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Luna octombrie se reliefează ca o lună tipică de toamnă, cu probleme într-un trend descrescător  pe

latura de liniște și ordine publică, dar cu mobilizare de efective și efort în domeniul circulației rutiere și,

nu în ultimul rând, al salubrității  municipiului  și depozitării  de deșeuri.  Astfel,  se supraveghează prin

patrulare auto și pedestră întreaga zonă  a unității administrativ teritoriale cu atenție sporită spre unitățile

de învățământ și în se au vedere, pe intervale destul de mari de timp, teritoriile limitrofe, neconstruite ale

municipiului,  pentru  prevenirea  depozitării  neautorizate  de  deșeuri.  Bineînțeles,  nici  platformele  de

(pre)colectare a deșeurilor nu au fost omise.

Cu un total al numărului de  sancţiuni aplicate în această lună de 698, suntem ușor peste nivelul

lunii similare a anului precedent și în topul realizărilor lunilor octombrie din 2011 până acum. Dintre

acestea  385 sunt amenzi în valoare de 77.335  lei şi  313 avertismente, acestea din urmă, ca o componentă

a acțiunilor de natură preventivă desfășurate de către instituția noastră.

Așa cum deja am constatat până acum, sancţiunile au fost în special determinate și în această lună

de abateri la regimul circulației rutiere :

 circulaţie rutieră                                                           - 378;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                 - 147;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                   -   79;

 alte abateri                                                                    -  94.                                  

S-a înregistrat în baza de date  un număr de  164 reclamaţii şi sesizări (26 fiind neconfirmate)

dintre acestea 153 fiind înregistrate  telefonic,   7 scrise şi 4 verbale.  Determinante au fost abaterile la

Legea  nr.  61/1991  –  55.  Numai  ca  urmare   a  rezolvării  acestora  s-au  aplicat  34   amenzi  şi   89

avertismente dar şi alte măsuri precum:
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 îndepărtarea grupurilor de tineri din zonele predispuse tulburării liniştii publice;

 supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

 aplanarea conflictelor iscate;

 îndrumarea  către  instituţiile  abilitate,  întrucât  faptele  reclamate  nu  intrau  în  competenţa

noastră;

Prin note telefonice au fost transmise 27 de sesizări către diferite instituţii sau operatori de servicii

publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: 23-DADP ,4-Urban SA.

Poliţiştii locali au fluidizat traficul rutier cu ocazia lucrărilor de modernizare a carosabilului și de

toaletare a copacilor, asigurând totodată măsuri de ordine cu ocazia diferitelor evenimente:

-am supravegheat Casa de Cultură Municipală, parcul Tineretului și Centrul Cultural Ionel Perlea,

locații în care s-au oficiat căsătorii civile, 

- am participat la menținerea ordinii și  liniștii publice la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor

de fotbal din liga a III-a, a unui meci caritabil și cu ocazia Cupei Municipale la atletism, 

- în perioada 18-20 octombrie 2019  am organizat un dispozitiv de  acțiune  în zona Bazinului

Olimpic,   cu  ocazia  manifestărilor  ocazionate  de  Festivalul  toamnei,  efectuând  verificări  ale

activităților comerciale, menținerea ordinii și liniștii publice, afluirea traficului rutier în zona de

acces și în spațiul de parcare. 

- în  data  de  25  octombrie  am  asigurat  măsuri  de  ordine,  la  Monumentul  Eroilor,  din  Parcul

Tineretului, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei Române,

- în data de 26.10.2019, polițiștii locali au supravegheat pe linie de ordine publică și trafic rutier,

zona limitrofă bisericii Sf.  Dumitru unde a avut loc  hramul acesteia.

             Poliţiştii locali au efectuat acţiuni de însoţire a funcționarilor publici din celelalte servicii și

direcții ale primăriei Slobozia în diferite acțiuni, după cum urmează:

- am răspuns la patru solicitări ale serviciului de Urbanism și Amenajare a Teritoriului,  însoțind

reprezentanții acestuia  în vederea înmânării unor adrese, somații sau pentru constatarea legalității

unor lucrări  de construcții  și luarea de măsuri legale de sancționare;  

- în data de 04.10.2019, am însoțit  lucrătorii  din cadrul Penitenciarului  Slobozia la DGASPC în

vederea predării unui minor eliberat din penitenciar.

