am însoțit  reprezentantul  Direcției  de Asistență  Socială la

domiciliul unei persoane vârstnice, cu risc de victimizare, persoană aflată în evidența

agentului sectorist.
 am însoțit reprezentanții Urbanism pe raza municipiului Slobozia în vederea verificării

unor sesizări avute în lucru, legate de realizarea unor construcții.
În data de 14 mai 2019, polițiștii locali aflați în serviciul de patrulare au depistat pe

strada George Enescu, în zona canalului de desecare, 2 obuze, drept pentru care au anunțat

serviciul 112, la fața locului prezentându-se o echipă de geniști din cadrul ISU Ialomița.
În seara zilei de 16 mai 2019, în jurul orelor 19:15, polițiștii locali au surprins 3 minori în

timp ce distrugeau/ rupeau elemente ale căsuței de lemn aflată la intrarea în Parcul Ialomița.

Fiind identificați cei doi minori,  s-a reușit și contactarea părinților acestora, cărora le-au fost

aduse  la  cunoștință  cele  constatate  precum  și  măsurile  de  sancționare  și  recuperare  a

prejudiciului  produs.
În seara zilei  de 28.05.2019, polițiștii locali au fost sesizați cu privire la faptul că în

zona intersecției b-dul. N. Bălcescu cu strada Mihai Eminescu a izbucnit un conflict între un

grup de tineri. La fața locului, polițiștii locali au depistat 2 persoane (mamă și fiu ) care au

relatat faptul că  la ieșirea de la școală (Liceul de Artă), tânărul a fost agresat  de un grup de

adolescenți care, ulterior, au fugit spre zona Mănăstirii. O parte dintre aceștia au fost depistați

și  interceptați  pe Aleea Stadionului.  S-au identificat  și  legitimat 5  dintre  tineri,  agresorul

reușind să scape. Acesta din urmă a aruncat din mână un cuțit tip vânătoare, cu lama de inox,

obiect  ce  a  fost  predat  ulterior  agentului  din  cadrul  Poliției  Municipale.  Ceilalți  tineri

identificați  au  fost  invitați  la  sediul  Poliției  Locale  însoțiți  de  părinți  pentru  clarificarea

situației și aplicarea măsurilor de sancționare.
          S-au întreprins acțiuni   în  baza Planului  de măsuri  nr.  6357/20.05.2019 pentru

prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională privind amplasarea de panouri

publicitare pe domeniul public. Din cele 34 existente în acest moment, 4 unități au retras

panoul neavând aviz legal iar în 3 situații s-a acordat termen pentru intrarea în legalitate.
          S-a acționat în baza Planului de măsuri nr.6773/29.05.2019  pentru prevenirea și

combaterea faptelor de natură să aducă atingere normelor legale ce reglementează stabilirea
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și  delimitarea  amplasamentelor  pentru  terase  sezoniere  și  permanente,  cu  destinație

comercială. Verificate,  11  terase  au  prezentat  îndeplinirea  tuturor  condițiilor  legale  de

funționare ( ocuparea terenului ,autorizarea activității ), alte trei fiind în curs de verificare a

documentațiilor depuse la compartimentul de specialitate din primărie. 
Pe  timpul  patrulării  în  schimbul  III,  polițiștii  locali  au  depistat  un  autoturism

neasigurat  (portieră  deschisă)  fără  a  prezenta  urme de  forțare.  S-a  procedat  la  anunțarea

proprietarului.

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza
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