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Anul 2017 a fost un an în care ponderea cea mai însemnată în economia întregii noastre
activități au avut-o acțiunile permanente din domeniul ordinii și liniștii publice și cea a circulației
rutiere, toate acestea îmbinate și contopite în activități complete de supraveghere a unităților de
învățământ, a zonelor comerciale aglomerate, a punctelor de trafic intens etc. Dar, foarte important
pentru noi,

toate acestea,

fără a se neglija absolut deloc activitățile din domeniile de control

comercial, salubritate-protecția mediului,

persoane cu

probleme și nevoi sociale, disciplina în

construcții, buna funcționare a sistemului de iluminat din parcuri ori integritatea mobilierului urban
etc. și, în plus, punând permanent accent pe ceea ce ar trebui să însemne, din punctul nostru de vedere,
asigurarea unui serviciu de calitate - intervenția cât mai rapidă, depistarea situațiilor de nelegalitate
înaintea primirii de sesizări sau reclamații, găsirea de soluții pentru rezolvarea situațiilor sesizate de
către cetățean în detrimentul măsurilor de sancționare, eliminarea problemelor sau fenomenelor din
zonele noastre de competență și, în final, restabilirea unui nivel firesc de confort urban, toate acestea
prin asigurarea unei prezențe proactive, eficiente și de apropiere față de cetățean. Prezenţa constantă în
teren, cu acoperirea întregii suprafețe a municipiului, implicarea în toate aspectele ce au legatură cu
viața comunității noastre, precum și colaborarea sistematică cu celelalte instituții de ordine publică ce
aparțin MAI, definesc deja instituția noastră ca o entitate integrată în viaţa comunităţii.
Având ca misiune principală creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, menţinere a ordinii şi
liniştii publice precum și creşterea gradului de siguranţă în traficul rutier şi pietonal, Poliţia Locală
Slobozia, este o instituţie subordonată Consiliului Local al municipiului Slobozia și funcționează ca o
structură cu două servicii, respectiv Serviciul de Ordine Publică și Control, cu un număr de 32 de
posturi de polițiști locali, din care 30 sunt ocupate și Serviciul de Circulație Rutieră-Dispecerat, cu un
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număr de 14 posturi, din care 13 sunt ocupate. Pentru activitățile tehnic administrative – contabilitate,
resurse umane, salarizare, secretariat, administrare - sunt prevăzute 4 posturi, toate ocupate.
Competenţele și responsabilitățile stabilite prin legea de funcționare sau prin acte normative la
nivel local, sunt conturate printr-un cadru juridic destul de larg, ce include 33 de acte normative, dintre
care 23 de legi și ordonanțe și 10 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia, cu o gamă
foarte largă de domenii.
Într-o imagine de ansamblu, putem sublinia faptul că, acum, după 13 ani de activitate, o largă
gamă de probleme și-a găsit rezolvarea, sau, urmărite în mod consecvent, sunt ținute sub control,
încadrându-se în ritmul vieții cotidiene, la nivel de localitate urbană. Elementul esențial care își pune
amprenta pe toată activitatea noastră este maniera de abordare şi de stabilire a relației cu cetățenii, cu
fiecare grup sau comunitate, prin care noi trebuie să creem acel context de prevenire a faptelor de
natură ilicită, informare a acestora asupra oricărei obligații impuse de viața în comunitate, de corijare a
comportamentului celor predispuși la fapte ilicite prin măsuri legale, bine cântărite.
Prezentarea indicatorilor de performanță, constituie preambulul analizei noastre anuale, oferind
o imagine sintetică a întregii activități anuale:
-Polițiști locali în acțiune, în medie pe schimb de lucru - 7
-Auto utilizate în patrulare, în medie pe schimb de lucru - 3
-Acțiuni și controale – 459, din care :
-în zona unităților de învățământ : 353
-pe linie de circulație rutieră și pietonală : 78
-în domeniul activităților comerciale : 10
-în domeniul taximetriei : 9
-în acțiuni comune cu poliția sau jandarmeria : 8
-în domeniul salubrității : 1
-Sancțiuni aplicate : 6.471, din care :
-amenzi : 3.408, cu o valoare de 765.640 lei
- avertismente : 3063
-Infracțiuni constatate : 19
-Infractori prinși : 32
-Autovehicule controlate : 42, din care :
-urmărite, depistate în trafic : 2
-depistate neasigurate : 20,
-abandonate : 2
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-Persoane identificate :11.821, din care
-legitimate : 9892
-verificate în bazele de date : 1929
-Auto identificate în bazele de date : 352
-Persoane luate în evidență : 19, din care :
-persoane fără domiciliu : 4
-persoane cu afecțiuni psihice : 3
-persoane cu risc de victimizare : 12
-Persoane invitate la sediul Poliției Locale : 909
-Acțiuni de însoțire funcționari publici : 73
-Măsuri de ordine derulate : 99, din care :
-mitinguri și manifestări de protest : 6
-manifestări religioase : 16
-manifestări cultural artistice : 13
-manifestări sportive : 3
-în piețe, oboare, la activități de profil : 15
-alte acțiuni autorizate : 46.
În tabelul următor, sunt prezentate cifrele realizărilor anuale din ultima perioadă, care pot fi
privite comparativ, pe o perioadă mai lungă de timp, cuantificate prin măsuri legale – sancțiuni
aplicate de către toți polițiștii locali, pe domenii de activitate.
Domeniul de activitate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

