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RAPORT DE ACTIVITATE

mai 2015
Pe parcursul lunii mai, poliţiştii locali din Sloozia au desfăşurat activităţile curente
de patrulare şi supraveghere a menţinerii ordinii şi liniştii publice dar au derulat şi o serie
de acţiuni, unele dintre ele în baza planurilor de măsuri, ce au vizat diverse aspecte legate
de activităţile comerciale – legalitatea amplasării pe domeniul public, a tonetelor destinate
comercializării de ziare, privind activitatea de publicitate – prezenţa materialelor
publicitare pe arterele pietonale, sau prezenţa persoanelor fără adăpost şi ocuparea de către
acestea a spaţiilor din scările de bloc sau în alte puncte din zonele aglomerate. Cea mai
amplă acţiune a fost pe această lună,
Planul de măsuri nr. 3987, din data de
21.05.2015, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice la manifestările ocazionate de
Sărbătorile municipiului Slobozia în perioada 21-24 mai, care a impus o concentare de
efective la o mare diversitate de acţiuni culturale, sportive, religioase, de divertisment sau
de altă natură, în mai multe puncte ale municipiului.
Astfel, în intervalul 5 – 12 mai, au fost inventariate toate tonetele destinate
comercializării de ziare şi reviste şi clarificate cu toţi cei 6 deţinători ale acestora, a
modalităţilor de utilizare a lor pe viitor, urmând ca în perioada următoare să fie verificat
modul de încadrare în obligaţiile legale. Au fost ridicate totodată, 6 tonete neutilizate de
către comercianţi.
Pentru toate materialele publicitare amplasate pe domeniul public, în faţa spaţiilor
comerciale, au fost făcute verificări, dispunându-se ridicarea celor pentru care nu s-a putut
prezenta acte justificative. Au fost controlate 19 unităţi, dintre care 10 nu deţineau actele
legale sau aveau documentaţia depusă la primărie, dar nu obţinuseră la momentul
controlului, avizele necesare.
Printre alte altele, s-au luat măsuri pentru :
 Asigurarea ordinii la crângul Peri, cu ocazia concursului organizat de ,,Ziua
Barbatului slobozean” – 3 mai,
 asigurarea fluidizării traficului rutier cu ocazia toaletării copacilor de către
DADP precum şi cu ocazia unui accident rutier soldat cu victime,
 însoţirea reprezentanţilor SPAS, la locuinţele sociale de pe strada Viilor nr.
61, în vedera debransării rău-platnicilor de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică,
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 însoţirea reprezentanţilor SPAS, la locuinţa unei persoane cu probleme
psihice, asistată social, în vederea salubrizării încăperii care devenise un
focar de infecţie,
 conducerea la Spitalul Judeţean, a unei persoane de sex feminin, ce a cazut
pe treptele Catedralei,
 anuntat Ambulanta si acordarea primului ajutor unei persoane de sex
masculin, gasită căzută pe b-dul Unirii,
Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 429
sancţiuni, din care 203 amenzi în valoare totală de 49.578 lei şi 226 avertismente,
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:
Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domenii de activitate

TOT.
209

AV.
80

AS.
48

AM.
81

DISTRUGEREA, DETERIORAREA
DOMENIULUI PUBLIC

8

6

-

2

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR

54

15

3

36

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI
PUBLIC

26

12

-

14

NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC

2

-

-

2

POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA
PUBLICĂ

2

-

-

2

15
101

7
39

3
4

5
58

1
11

6

3

1
2

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

ANIMALE IN LIBERTATE
TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII,
CERŞETORIE

COMERŢ
ALTELE

Pe parcursul lunii mai, s-a înregistrat un număr de 142 de reclamaţii şi sesizări (35
fiind neconfirmate) dintre acestea 130 fiind înregistrate telefonic, 5 scrise şi 7 verbale.
Determinante au fost abaterile la Legea 61/1991 –74 urmate de cele la HCL
96/2014, privind ocuparea ilegală a locurilor de parcare concesionate - 96 . Urmare
acestora s-au aplicat 23 amenzi, 6 avertismente scrise şi 51 avertismente verbale dar şi alte
măsuri precum:

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;

invitarea conducătorilor auto la sediul Poliţiei Locale în vederea clarificării
situaţiei;

solicitarea intervenţiei Ambulantei;
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aplanarea conflictelor iscate.
Prin note telefonice au fost transmise 31 de sesizări către diferite instituţii sau operatori
de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP -26, Urban S.A –3,
Telecom -1, Polaris-1 şi pentru care aceste entităţi aveau responsabilitatea intervenţiei
pentru remedieri.
În data de 12.05.2015, poliţiştii locali au intervenit în vederea aplanării unui conflict
iscat între un grup de persoane de etnie rromă pe care i-au şi condus la sediul instituţiei,
când au constatat că una dintre persoanele implicate avea asupra sa un cuţit. Ca urmare s-a
procedat la imobilizarea şi deposedarea acesteia de arma albă. Persoana în cauză a fost
predata agenţilor din cadrul Poliţiei Municipale.

DIRECTOR
Ing. Laurenţiu Abaza
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