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RAPORT DE ACTIVITATE
Trim IV-2017
Trimestrul IV al anului 2017 a reprezentat o perioadă cu activitate destul de
susţinută, cu rezultate materiale – ca număr de sancţiuni aplicate, comparativă cu cea din
perioadele similare ale ultimilor doi ani, 2016 şi 2015, însă mult mai bogată decât în
ceilalţi ani - 2007-2014, aşa cum rezultă, în principal din numărul proceselor verbale
încheiate de poliţiştii locali, după cum urmează:

ANUL
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TOT

2007

-

213

363

576

2008

481

268

398

1.147

2009

357

131

493

981

2010

258

79

298

635

2011

213

251

520

984

2012

261

180

463

904

2013

358

137

338

833

2014

582

188

366

1.136

2015

456

148

709

1.313

2016

477

100

768

1.345

2017

545

96

685

1.326

3988

1.791

5.401

11.180

TOTAL
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În perioada de raportare au fost înregistrate 419 de reclamaţii şi sesizări,
determinante fiind abaterile la Legea nr.61/1991 – 169 precum şi cele la HCL nr. 96/2014
privind locurile de parcare de reşedinţă -154, care întrunesc peste trei sferturi din total.
Dintre acestea 17 au fost depuse sub formă scrisă, celelalte fiind comunicate verbal sau
telefonic. 57 reclamaţii nu s-au confirmat.
Măsurile luate în urma rezolvării reclamaţiilor au fost :
- 78 de amenzi,
- 227 de avertismente,
- 8 conflicte aplanate,
- în 5 situaţii persoanele au fost îndrumate către poliţie (faptele sesizate exced
aria noastră de competenţă),
-

în 20 de cazuri s-au aplicat invitaţii conducătorilor auto în vederea prezentării
la sediul Poliţiei Locale,

-

în 2 situaţii a fost necesară intervenţia Poliţiei Municipale pentru
continuarea cercetărilor etc.

- îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei (copii,
persoane fără adăpost sau persoane cu probleme de comportament -8.
- supravegherea zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate -6.
După cum rezultă din aceste cifre, comparativ cu datele din tabelul următor, se
remarcă implicarea poliţiştilor locali în ceea ce înseamnă menţinerea liniştii publice, prin
depistarea situaţiilor din teren care impun intervenţia în scopul rezolvării lor, fapt care a
dus la un total de 203 amenzi la Legea nr. 61 faţă de cele 78 rezultate în urma rezolvării
reclamaţiilor.
Activitatea noastră, aşa cum am menţionat, s-a desfăşurat cu un accent deosebit pe
aspectele legate de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi circulaţia pe drumurile publice,
fără a omite însă şi celelalte domenii de activitate, fapt ce reiese din tabelul anexat:
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NR.
CRT.
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

DOMENII DE ACTIVITATE
CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE :
HCL 106 - 1.5, 1.11, 1.16, 1.19, 9.3, 9.7;
OG 43 – 43 lit. e; HCL 96 / 2014; OUG 195.
DISTRUGEREA, DETERIORAREA
DOMENIULUI PUBLIC : HCL 106 – 1.1, 1.4,
1.12, 1.13, 1.14, 3.29, 3.30, 5.4, 5.5, 5.9, 9.2;
LG 24 – art. 5 lit. c, art. 21 lit. a şi j.
SALUBRITATE, GESTIONAREA
DEŞEURILOR HCL 106 – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7,
1.9, 1.17, 3.2, 3.3, 3.4, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17,
3.19, 3.20, 3.26, 3.27, 3.32, 3.33, 3.37, 3.39,
3.41, 3.42, 3.43, 5.3, 7.6, 9.5, 9.6;
LG 24 – art. 21 lit. g ; OUG 78 – 51.1 a.;HCL111
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI
PUBLIC : HCL 106 – 1.8, 1.10, 3.1, 3.23, 3.24 (1),
3.24 (2), 3.38; LG 24 – art. 21 lit. e; LG 421 .
NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC :
HCL 106 – 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.25, 3.28,
3.31; LG 61 – 2.14; OG 43 – 43 lit. b.
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA
PUBLICĂ : HCL 106 – 3.7, 3.22, 3.34, 7.2, 7.4,
7.5; LG 24 – fără art. 5 lit. c şi art. 21 lit. a, e, g, j,
ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 – 5.8,
7.3, 7.7 ; LG 61 – 2.17.
TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII,
CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8;
LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.
COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ;
LG 145/2014; HG 947; OG 99
ALTELE
T O TAL

TOTAL
TOT.