circulaţia pe drumurile publice
2.819 1.849 2.917 2.865 2.950 3.187
distrugerea, deteriorarea domeniului public
44
39
39
48
48
68
salubritate, gestionarea deşeurilor
242
205
443
833
736
648
îngrădirea, ocuparea domeniului public
229
180
131
89
136
136
nemenţinerea aspectului estetic
38
26
21
14
12
52
poluarea mediului,sănătatea publică
13
19
22
13
20
24
animale în libertate
31
37
54
61
66
79
tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie 1.142 1.096 1.324 1.587 2.107 1.966
comerţ ilegal
20
11
22
6
18
5
altele
57
100
154
136
441
306
T O TAL
4.635 3.607 5.127 5.652 6.534 6.471
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Informările

telefonice, transmise la entitățile cu respondabilități în întreținerea și buna

funcționare a rețelelor de infrastructură, aeriene, subterane sau rutiere, apar

ca o consecință a

activităților zilnice de patrulare și de supraveghere permanentă a întregii zone administrativ-teritoriale.
Așa cum se reliefează în tabelul următor, cele mai frecvente sunt cele transmise către DADP și vizează
aspecte legate de starea mobilierului urban, a sistemului de iluminat dintr-o zonă sau alta a
municipiului, a sistemului de indicatoare și marcaje rutiere, de problemele ridicate de starea sau
dezvoltarea vegetației, în special atunci când aceasta este afectată de furtuni, respectiv, împiedică
vizibilitatea indicatoarelor rutiere.

D.A.D.P.
URBAN
POLIŢIA
SLOBOZIA
ALTELE
TOTAL

2013
190
44
3

2014
233
39
3

2015
221
28
1

2016
220
34
19

22
259

17
292

10
260

17
290

2017
227
33
50

TOTAL
1091
178
76

13
323

79
1424

Activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice.
Discutăm aici de un domeniu de muncă cu ponderea cea mai însemnată în volumul de activități
a poliției locale, întreg efectivul nostru fiind organizat în timp și în spațiu de așa manieră încât să
putem acoperi întreg municipiul, pe tot parcursul fiecărei zile din an. Deasemenea, urmărim să
cuprindem în acțiunile noastre de patrulare, fiecare obiectiv : unități de învățământ, parcuri și zone de
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agrement, zone comerciale aglomerate, puncte de trafic rutier intens, pornind cu prezența constantă în
spațiul public ca principal factor de prevenire.
Instrumentul de lucru în impunerea ordinii și liniștii publice, îl reprezintă aplicarea Legii nr.
61/1991, act normativ pe care l-am pus în aplicare în mod consecvent, anual, numărul acestor sancțiuni
reprezentând aproape o treime din totalul celor înregistrate. Evoluția tuturor aspectelor vieții urbane, în
toată perioada de activitate a fost pozitivă, cele mai multe dintre manifestările cu impact asupra ordinii
și liniștii publice din ultimul an, fiind mult diminuate, comparativ cu toți anii precedenți. Nici
reorganizarea efectivelor din teren, cu sporirea în diferite variante a numărului de polițiști locali în
intervalele expuse la tulburarea liniștii publice (seara și noaptea, în perioada de vară ) nu a mai fost
necesară, intensitatea fenomenului nemaimpunând o astfel de măsură, chiar dacă, așa cum se remarcă
în tabelul următor, numărul sancțiunilor a fost în creștere permanentă. Iar cauza pentru această
evoluție a numărului de sancțiuni aplicate de-a lungul anilor, a fost și va rămâne în continuare, o
creștere a intransigenței polițiștilor locali în aprecierea măsurilor legale în acest domeniu, deterimnată
de intenția clară și explicită de a impune persoanelor contraveniente, un respect față de lege și, de aici,
respect față de liniștea concetățenilor.
Fapta contravenţională

