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Luna iunie a  fost  și  aceasta  o perioadă  în  care Poliția  Locală  Slobozia a  avut  ca principală

preocupare derularea  lucrărilor și acțiunilor destinate  prevenirii și combaterii noului coronavirus fiind

organizate  acțiuni  și  misiuni  specifice,  în  scopul  aplicării  măsurilor  stabilite  prin  Legea nr.  55/2020.

Ponderea efectivelor noastre a fost angrenată în dispozitivul operațional pe această temă,  acționând în

patrule mixte cu lucrători  din cadrul Poliției  Municipale Slobozia,  pentru urmărirea respectării  tuturor

obligațiilor impuse de situația actuală ce decurge din starea de alertă. Astfel, s-a avut în vedere urmărirea

respectării  restricțiilor   privind  circulația  în  afara  locuinței/gospodăriei  impuse  persoanelor  izolate  la

domiciliu, notificarea persoanelor sosite în țară din zone aflate sub cod portocaliu sau roșu de coronavirus,

prevenirea formării de grupuri de persoane și nerespectarea distanței sociale, utilizarea măștilor în spații

închise,  existența  dezinfectantului  pentru  utilizarea  de către  clienți  și  călători,   în  spațiile  comerciale

respectiv în mijloacele de transport public de călători.  

În această lună am efectuat verificarea  pentru cca o treime din persoanele izolate le domiciliu

aflate în evidențe de pe raza municipiului, ceea ce reprezintă  1716 verificări la domiciliul  și totodată am

notificat 173 de persoane sosite în țară, precum și membrii de familie ai acestora sau alte persoane care

locuiesc la aceeași adresă cu titularul. Au fost controlate mijloacele de transport public local de călători,

într-o  medie  de  5-7  autobuze  pe  zi,  urmărindu-se  inclusiv  existența  peretelui  separator  pentru

compartimentul  șoferului.  De  asemenea,  au  fost  verificate  peste  85  de  autoturisme  care  efectuează
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transport în regim de taxi, aplicându-se tot atâtea avertismente pentru nerespectarea obligației de a lua

măsura separării fizice a conducătorului auto de locurile din spate, conform ordinul MAI. 

Ca  parte  importantă  în  toată  activitatea  noastră,  prin  efectivele  neangrenate  în  dispozitivele

zilnice ale poliției municipale, s-a continuat supravegherea întregului municipiu pe linia ordinii și liniștii

publice, a  disciplinei  în  traficul  rutier  și  pietonal,  a  procesului  de  gestionare  a  deșeurilor  pe  raza

municipiului  nostru,  în  special  în  ceea  ce  privește  colectarea  deșeurilor  menajere  la  platformele

gospodărești. Au fost supravegheate cu atenție zonele și punctele considerate sensibile chiar dacă nu au

mai  fost  înregistrate  sesizări  –  Ugira,  Camera  de  Comerț,  spălătoria  auto  din  spatele  Clubului

Tineretului,  b-dul. Chimiei,  b-dul Sudului,  incinta Lidl-Gării,  zona Casei de Cultură a Sindicatelor,

toate cuprinse într-o listă aflată în atenția polițiștilor locali care le urmăresc permanent, insistându-se în

special pe prevenirea faptelor ce produc disconfort prin tulburarea liniștii publice sau depozitarea de

deșeuri. Nu au fost constatate abateri deosebite de la lege, dar au fost luate totuși măsuri de sancționare

pentru  ceea  ce  putem  considera  manifestări  obișnuite  ale  sezonului,  care  însă  afectează  confortul

locuitorilor. Este vorba de muzică la intensitate mai mare în anumite zone, tulburarea liniștii de către

tineri (cei mai mulți dintre ei minori), prin activități sportive sau de divertisment în apropierea blocurilor

de locuințe, prezența persoanelor în spațiul public la ore târzii de noapte. Aceste din urmă situații sunt

determinate  de  temperaturile  ridicate  și  de  anumite  obiceiuri  legate  de  modalitatea  de  petrecere  a

timpului liber în special în zona UGIRA, b-dul Sudului, cartier Bora, cu mențiunea că cele constatate în

astfel de cazuri nu impun luarea de măsuri de sancționare. Prin acțiunile desfășurate în ultima perioadă,

la acest moment b-dul. Chimiei și b-dul Sudului sunt degajate de autoturismele care de obicei staționau

aici până la ore târzii,  încălcând semnificația indicatoarelor rutiere  și producând totodată tulburarea

liniștii  publice.  Marea  masă  a  tinerilor  conducători  auto,  își  petrec  acum serile  și  nopțile  în  zona

platoului de lângă bazinul de înot, unde se face o supraveghere  sistematică de către echipele de polițiști

locali dar și prin intermediul camerei video existente în zonă. Urmează amplasarea a încă una sau două

astfel de camere video având în vedere întinderea destul de mare a zonei respective.

