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Acțiunile lunii august s-au înscris în principal pe aria problemelor legate de tulburarea ordinii

și  liniștii  publice,  punându-se  accent  pe  zonele  aglomerate  (parcuri,  zone  comerciale,  zone  de

agrement) dar și pe puncte mai mult sau mai puțin recunoscute ca problematice din același punct de

vedere.

Totalul sancţiunilor aplicate în această perioadă a fost de  681 , din care  423 amenzi în 

valoare totală de  108.985 lei şi  258 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţie rutiera                                                           - 281 ;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                - 301 ;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                    -  61;

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                         - 12;

 distrugerea, deteriorarea domeniului public                   -   6;

 alte abateri                                                                      -  20.

Prin note telefonice au fost transmise 32 de sesizări către diferite instituţii sau operatori de

servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP –14, Poliția Municipală -13, Urban

SA -3, Polaris -1, Euromedia-1.

În această lună s-a primit un număr de 194  reclamaţii şi sesizări din care      178 telefonic,  8

verbale şi 8 în formă scrisă.   36 reclamaţii nu s-au confirmat. Urmare acţiunilor de rezolvare a

acestora, s-au aplicat  23  amenzi şi 108  avertismente.

S-a asigurat fluidizarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor de reparaţie în   carosabil și a

toaletării copacilor de către angajaţii DADP dar şi urmare unor accidente rutiere petrecute pe raza

municipiului.

Poliţiştii  locali  au  efectuat  acţiuni  de  însoţire/conducere  în  diferite  situaţii,  după  cum

urmează:

- însoțire reprezentant Urbanism, în catierele de case în vederea verificării legalității unor

lucrări de construire, 
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- însoțire SPAS și DADP în vederea ridicării gunoiului și igienizării apartamentului unei

persoane cu probleme de comportament,

- însoțire  DADP  în  vederea  ridicării  deșeurilor  depozitate  pe  domeniul  public  de  o

persoană de sex feminin, cunoscută ca având tulburări de comportament,

- am  însoțit  reprezentantul  Serviciului  de  Gospodărie  Comunală  în  teren,  în  vederea

clarificării unor sesizări primite la Primăria Slobozia,

- în data de 8 august am însoțit  reprezentantul Serviciului Urbanism în vederea afisării

unor somații beneficiarilor terenurilor atribuite potrivit Legii 15/2003,

- polițiștii locali au însoțit reprezentantul Serviciului de Gospodărie Comunală, pe strada

Lacului, bloc A –locuințe sociale, în vederea evacuării unei persoane rău-platnice.

Din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice, am participat, în limitele competenţelor, la

asigurarea măsurilor de ordine:

- am  supravegheat  zonele  în  care  s-au  oficiat  căsătorii  respectiv,  Casa  de  Cultură

Municipală și Parcul Tineretului,

- am asigurat  măsuri  de ordine cu ocazia  Turneului  de Tenis  al  Municipiului  Slobozia,

Memorial „Ioan Pinter”, competiţie intrată în tradiţia manifestărilor sportive organizate în

oraşul nostru. În acest an, competiţia s-a desfăşurat în perioada 12 – 18 august, 
- în data de 15 august, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine în Cartierul Bora, zona

Bisericii, unde s-a oficiat slujba cu ocazia Hramului,
- în data de 21 august, am asigurat măsuri de ordine în parcul Tineretului unde a avut loc

evenimentul  recreativ  ”Seara  Vandalismului  Cultural  ”,  având  ca  scop  principal

promovarea tinerilor artiști slobozeni,
- în data de 25 august polișiștii locali au asigurat măsuri de ordine în Parcul Tineretului

unde  s-a  desfășurat  concursul  Bătaie  cu  Apă  #2,  organizat  de  voluntarii  Interact

Slobozia,
- în data de 26.08.2017, am asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal un de s-a

desfășurat concursul de frumusețe canină ”Câinele, cel mai bun prieten.

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 2 autoturisme neasigurate         fapt ce a fost

adus la cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme de forţare.

În zilele de 04 și 24 august 2017, am participat alături de Poliția Municipală și IJJ Ialomița la

acțiuni ce au vizat locurile cu aglomerări de persoane pe timpul nopții, în special sălile de jocuri de

noroc dar și alte zone cunoscute pentru faptele de tulburare a ordinii și liniștii publice.
Polițiștii  locali  au  derulat  acțiuni  în  baza  Planului  de  măsuri  nr.7306/31.07.2017  pentru

prevenirea și combaterea unor fapte de natură contravențională  ce aduc atingere normelor legale

privind  protecția  mediului  (mai  exact,  verificarea  contractelor  de  salubritate  încheiate  de
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reprezentanții  unităților  comerciale  ce își  desfășoară activitatea  în Piața  Agroalimentară)  Au fost

verificate 5 astfel de unități fără a fi constatate abateri.
Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Circulație Rutieră au acționat în baza Planului de

măsuri  nr.7970/18.08.2017  pentru  prevenirea  și  combaterea  încălcării  normelor  legale  privind

oprirea, staționarea,  parcarea autovehiculelor și accesul interzis  pe căile de comunicații  rutiere și

pietonale  din  municipiul  Slobozia.  S-au  urmărit  în  mod  special,  zonele  limitrofe  unităților  de

reparații și întreținere a autovehiculelor, pentru îndepărtarea de pe domeniul public a celor avariate,

imobilizate  pe  domeniul  public,   prin  încălcarea  regulilor  de  circulație.  În  această  acțiune,  în

perioada 18-31 august s-au aplicat 89 de sancțiuni contravenționale, din care 52 amenzi.
Polițiștii  locali  din  cadrul  Serviciului  de  Ordine  Publică  și  Control,  au  acționat  în  baza

Planului de măsuri nr.7999/18.08.2017, pentru prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale ce

aduc atingere aspectului  estetic  şi  gospodăresc al  municipiului.  Astfel,  până în prezent,   au fost

aplicate 6  amenzi.
.

                                                                Director,
Laurențiu Abaza
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