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Raport de activitate
luna octombrie 2012
În luna octombrie, în cadrul activităţilor obişnuite ale instituţiei noastre şi
având în vedere apropierea sezonului rece, s-a acţionat în vederea identificării tuturor
vehiculelor abandonate sau fără stăpân ce ocupă domeniul public sau privat al
municipiului şi care îngreunează, aşa cum o arată experienţa anilor anteriori, acţiunile
de deszăpezire. Astfel, chiar dacă nu au statutul efectiv de vehicule abandonate, au
fost luate în evidenţă , în baza Planului de măsuri nr.8653/15 .10.2012 un număr de 47
vehicule din care 21 existente deja în evidenţele instituţiei. Urmează ca, în cel mai
scurt timp, să identificăm deţinătorii legali ale acestora şi să le aducem la cunoştinţă
prevederile Legii nr. 421/2002 precum şi măsurile pe care ei le pot lua pentru a
preîntâmpina eventuale măsuri de sancţionare.
Totalul sancţiunilor aplicate în această lună a fost de 373, din care 194 amenzi
în valoare totală de 34260 lei şi 179 avertismente.
Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:
•
circulaţie rutieră
- 236;
•
tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie
- 94;
•
salubritate, gestiunea deşeurilor
- 13;
•
îngrădirea, ocuparea domeniului public
- 16;
•
alte abateri
- 14.
Urmare costatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 23 de sesizări, din
care către DADP – 12, Urban SA – 8, Servicii Comunale –2, Enel SA-1.
În acest interval de timp au fost înregistrate la sediul instutuţiei 84 de reclamaţii
şi sesizări, din care: telefonice - 73, verbale - 4 şi scrise - 7.
Urmare soluţionării acestora, s-au aplicat 28 de sancţiuni, din care 4 amenzi şi 24 de
avertismente. Din totalul reclamaţiilor primite 11 nu s-au confirmat
Poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine la o serie de manifestări publice :
-la Casa de Cultură a Sindicatelor în zilele de 4 şi 5 octombrie cu ocazia
Festivalului de Folclor ” ION ALBEŞTEANU”,
-la mitingul organizat în Piaţa Prefecturii de Cartelul Alfa,
-la Casa de Cultură Municipală, cu ocazia desfăşurării manifestărilor ocazionate
de Ziua Pensionarilor
-la stadionul municipal unde, alături de angajaţii SC Pază şi Servicii
Comunitare, au constituit dispozitivul de ordine pentru meciul de fotbal dintre Unirea
04 şi Delta Tulcea.
La invitaţia responsabililor Centrului Comunitar al Persoanelor în vârstă, în
data de 3 octombrie, reprezentantul instituţiei noastre a participat la dezbaterea temei

Siguranţa civică, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi rezolvarea problemelor cu impact
asupra vieţii sociale.
S-a fluidizat traficul rutier în cazurile efectuării de reparaţii la reţeaua de
alimentare cu apă precum şi pe traseul Strada Nordului - Aleea Castanilor pentru
asigurarea accesului vehiculelor ce transportau alimente la Cantina socială.
În această lună au fost derulate acţiuni de însoţire şi conducere în diferite
situaţii, după cum urmează:
• insoţirea angajaţilor SPAA în Piaţa Agroalimentară în vederea atenţionării
comercianţilor care nu respectă regulile privind ocuparea domeniului public pentru
desfăşurarea actelor de comerţ;
• însoţirea reprezentanţilor copartimentului de Relaţii cu Asociaţiile de proprietari la
bloc Saco, din strada Gării în vederea clarifcării situaţiei racordurilor la canalizare;
• conducerea, prein executarea mandatelor, în faţa instanţei de judecată a două
persoane care aveau calitatea de martor în proces;
• conducerea unei persoane de sex feminin şi a fiului minor al acesteia, la Centrul
de Primire.
În data de 15 octombrie poliţist local Bulibaşa Nicolae în jurul orelor 17,45,
aflându-se în serviciul de patrulare cu auto de serviciu IL 08 PCS, în zona stadionului
municipal a fost abordat de Toader Dragoş născut la data de 02.06.1999 domiciliat în
Slobozia, care a reclamat verbal că i-a fost furată bicicleta marca DHS dintr-un garaj
aflat în interiorul CSS Slobozia – Secţia Carting de către un anume Toma zis
Cocoşatul. A fost sesizată Poliţia mun. Slobozia care a preluat cazul.
În data de 24 octombrie 2012, s-a primit o sesizare de la unul dintre centrele de
colectare a fierului vechi, conform căreia un tânăr a încercat să predea un capac de
canalizare pe care l-a abandonat ulterior în dreptul depozitului Romstal. Ajunşi la faţa
locului s-a constatat că este vorba de bucăţi de capac ce canalizare ce au fost predate
reprezentaţoilor URBAN SA.
În data de 25 octombrie 2012, urmare reclamaţiei locatarilor blocurilor 29, 36,
55 din strada Lacului, împreună cu efectivele poliţiei municipale s-a acţionat în baza
planului comun pentru prevenirea faptelor de natură antisocială la bloc UGIRA.
Totodată, s-a acţionat şi în strada Viilor nr.61, unde se află un alt ansamblu de
locuinţe sociale, locatarii acestuia provocând în mod repetat probleme anagajaţilor
SPAS şi locuitorilor din zonă.
De asemenea, o altă activitate a constat în asigurarea măsurilor de ordine în
Parcul Tineretului unde, în data de 25 octombrie, au avut loc manifestările prilejuite
de sărbătorirea Zilei Armatei. Cu aceeaşi ocazie, o patrulă auto a Poliţiei Locale
Slobozia a asigurat deplasarea pe traseul Parcul Tineretului-Garnizoana Slobozia, a
unui batalion militar în acţiunea lor de retragere cu torţe.
În data de 26 octombrie, în jurul orelor 19,40 poliţistul local Marghidan Iulian a
sesizat dispeceratul Poliţiei Locale Slobozia cu privire la faptul că o personaă a
provocat scandal şi, totodată, distrugerea unui geam termopan de la uşa de acces în
Piaţa Cuza Vodă. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii locali Gheorghe Petrică şi
Toma Florin, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, au identificat şi reţinut pe
autorul faptei - Matei Constantin, până la sosirea echipei de cercetare la faţa locului.
Matei Constantin a fost predat agentului Poliţiei municipiului Slobozia, în vederea
continuării cercetărilor.

