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RAPORT DE ACTIVITATE
noiembrie  2017

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 465
sancţiuni, din care 262 amenzi în valoare totală de 60.090 lei şi 203 avertismente,
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.cr
t

Domenii de activitate TOT. AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 276 118 28 130

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

17 12 - 5

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

34 5 - 29

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

7 3 - 7

5
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ 

2 1 - 1

6 ANIMALE IN LIBERTATE 4 3 - 1

7 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE

94 28 - 66

8 COMERŢ 1 - - 1

9 ALTELE 30 5 - 25

 Luna noiembrie a debutat cu manifestări şi ceremonii religioase legate de 

aducerea la Mănăstirea Sfinţii Voievozi a Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea 

Rohia precum şi a  hramului bisericii. Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi 
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poliţiştii locali au acţionat alături de celelalte forţe cu atribuţii în menţinerea ordinii 

şi liniştii publice.

Măsuri de ordine s-au asigurat şi la Casa de Cultură Municipală unde a avut 

loc proiecţia specială a filmului Octav precum şi cu ocazia oficierii căsătoriilor 

civile.

În această lună a fost înregistrat în cadrul dispeceratului un număr de 140 

reclamaţii şi sesizări (15 fiind neconfirmate) dintre acestea 130 fiind înregistrate 

telefonic, 5 scrise şi 5 verbale. Determinante au fost abaterile la Legea 61/1991 – 

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

de parcare de reşedinţă) - 59. Urmare acestora s-au aplicat 24 amenzi şi 79 de 

avertismente dar şi alte măsuri precum:

• invitarea conducătorilor auto la sediul Poliţiei Locale în vederea clarificării 

situaţiei;

• 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.

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

urmează:

- am acordat sprijin lucrătorilor DADP prin degajarea de autovehicule a 

suprafeţelor supuse lucrărilor de asfaltare şi toaletare.
- am însoţit reprezentantul Serviciului Urbanism pe strada Traian, în vederea 

verificării legalităţii unei lucrări de construire.
- în data de 01 noiembrie 2017, ne-am deplasat la locuinţele sociale de pe 

strada Viilor, nr.61, unde am acordat sprijin angajaţilor din cadrul SPAS, în 

vederea conducerii la centrul din cartierul Bora a numitului Grumezea 

Gheorghe. Acesta a refuzat cazarea, motivând că va pleca la fiica lui, unde a 

locuit şi anul trecut. În prezent, susnumitul se adăposteşte în curtea centrului

social de pe strada Viilor, sub un acoperiş improvizat.
- am însoţit reprezentantul Serviciului Urbanism, în vederea clarificării unor 

sesizări primite de la cetăţeni,
- însoţire  reprezentant Serviciul Urbanism, în vederea afişării unei somaţii cu 

privire la obligaţiile ce revin persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 
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15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală.
- poliţiştii locali s-au deplasat la Judecătoria Slobozia în vederea executării a 4 

mandate de aducere.

Poliţiştii locali au identificat locaţiile unde se adăpostesc persoanele fără 

domiciliu de pe raza municipiului, situaţia acestora fiind transmisă Serviciului 

Public de Asistenţă Socială.

Poliţiştii locali au acţionat pe raza municipiului în vederea inventarierii 

terenurilor neîntreţinute, neîmprejmuite sau împrejmuite necorespunzător de către 

proprietarii sau deţinătorii acestora. A fost înaintată adresă către Direcţia de 

Impozite şi Taxe Locale.

Urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 14 sesizări, 

din care  către DADP –11 , Urban SA –2,  Polaris-1.

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.

Supravegherea directă a unităţilor de învăţământ şi în mod special a şcolilor 

gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5 ( Slobozia Nouă) şi Şcoala Bora precum 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.

În data de 14.11.2017, în jurul orelor 20, un poliţist local aflat în timpul liber 

a observat un grup de tineri (minori) ce se aflau într-un autoturism înmatriculat în 

Bulgaria, unul dintre aceştia urcându-se la volan şi avariind un alt autovehicul 

parcat regulamentar la bordură. Poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu s-au deplasat în cel mai scurt timp la faţa locului, identificând şi legitimând

tinerii implicaţi. Aceştia au fost predaţi ulterior, întocmindu-se actele aferente, 
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agenţilor din cadrul Poliţiei Municipale.

În noaptea de 18/19 noiembrie, patrula mixtă formată din poliţist local şi 

agent din cadrul Poliţiei Municipale a depistat un tânăr, ce conducea auto pe 

drumul public având o alcoolemie peste limita legală. Persoana în cauză a fost 

condusă la Spitalul Judeţean pentru recoltarea probelor biologice.

În data de 22 noiembrie, patrula mixtă formată dintr-un poliţist local şi un 

agent din cadrul Poliţiei Municipale au depistat în cartierul Bora, o persoană de sex 

masculin ce conducea un autoturism neînmatriculat şi fără a deţine permis de 

conducere. Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliţiei Municipale pentru 

continuarea cercetărilor.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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