De asemenea, Cartierul Tineretului a fost supravegheat permanent, urmărindu-se eliminarea depozitării

materialelor  de  construcții  de pe  domeniul  public  sau formarea  de depozite  neautorizate  de deșeuri

provenite din construcții.

Totalul sancţiunilor aplicate în această lună este de 668, din care 292  amenzi în valoare de  66295

lei şi   376 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţie rutieră                                                       - 282;

2 / 4



 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie            - 224;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                               -  50;

 Legea nr. 55/2020                                                    -   70;

 alte abateri                                                                -  42.                                    

S-a primit un număr de 273 reclamaţii şi sesizări (69 fiind neconfirmate) dintre acestea 254 fiind

înregistrate telefonic,  10 scrise  şi 9  verbale. Determinante au fost abaterile la Legea nr. 61/1991 –172.

Urmare acestora s-au aplicat 86  amenzi şi 97  avertismente dar şi alte măsuri precum:

  verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;

  îndepărtarea grupurilor de tineri din zonele predispuse tulburării liniştii publice;

 supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

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

noastră;

 aplanarea conflictelor iscate.

Prin note telefonice au fost transmise 45 sesizări către diferite instituţii sau operatori de servicii

publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP -40, Urban SA–5.

În  zilele  de  3  și  4  iunie,  am  însoțit  reprezentanții  DSV  în  vederea  identificării  porcinelor

neînregistrate și pentru a se recolta probe de sânge  la cele aflate în evidențe.

Polițiștii locali au verificat toate unitățile de alimentație publică ce dețin terase amenajate, ocazie

cu care le-au fost prelucrate obligațiile ce le revin cu privire la Autorizația de alimentație publică. Au

fost astfel verificate un număr de 36 unități, dintre acestea 15 nu dețineau viza pe anul în curs, fiindu-le

dat termen de intrare în legalitate, în caz contrar vor suporta rigorile legii. 

În data  de 10 iunie 2020, în jurul orelor 13.45,  polițiștii  locali  s-au sesizat  în legătură  cu o

persoană de sex masculin care a sustras 2 covoare aflate în spatele blocului pe o bară metalică. La fața

locului  a  fost  identificată  persoana care  a  comis  fapta  și,  ulterior,  partea  vătămată.  S-a  procedat  la

legitimarea și efectuarea controlului personal și al bagajelor asupra suspectului, reieșind că acesta are

domiciliul pe raza comunei Perieți. Persoana vinovată și bunurile ce au făcut obiectul infracțiunii au fost

transportate la sediul Poliției Municipale pentru continuarea cercetărilor.

În  data  de  09.06.2020,  am  însoțit  reprezentanții  DAS,  pe  strada  Crișan,  la  domiciliul  unei

persoane  cu risc de victimizare, pentru a efectua o anchetă în ceea ce privește starea acesteia.

În cursul aceleiași zile, am însoțit reprezentanții Serviciului Urbanism  și Apele Române, la digul

din zona Bora, în vederea efectuării  unor verificări  impuse de necesitatea executării  unor lucrări  de

consolidare a digului de pe râul Ialomița, pe frontul cuprins între cele două poduri.
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Urmare fenomenelor meteo nefavorabile – cod galben de ploi și vijelii, am urmărit și transmis

către entitățile competente - DADP, Urban SA, ISU,  situațiile constatate ca urmare a ploilor intense și a

vântului  puternic.   Totodată,  am acordat  sprijin  acestora  în  derularea  măsurilor  care s-au impus  cu

această ocazie, pentru situațiile constatate (copaci doborâți la pâmânt, autoturisme avariate, acumulări

mari de apă pe anumite sectoare de drum etc).

Pe perioada desfășurării bacalaureatului am asigurat ordinea și liniștea publică în zona limitrofă a

centrelor de examen, fără a fi înregistrate evenimente deosebite.

Director,

Ing. Laurenţiu Abaza

4 / 4