- am acordat sprijin executorului judecătoresc pentru evacuarea unui debitor.

- în data de 07 octombrie am însoțit reprezentanții DAS, într-o acțiune în cartierul Bora, în vederea

efectuării unei anchete sociale cu privire la minorii ce locuiesc într-un   imobil și apoi în vederea

igienizării  apartamentului  unei  persoane  cu   probleme  de  comportament  aflată  în  evidențele

instituției noastre.
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Pe timpul patrulării, în luna octombrie, polițiștii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate, ce nu

prezentau urme de forțare,  procedându-se  la anunțarea operativă a proprietarilor pentru a constata dacă

lipsesc obiecte din autovehicul și pentru a lua măsurile necesare de asigurare ale acestora.

Polițiștii  locali  au  supravegheat  permanent  platformele  gospodărești  nou  amplasate  și  expuse

riscului de depozitare de deșeuri în afara containerelor sau a platformei ori de nerespectare a obligațiilor

de colectare selectivă. Acțiunea s-a derulat în baza Planului de măsuri nr. 11842/2019 pentru prevenirea și

combaterea faptelor contravenționale ce aduc atingere aspectului estetic și gospodăresc al municipiului. În

această lună s-au aplicat 17 amenzi și 10 avertismente unor persoane care au depozitat deșeurile în afara

containerelor special destinate sau chiar în afara platformelor.

Polițiștii locali din cadrul serviciului de circulație rutieră au desfășurat acțiuni în baza Planului de

măsuri nr. 11926/04.10.2019 pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind oprirea

autovehiculelor înaintea trecerilor pentru pietoni în zonele intens circulate ale municipiului. În perioada

04-13 octombrie, de derulare a acțiunii planificate,  s-au aplicat 110 sancțiuni contravenționale.

S-au  derulat  acțiuni  în  baza  Planului  de  măsuri  nr.12987/23.10.2019  pentru  prevenirea  și

combaterea  faptelor  de  natură  contravențională  din  domeniul  gestiunii  deșeurilor.  S-a  supravegheat

sistematic zona de sud-vest a cartierului Bora, expusă riscului de depozitare a deșeurilor menajere sau

provenite  din  construcții  ori  din  alte  surse.  Polițiștii  locali  au  procedat  la  afișarea  în  tot  cartierul  a

anunțurilor privind obligațiile cetățenilor în acest  domeniu și a regulilor de gestionare a deșeurilor, în

punctele mai intens traficate (stații de autobuz, unități școlare, unități comerciale, Cimitirul Uman, etc.).

În perioada ianuarie-octombrie 2019, s-au aplicat 69 de sancțiuni contravenționale, din care 65

amenzi.

S-au  derulat  acțiuni  în  baza  Planului  de  măsuri  nr.  13132/28.10.2019  pentru  prevenirea  și

combaterea faptelor de natură contravențională privind amplasarea de panouri publicitare pe domeniul

public. Din toate cele 46 de unități avute în vedere, 31 aveau îndeplinite condițiile legale. Au fost astfel

luate  în  evidență  celelalte  15   care  nu  au  putut  prezenta  dovada  achitării  taxelor  corespunzătoare,

stabilindu-li-se măsuri de intrare în legalitate. La termenul convenit pentru recontrol, lucrurile intraseră în

normalitate : 3 unități comerciale au achitat taxele legale, 5 dintre ele au renunțat la afișarea panourilor iar

alte 5 au optat pentru expunerea panoului pe perete sau vitrină. O altă unitate comercială a fost în situația

de a solicita rezolvarea situației prin realizarea unor compensări la capitolul impozite și taxe.

Pentru luna noiembrie este planificată o acțiune de control a activității de transport în regim de taxi

și, în domeniul circulației rutiere, o acțiune în care se va urmări disciplinarea conducătorilor auto în ce

privește oprirea/staționarea pe benzile de preselecție.

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza
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