AV.

AS.

AM.

VAL.

733

335

91

307

90.150

28

22

1

5

1.100

103

36

1

66

10.425

23

15

-

8

1800

30

6

-

24

2.275

7

1

-

6

920

17

8

-

9

1000

306

102

1

203

41.600

1

-

-

1

400

78

20

2

56

10.010

1326

545

96

685

159.680

Ca urmare a activităţii de patrulare şi a constatărilor din teren, s-au transmis, ca de
obicei, către instituţiile abilitate 63 sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor
legale pe aspecte care ţin de competenţa lor, dintre care la :
- DADP -50,
- SC Urban SA-10,
- Polaris -1,
- Poliţia Locală Amara-1,
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- Poliţia Municipală -1.
Pe ansamblu, pe parcursul trimestrului IV, activitatea noastră poate fi conturată de
câţiva indicatori :
- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 7
- sancţiuni aplicate – 1326 (cu 685 amenzi în valoare totală de 159.680)
- acţiuni şi controale – 90 , din care :
 3 - pe linie comercială,
 84 - în unităţile de învăţământ
- infracţiuni constatate -4
- infractori prinşi – 6
- auto controlate – 7
- persoane identificate – 2526, din care
 legitimate -2138,
 persoane verificate în baza de date – 388
- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale - 194
- măsuri de ordine – 29,
- stări conflictuale aplanate – 2,
- înmânare de documente : 235, din care :
 PVCC afişate – 190,
 Alte documente – 45,
- acţiuni de : - executare a mandatelor de aducere – 4,
- însoţire a funcţionarilor publici – 16,
- alte situaţii – 3,
- reclamaţii şi sesizări – 419.
Supravegherea unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de bază în programul
zilnic al poliţiştilor locali. Astfel, poliţiştii locali păstrează permanent legătura cu agenţii de
pază precum şi cu reprezentanţii unităţilor şcolare. Similar anului precedent, instituţia
noastră are în supraveghere directă şcolile gimnaziale nr.1,2,3 şi Liceul de Artă Ionel
Perlea, precum şi şcolile generale din cartierele Bora şi Slobozia Nouă, adică 5 unităţi
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şcolare din totalul de 11 la nivelul municipiului. Poliţiştii locali sunt prezenţi de la orele de
început a programului şcolar, inclusiv prin dirijarea circulaţiei rutiere şi supravegherea
traficului pietonal, având în atenţie apoi întreaga zonă limitrofă in intervalele de timp de la
prânz şi seara, în care elevii termină orele şi părăsesc unitatea de învăţământ.
Totodată, avem în atenţie şi traseul de deplasare a elevilor spre gară şi autogară,
protejând astfel tinerii de eventualele evenimente nedorite ce pot avea loc.
În categoria activităţilor curente, din programul de lucru al instituţiei, de la care
poliţiştii locali nu lipsesc, se încadrează dirijarea circulaţiei rutiere în zona Şcolii generale
nr. 3, la intersecţia b-dul. Unirii cu str. Ardealului precum şi în intersecţia str. V. Alecsandri
cu M. Eminescu, în zona şcolii nr.1. Atunci când efectivele permit, avem în atenţie şi zona
Liceului M. Eminescu, având în vedere prezenţa unui mare număr de elevi, care înaintea
prezentării la ore, stau grupaţi în apropierea blocurilor de locuinţe 36 şi 55.
În acest trimestru au fost legitimate şi îndepărtate, peste 40 de persoane ce nu îşi
justificau prezenţa în zona şcolilor.
În luna decembrie, poliţiştii locali au procedat la completarea bazei de date prin
identificarea tuturor persoanelor fără domiciliu de pe raza municipiului precum şi a zonelor
sau punctelor în care aceştia şi-au amenajat adăpost. Toate informaţiile au fost comunicate
Serviciului Public de Asistenţă Socială.
Deasemenea, 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 a deţinătorilor de autovehicule pentru degajarea
zonelor în lucru, în scopul materializării obiectivelor.
În această perioadă au fost constatate 4 infracţiuni, din care 2 pe timpul efectuării
serviciului cu agenţii din cadrul Poliţiei Municipale, după cum urmează :
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 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 lovind un alt autovehicul parcat
regulamentar la bordură. Poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau deplasat în cel mai scurt timp la faţa locului, identificând şi legitimând tinerii
implicaţi. Aceştia au fost predaţi ulterior, pe bază de proces verbal, 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 20.11.2017, poliţiştii locali aflaţi în patrulă mixtă s-au deplasat la
supermarket Kaufland întrucât agentul de pază a reclamat faptul că o persoană de
sex masculin refuză să achite băutura alcoolică pe care a consumat-o în interiorul
magazinului. Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliţiei Municipale,
 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.
De amintit este faptul că, 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
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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.
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.
Alte activităţi desfăşurate prin natura atribuţiilor specifice conturate de Legea nr.
155/2010 a Poliţiei Locale, au constat în :
Asigurarea măsurilor de ordine:
 Piaţa Agroalimentară – Serbările Recoltei,
 Stadionul Municipal unde s-a desfăşurat Cupa Municipiului la atletism.
 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,
 la Mănăstirea Sfinţii Voievozi cu ocazia aducerii Icoanei Maicii Domnului de la
Mănăstirea Rohia precum şi a hramului bisericii. Pentru buna desfăşurare a acestor
activităţi poliţiştii locali au acţionat alături de celelalte forţe cu atribuţii în
menţinerea ordinii şi liniştii publice.
 Casa de Cultură Municipală unde a avut loc proiecţia specială a filmului Octav
 Casa de Cultură Municipală -oficierea căsătoriilor civile.
 manifestările prilejuite de Ziua Naţională a României, astfel, am adoptat măsuri
speciale pentru siguranţa celor care au participat la aceste acţiuni, precum şi pentru

