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În mod similar perioadei anterioare, pe parcursul lunii  septembrie, 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.

Începutul  toamnei,  cu  scăderea  temperaturilor  şi  începerea  anului  şcolar  au
determinat reducerea numărului de reclamaţii şi sesizări, comparativ cu lunile anterioare
(iulie–177  ,  august-194  )  astfel,  în  această  lună  la  dispeceratul  instituţiei  noastre  s-au
înregistrat 129 de reclamaţii (dintre acestea  20 nu s-au confirmat). Cu ocazia rezolvării
acestora s-au aplicat   84 de sancţiuni contravenţionale ( 26 amenzi şi  58 de avertismente)
dar au fost luate şi măsuri complementare precum:

 aplanarea a 3 conflicte,
 îndepărtarea tinerilor din zona ce făcea obiectul sesizării,
 înaintarea de adrese către instituţiile abilitate, în situaţia când sesizărilă nu intrau în

aria de competenţă a Poliţiei Locale,
 aplicarea de invitaţii în vederea prezentării la sediul instituţiei ,
 supravegherea zonei ce face obiectul sesizării,

Au  fost  legitimate   821  de  persoane,  pentru  160  dintre  acestea  fiind  necesară
verificarea în baza de date.

Activitatea  din  această  lună  a  avut  ca  rezultat  aplicarea  unui  număr  de   497
sancţiuni, din care 282  de amenzi în valoare totală de  60.040 lei şi  215 avertismente,
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:
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Nr.crt Domenii de activitate TOT. AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 214 86 36 92

2 DISTRUGEREA, DETERIORAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

2 1 - 1

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 45 10 1 34

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

8 1 3 4

5
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ 2 1 - 1

6 ANIMALE IN LIBERTATE 5 3 - 2

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

210 71 1 138

9 ALTELE 11 1 - 10

Urmare a constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 26 de sesizări, din
care către DADP 23– , Urban SA –1, Enel -1, Next Gen -1. 

Poliţiştii  locali  au  însoţit  în   acţiuni,  funcţionari  din  cadrul  primăriei  dar  şi
reprezentanţi ai altor instituţii publice, în vederea derulării unor activităţi specifice:

 în data de 06 septembrie, am însoţit reprezentantul Serviciului de Urbanism,
pe strada Peneş Curcanu în vederea verificării unor lucrări executate de către
beneficiarii Legii nr.15/2003.Totodată, ne-am deplasat pe Şoseaua Brăilei, la
sediul unei unităţi nou înfiinţată pentru a clarifica aspectele privind mijloacele
de publicitate,

 în cursul aceleiaşi zile, ne-am deplasat împreună cu un reprezentant al DADP
pe raza municipiului,  pentru clarificarea unor aspecte  ce ţin de locurile de
parcare atribuite potrivit HCL 96/2014,

  în ziua de 07 septembre 2017, am  însoţit reprezentantul Primăriei, pe raza
municipiului  în  vederea  rezolvării  unei  sesizări  primite  din  partea
reprezentantului unei  Asociaţii de Proprietari,

 am însoţit reprezentantul Serviciului de Urbanism, în diferite locaţii de pe raza
municipiului,  în  vederea  verificării  legalităţii  unor  lucrări  de  construire  şi
pentru efectuarea unor măsurători pe strada Sudului,

 în data de 14 septembrie, am însoţit administratorul locuinţelor sociale de pe
strada Viilor,  nr.61,  pentru a verifica modul în care se întreţin respectivele
locuinţe,
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 în data de 22 septembrie, am însoţit reprezentanţii  Servicii Publice Slobozia
SRL,  în  Piaţa  Agroalimentară  în  vederea  verificării  legalităţii  extinderilor
comercianţilor, în afara spaţiului de vânzare.

Poliţiştii  locali  din  cadrul  Serviciului  de  Circulaţie  Rutieră  au   acţionat  în  baza
Planului de măsuri nr.7970/18.08.2017 pentru prevenirea şi combaterea încălcării normelor
legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis pe căile de
comunicaţii  rutiere  şi  pietonale  din  municipiul  Slobozia.  În  perioada  18  august-18
septembrie  s-au aplicat 166 de sancţiuni contravenţionale.

