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În luna iunie, ca perioadă de debut a sezonului estival, Poliţia Locală Slobozia s-a axat,
în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale. Aceste activităţi au avut drept obiective
fundamentale  creşterea  siguranţei  cetăţeanului,  menţinerea  ordinii  şi  liniştii  publice,
prevenirea  şi  combaterea  faptelor  contravenţionale  şi  infracţionale  în  conformitate  cu
prevederile Legii  nr.155/2010 a Poliţiei  Locale.  Astfel  am avut permanent în teren 3 – 5
patrule  care  au acoperit  întreaga suprafaţă a  municipiului  Slobozia.  Ca urmare a faptelor
constatate, au fost aplicate  748  sancţiuni, din care 426  amenzi, în valoare totală de 88.690
lei  şi  322 avertismente.  Rezultatele acestei  luni se situează cu cca. 20 % peste  cele ale
lunilor precedente dar, în mod similar, şi peste cele ale lunii iunie din anii anteriori.

Nr.crt Domenii de activitate Total
sancţiuni

Avertismente
verbale

Avertismente
scrise

Amenzi

1 circulaţia pe drumurile publice 307 124 49 134

2 salubritate, gestionarea deşeurilor 108 30 3 75

3 îngrădirea, ocuparea domeniului public 17 3 - 14

4 tulburarea liniştii publice, injurii, 
cerşetorie

260 81 9 170

5 altele 56 22 1 33

În această lună, poliţiştii locali au legitimat un număr de  966 persoane, fiind efectuate
de către dispecer  269 de verificări în bazele de date MAI, pentru identificarea persoanelor
sau a proprietarilor de autovehicule ce au încălcat prevederile legale.

La dispeceratul Poliţiei Locale s-a înregistrat un număr de  148 reclamaţii şi sesizări,
dintre care, cele mai multe – 73, vizau abateri la Legea nr.61/1991.    

Măsurile luate de poliţişti ca urmare a rezolvării  sesizărilor sunt:
-  34 amenzi,
-  47 avertismente, 
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto,
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- conducerea la domiciliu a unei persoane cu tulburări de comportament
- solicitarea intervenţiei ISU,
- îndrumarea reclamantului către Poliţia Municipală întrucât  faptele sesizate  exced

aria noastră de competenţă,
- aplanarea unui conflict iscat,
- îndepărtarea din zonă a tinerilor care produceau gălăgie,
- supravegherea zonelor ce fac obiectul sesizării.

Odată cu debutul sezonului cald, poliţiştii locali au continuat ca şi în anii precedenţi,
supravegherea tuturor acelor puncte  şi  zone, considerate prioritare, care constituie surse de
fapte  de  natură  contravenţionale  aflate  în  competenţa  Poliţiei  Locale,  vizând  în  special
tulburarea ordinii şi liniştii publice, consum de băuturi alcoolice, aruncarea de deşeuri pe
domeniul public. Lista acestor puncte este actualizată în funcţie de situaţia din teren şi în
cadrul acţiunilor de patrulare pe raza întregului municipiu, pe întregul interval de timp al
celor trei schimburi de lucru, aceste puncte prioritare de interes au fost ţinute sub observaţie
în intenţia prevenirii oricărei fapte ilicite.

În perioada 05-07 iunie 2017, poliţiştii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publică
şi  Control au desfăşurat acţiuni pe linie comercială,  acestea vizând inventarierea teraselor
sezoniere de pe raza municipiului Slobozia şi  controlul legalităţii funcţionării lor. Au fost
aplicate 2 amenzi administratorilor ce nu deţin autorizaţie vizată pe anul în curs.

Poliţiştii locali din cadrul serviciului de ordine publică şi control au desfăşurat acţiuni
de verificare a modului în care sunt îndeplinite  prevederile cuprinse în actele normative în
vigoare, cu privire la placarea faţadelor blocurilor de pe raza municipiului. Au fost depistate
două  locaţii  unde  se  desfăşoară  acest  tip  de  activitate,  fiind  aplicată  o  amendă  pentru
executarea de lucrări fără a avea montată plasă de protecţie.

Poliţiştii  locali  din cadrul serviciului  de circulaţie rutieră au derulat  acţiuni în baza
Planului de măsuri nr.5195/2017 pentru prevenirea şi combaterea încălcării normelor rutiere
de către biciclişti şi pietoni. Persoanele depistate încălcând prevederile legale în vigoare au
fost atenţionate şi informate cu privire la obligaţiile lor privind respectarea reglementărilor
rutiere, în vederea adoptării de către acestea a unui comportament corespunzător în trafic. Cu
această ocazie, s-au aplicat  35 de sancţiuni contravenţionale : 28 avertismente şi 7  amenzi.

