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RAPORT DE ACTIVITATE
octombrie 2017

Activitatea  din  această  lună  a  avut  ca  rezultat  aplicarea  unui  număr  de  518

sancţiuni,  din care 299  amenzi în valoare totală de  70.670 lei şi   219 avertismente,

determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOT. AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 258 108 35 115

2 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 48 15 1 32

3
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

10 7 - 3

4 NEMENŢINERA ASPECTULUI ESTETIC 29 6 - 23

5 ANIMALE ÎN LIBERTATE 7 3 - 4

6 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

131 35 - 96

7 ALTELE 35 8 1 26

În această lună, poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine cu ocazia diferitelor

evenimente, după cum urmează:

 Piaţa Agroalimentară – Serbările Recoltei,

 Stadionul Municipal unde s-a desfăşurat Cupa Municipiului la atletism.
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 Casa de Cultură Municipală, cu ocazia Bursei locurilor de Muncă pentru asistaţii

sociali.
 La  monumentul  Colonel  Popescu,  din  parcul  Tineretului,  cu  ocazia

manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei Române . Totodată, poliţiştii locali au

depus coroane de flori ca semn de recunoştinţă pentru cei ce au purtat cu onoare

ţinuta militară, 
 În cursul aceleiaşi zile, am însoţit plutonul militar, pe raza municipiului cu ocazia

defilării cu torţe, 

S-a primit un număr de 122 reclamaţii şi sesizări (19 fiind neconfirmate) dintre

acestea  112 fiind înregistrate  telefonic,  6   scrise  şi   4  verbale.  Determinante  au  fost

abaterile la HCL nr. 96/2014 (privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor

de parcare de reşedinţă) -   50, semnificativ fiind şi  numărul sesizărilor înregistrate la

Legea nr. 61/1991 - 38. Urmare acestora s-au aplicat  23 amenzi şi  65 avertismente dar şi

alte măsuri precum:

  verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;

  invitarea conducătorilor auto la sediul  Poliţiei  Locale în vederea clarificării

situaţiei;

  supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

 solicitarea intervenţiei Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;

 îndepărtarea  din  zonă  a  persoanelor  care  făceau  obiectul  reclamaţiei  (copii,

persoane fără adăpost sau persoane  cu probleme de comportament);

 îndrumarea  către  Poliţia  Municipală  a  persoanelor  care  au  făcut  sesizarea,

întrucât faptele reclamate nu intrau în competenţa noastră;

 aplanarea conflictelor iscate.

  De asemenea, poliţia locală a susţinut zilnic activitatea DADP, în zonele în care s-

au efectuat  lucrări  de asfaltare,  de modernizare şi  de extindere a părţii  carosabile.

Astfel, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a zonelor în lucru în scopul

materializării obiectivelor.

  În această lună s-au derulat acţiuni de însoţire/conducere, după cum urmează:

 însoţirea unui executor judecătoresc, pentru a efectua o o evacuare silită,
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 acordare sprijin echipajului SMURD , pentru conducerea unei persoane cu 

afecţiuni psihice la Spitalul Judeţean,

 însoţire reprezentanţi Primărie, (serviciul Urbanism,  Asociaţii de Proprietari,) 

pentru rezolvarea unor lucrări sprecifice,

 acordat spijin angajaţilor DADP, degajând autoturismele din zonele unde se 

toaletează copacii,

Urmare constatărilor  din teren s-au transmis   30 de note  telefonice,    23 către

DADP,  6 –Urban SA, 1-Poliţia Locală Amara.

           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 au solicitat. Totodată,

a  fost   supravegheat  traseul  cel  mai  frecventat  de  către  elevii  ce  locuiesc  în  afara

municipiului, în deplasarea de la sau spre gară şi autogară, în aceste două obiective, ca

puncte de concentrare a elevilor navetişti, urmărindu-se eliminarea tuturor evenimentelor

nedorite în care ar putea fi implicaţi elevii.

În data de 02 octombrie, în jurul orelor 13.45, o patrulă a Poliţiei Locale Slobozia a

fost sesizată de către un cetăţean că, în zona blocului MB13, o persoană de sex masculin

atrage în discuţii persoane de sex feminin, încercând să le înşele simulând găsirea unei

verighete pe trotuar. Metoda de lucru este de fapt cunoscută, dar trebuie adusă în atenţie

pentru  a  evita  căderea  în  plasa  escrocilor:  persoana  suspectată  se  preface  a  găsi  o

verighetă din aur pe jos, în imediata apropiere a persoanei vizate pentru a fi înşelată, pe

care o abordează imediat, prezentându-i totodată obiectul, o verighetă de culoare galbenă.

Afirmă că  a găsit bijuteria dar că ar dori să o vândă, la un preţ mai mic pentru că nu îi

trebuie  dar  are  nevoie  urgentă  de  bani,  propunându-i  victimei  această  tranzacţie.  În

realitate,  el  îi  pune la  dispoziţie  o  verighetă  dintr-un material  fără  valoare.  La  locul

indicat, poliţiştii locali au depistat un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din judeţul Sibiu care,

la solicitare, a prezentat verigheta pe care o arunca pe jos, recunoscând astfel indirect

fapta, şi asupra căruia au fost găsite 12 verighete din material galben. Urmare a celor

constatate, persoana a fost predată echipei de cercetare din cadrul Poliţiei Municipiului

Slobozia.
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Poliţiştii locali au depistat în noaptea de 10/11 octombrie, ora 04,00, în zona Casei

de Asigurări de Sănătate, o persoană fără adăpost,  care încerca să deschidă portierele

autoturismelor parcate la bordură. În urma controlului corporal sumar nu au fost găsite

bunuri. Au fost verificate autoturismele din zonă fără a fi constatate urme de forţare. A

fost anunţată Poliţia Municipală.
Agenţii sectorişti au luat în evidenţă 3 autoturisme ce prezintă indicii că se

încadrează în prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori

al unităţilor administrativ-teritoriale, urmând a se derula procedura legală.
Pe  timpul  patrulării  pe  raza  municipiului,  poliţiştii  locali  au  luat  în  evidenţă  o

persoană cu tulburări de comportament, depistată în parcul Tineretului.  Aceasta a fost

condusă la domiciliu şi lăsată în grija soţului.
În data de 24 octombrie,  am asigurat măsuri de  fluidizare a traficului rutier în

zona Liceului de Artă Ionel Perlea unde  s-a desfăşurat un exerciţiu de alarmare pentru

verificarea capacităţii de reacţie şi de intervenţie a structurilor pentru situaţii de urgenţă,

în caz de cutremur cu magnitudinea peste 7 grade.
La solicitarea Poliţiei Municipale, am participat alături de agenţii acestei instituţii,

la acţiunea de depistare şi  imobilizare a autovehiculelor ce au sechestru asigurator de

către ANAF.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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