Pg. 7 / 9

fluidizarea traficului în zonele de desfăşurare a ceremoniilor participând efectiv la
defilare şi la depunerea de coroane.
 în perioada 15-17 decembrie am supravegheat zona Muzeului Naţional al
Agriculturii unde a avut loc Târgul de Crăciun (program artistic şi de tradiţii
culinare specifice Crăciunului).
 în data de 21 decembrie am asigurat măsuri de ordine la Catedrală unde a avut loc
spectacolul intitulat Colinde de Crăciun.
 în data de 22 decembrie am asigurat măsuri de ordine în Piaţa Revoluţiei cu ocazia
manifestărilor şi ceremonialului organizat cu prilejul Zilei Revoluţiei Române –
depunere de coroane .
 în data de 27 decembrie - Piaţa Unirii - unde a avut loc un spectacol dedicat
Sărbătorilor de iarnă.
 în data de 31 decembrie, am asigurat măsuri de ordine în Piaţa Unirii cu ocazia
unui spectacol artistic şi a tradiţionalului foc de artificii.
Acţiuni de însoţire respectiv conducere/însoţire a reprezentanţilor Primăriei
dar şi ai altor instituţii, sprijinindu-i totodată în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu:
 însoţire executor judecătoresc, pentru a efectua o evacuare silită,
 acordare sprijin echipajului SMURD , pentru conducerea unei persoane cu
afecţiuni psihice la Spitalul Judeţean,
 însoţire reprezentanţi Primărie, (serviciul Urbanism, Asociaţii de Proprietari,
SPAS) pentru rezolvarea unor lucrări sprecifice,
 poliţiştii locali s-au deplasat la Judecătoria Slobozia în vederea executării a 4
mandate de aducere,
 în data de 04 decembrie 2017, agentul sectorist din cartierul Bora s-a deplasat
împreună cu cadrele didactice la domiciliul părinţilor a căror copii minori (elevi)
nu mai frecventează orele de curs,
 în data de 05.12.2017, poliţiştii locali au depistat pe raza municipiului o persoană
de sex feminin însoţită de 3 copii minori. Aceasta a declarat verbal că a fost
alungată de la domiciliul soacrei, din cartierul Bora, drept pentru care a fost
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condusă la Centrul de Primire şi predată pe bază de proces verbal agentului de
pază.
Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate. Au fost
anunţaţi proprietarii care au declarat verbal că nu lipsesc bunuri din auto.
În perioadele următoare, poliţiştii locali vor acţiona în vederea depistării persoanelor
fără adăpost care dorm sub cerul liber sau în diverse locuri improvizate şi nu se pot proteja
de temperaturile scăzute. Acestea vor fi îndrumate către Adăpostul de Noapte, din cartierul
Bora.

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza

Pg. 9 / 9