În data de 27 iunie, poliţiştii locali au acţionat în baza Planului de măsuri nr.5998/2017
pentru prevenirea şi  combaterea faptelor de natură contravenţională privind organizarea şi
desfăşurarea  activităţii  de  transport  în  regim  taxi.  S-a  urmărit  deţinerea  de  atestate
profesionale de către conducătorii auto. Nu s-au constatat abateri de la prevederile legale.
          În data de 22 iunie, o persoană de sex masculin, cu domiciliul pe raza municipiului ne-a
sesizat cu privire la faptul că fiul său în vârstă de 5 ani a plecat de acasă însoţit de un alt copil
de aceeaşi vârstă. Poliţiştii locali au demarat acţiunea de căutare a minorilor, aceştia fiind
depistaţi, la scurt timp, în zona şcolii generale nr.6. A fost anunţat părintele care s-a deplasat
la faţa locului pentru ridicarea copiilor.
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          În  ziua de 24.06.2017, urmare a apelului telefonic de la Poliţia municipiului Slobozia
către dispeceratul Poliţiei Locale Slobozia, am avut în atenţie pe numitul C.L.C. suspect de
furt telefoane mobile de pe raza localităţii.  Persoana în cauză a fost depistată de poliţiştii
locali în zona postului de televiziune Antena 1, care a fost interceptată, condusă la sediul
Poliţiei  Locale  şi  predat  agenţilor  din  cadrul  Poliţiei   Slobozia  în  vederea  continuării
cercetărilor.

Urmare imaginilor surprinse de camerele video amplasate în cartierul Bora, poliţiştii
din cadrul Serviciului de Circulaţiei Rutieră ai Poliţiei Municipale aflaţi în patrulă mixtă cu
agent al Poliţiei Locale au reuşit identificarea şi depistarea unui autoturism suspect, folosit la
săvârşirea de infracţiuni, conducătorul auto şi pasagerii din autoturism fiind conduşi la sediul
poliţiei pentru derularea cercetărilor.

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat un autoturism neasigurat fapt ce a fost
adus la cunoştinţă proprietarului, în cel mai scurt timp. Autoturismul nu prezenta urme de
forţare.

          Poliţiştii locali au însoţit reprezentanţii Primăriei sau ai altor instituţii ori servicii 
publice, în diferite situaţii, ori au participat la acţiuni comune după cum urmează:

- însoţirea  reprezentanţilor  Serviciului  de  Urbanism  pentru  a  verifica  legalitatea
executării unor lucrări de modernizare,

- participarea la acţiunea de evaluare a terenurilor, clădirilor neîngrijite de pe raza
municipiului, de către comisia înfiinţată la nivel de primărie,

- verificarea în teren împreună cu Serviciul de urbanism şi somarea beneficiarilor de
terenuri atribuite potrivit Legii nr. 15/2003, din Cartierul Tineretului, de intrare în
legalitate,  cu privire la faptul  că au extins prin împrejmuirea realizată, suprafaţa
pusă în posesie. Termen de intrare în legalitate : până la data de 10 iulie 2017,

- însoţirea reprezentantului Serviciului de Gospodărie Comunală, pentru verificarea
modului  de  gospodărire  şi  întreţinere  a  blocului  de  locuinţe  sociale  de  pe  str.
Lacului, nr. 10,

- în data de 20.06.2017, am însoţit reprezentantul Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă şi un angajat al ISU Ialomiţa, în vederea identificării soluţiilor tehnice
pentru menţinerea accesului în scara blocului  J2, nestânjenit de alte vehicule, date
fiind configuraţia carosabilului.

- însoţirea executorului judecătoresc pentru executarea silită a unui debitor,
- însoţirea reprezentanţilor SPAS şi respectiv  DADP, la domiciliul a două persoane

cu  probleme  de  comportament,  în  imobilele  cărora  au  fost  efectuate  acţiuni  de
ridicarea deşeurilor colectate de la platformele gospodăreşti şi de deratizare.

- însoţirea reprezentanţilor SPAS, în acţiunea de efectuare a unei anchete sociale la
domiciliul unei persoane cu probleme de comportament.

- însoţirea reprezentantului S.C. Urban S.A. pentru  debranşarea de la reţeaua de apă
a unui consumator casnic ce a înregistrat debite.
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S-au  asigurat  măsuri  de  ordine  cu  ocazia  diferitelor  evenimente,  după  cum
urmează:

- în  parcul  Tineretului  cu  ocazia  Magiei  Culorilor  şi  a  manifestărilor  sportive
organizate de Clubul Sportiv Municipal,

- în Piaţa Unirii, cu ocazia desfăşurării ceremonialului militar şi religios organizat cu
prilejul sărbătoririi Zilei Drapelului, participând efectiv şi la defilare,

- în zona Primăriei cu ocazia oficierii căsătoriilor civile.

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza
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