În ceea ce priveşte  supravegherea unităţilor  şcolare,  trebuie subliniat  că prezenţa
poliţiştilor locali are o mare importanţă, păstrându-se permanent legătura cu profesorii de
serviciu  pe  unitate,  acordându-le  sprijin  în  momentul  în  care  aceştia  l-au  solicitat.
Supravegherea directă a unităţilor de învăţământ şi în mod special a şcolilor gimnaziale nr.
1, 2, 3, 5 şi a Liceului de Artă Ionel Perlea reprezintă o activitate de bază în programul
zilnic al poliţiştilor locali, fiind prezenţi la orele de început a programului şcolar în scopul
asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi pietonal prin dirijarea
circulaţiei  în  zonele  aglomerate,  precum  şi  pentru  prevenirea  principalelor  cauze
generatoare de evenimente rutiere. De la debutul anului şcolar şi până în prezent au fost
îndepărtate  peste  20  persoane  depistate  de  poliţiştii  locali  în  zona  şcolilor,  acestea
nejustificându-şi prezenţa în zona respectivă.  În data de 21.09.2017, agentul sectorist din
cartierul Bora, s-a deplasat la domiciliul a 3 minori ce nu mai frecventează orele de curs
unde  a  discutat  cu  părinţii  acestora,  fiind  îndrumaţi  să-şi  trimită  copiii  la  şcoală,
împiedicând astfel abandonul şcolar.

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,  Parcul Tineretului, Muzeul Agriculturii  şi Mănăstirea Sf. Voievozi, 

- am supravegheat Centrul Cultural Ionel Perlea  unde s-a desfăşurat un spectacol
în  aer  liber  denumit  Serenadă  de  toamnă  interpretat  de  membrii  Filarmonicii
,,Paul Constantinescu,,  din Ploieşti.

- în data de 08.09.2017, am asigurat măsuri de ordine în parcul Ialomiţa, unde a
avut loc manifestarea pentru copii, părinţi şi bunici, intitulată ”Oameni şi fluturi”.

- în perioada 22-24 septembrie  am asigurat măsuri de ordine şi de restricţionare a
traficului rutier la Muzeul Agriculturii unde s-a desfăşurat a II a editie a târgului
tematic  Pâinea  şi  Vinul,  la  care  au  participat   reprezentanţi  de  marcă  şi
producători tradiţionali.

- în data de 22 septembrie am asigurat măsuri de ordine în Parcul Tineretului, la
Stadionul  Muncipal  şi  Palatul  Copiilor  cu  ocazia  manifestărilor  dedicate
Săptămânii Mobilităţii Europene –Ziua Europeană fără maşini.

- am asigurat  măsuri  de  ordine  în  Piaţa  Agroalimentară  cu  ocazia  manifestării
tradiţionale  ,,Zilele  Recoltei  2017,,  Ediţia  din  acest  an  a  adus  în  Piaţa
Agroalimentară producători de legume şi fructe de toamnă, mustării şi preparate
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la grătar, precum şi ansambluri folclorice renumite, care au întreţinut atmosfera
de bucurie cu dansuri şi cântece populare.

- în data de 30 septembrie, am asigurat măsuri de ordine în Parcul Tineretului unde
au avut loc acţiuni cu ocazia Zilei Internaţionale a Inimii.

Am participat alături de Poliţia Municipală, la diverse acţiuni ce au vizat locurile cu
aglomerări de persoane pe timpul nopţii, în special sălile de jocuri de noroc dar şi alte zone
cunoscute  pentru faptele de tulburare a ordinii  şi  liniştii  publice. Totodată,  am acţionat
alături de agenţii  din cadrului Poliţiei  Minicipale,  Biroul Rutier,  în vederea imobilizării
autovehiculelor ce au sechestru asigurator instituit de către ANAF.

Urmare a adresei  primite din partea Primăriei  Slobozia,  Direcţia  de Urbanism şi
Gospodărie Comunală, am efectuat controale pe taxi, având în atenţie transportatorii ale
căror autorizaţii au fost suspendate. 

În noaptea de 15/16 septembrie, patrula formată din poliţist local şi agent din cadrul
Poliţiei Municipale, Biroul Rutier, a depistat o persoană ce conducea autoturismul pe un
drum public fără a poseda permis de conducere.

În data de 15 septembrie, poliţiştii locali aflaţi în patrulare pe raza cartierului Bora,
au depistat în zona fostului IAS, un atelaj hipo încărcat cu dale din beton (aproximativ 50
de bucăţi). Cele 2 persoane aflate în atelaj au declarat verbal că acestea au fost găsite pe
câmp, în zona fostului Complex de porcine. Bunurile depistate au fost depozitate în curtea
imobilului unuia dintre cei implicaţi până când organele de cercetare din cadrul Poliţiei
Municipale vor stabili dacă fac obiectul unei infracţiuni.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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