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL sancţiuni la
Legea nr. 61/1991, din
care :
Adresarea de ameninţări
Consum de alcool
Tulburarea liniştii publice
Refuz de legitimare
Apelarea
la
mila
publicului
Prostituţie

1109

1347

1612

2133

1983

Creşterea procentuală
faţă de anii
2013 2014 2015
2016
192
158
132
93

168
251
339
51
45

163
222
452
66
72

223
382
519
61
72

306
700
625
130
71

193
773
668
92
58

182
278
184
254
157

187
315
138
197
99

137
183
120
213
99

63
110
106
70
81

58

182

219

104

35

179

57

47

33

Chiar printr-o evaluare sumară a stării de lucruri din teren, se poate remarca o diminuare
consistentă a faptelor de tulburare a liniștii publice, așa cum erau ele constatate sistematic în anii 20052011, prin organizarea, în spațiile de locuit sau printre blocurile de locuințe, a manifestărilor, susținute
de muzică la mare intensitate, a unor grupuri de locuitori, prin realizarea de grătare în spațiile publice
ori prin manifestările deosebit de zgomotoase ale grupurilor de tineri în diferite zone ale orașului (bdul. Chimiei, cartier 500, zona Camerei de comerț etc.), prin manevrarea și maniera de conducere
excesiv de zgomotoasă a autoturismelor pe unele artere rutiere. De mare sprijin în atingerea unor bune
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rezultate a fost și realizarea unei dotări corespunzătoare a instituției. La vremea respectivă sonometrul
fiind de un real ajutor în demonstrarea în instanță a corectitudinii măsurii aplicate, iar apoi camerele de
supraveghere video amplasate pe raza municipiului,

în zonele aglomerate sau camerele de

supraveghere video portabile, la fiecare patrulă, au oferit imagini care au permis susținerea
corectitudinii măsurilor aplicate. Mai mult chiar, posibilitatea de a urmări în dispecerat, în timp real,
imaginile transmise de pe traseul pe care se deplasează autovehiculul de patrulare, permite o evaluare a
situației din teren și sprijinul, în luarea măsurilor celor mai potrivite. Deasemenea, posibilitatea de
localizare a oricăruia dintre polițiștii locali în teren prin sistemul GPS, permite o urmărire atentă a
întregii situații și o intervenție operativă de către aceștia la solicitările care apar dar și de susținere a lor
de către ceilalți polițiști aflați în serviciu.
Și nu mai puțin adevărat este și faptul că, știind că se realizează înregistrarea audio-video,
persoanele interceptate își impun o doză de autocontrol, ușurând munca polițistului.

Pentru alte fapte încadrate la aceeași Lege nr.61/1991, cum este consumul de alcool, constatate
pe domeniul public, numărul de sancțiuni a urmat un trend ascendent în ultimii patru ani, pentru cei
mai mulți dintre cei depistaţi în astfel de situaţii, distracția dovedindu-se cam scumpă, amenda
situându-se între 200 și 1000 lei.

Astfel,
numărul
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mediu de sancțiuni pe un polițist local ( exclusiv activitatea de circulație rutieră ) este în creștere
constantă de câțiva ani, pe anul 2017, fiind de 166, din care 75 sunt amenzi, prin comparație cu cele
119 în 2016 sau 96 în 2015. Ordinea publică este deja un sector de lucru în care măsurile trebuiesc
luate operativ şi hotărât, acțiunile de prevenire sau de informare a cetățenilor făcând deja corp comun
cu întreaga noastră gamă de activități derulare în cei 13 ani de la înființare.
Diferențele între numărul de evenimente constatate pe diferite zone din interiorul municipiului,
a dus la analiza rezultatelor și din acest punct de vedere, constatându-se valori mai mari ale măsurilor
luate pe unele cartiere, aproximativ similare anului precedent, cum sunt :
-zona Cuza-Vodă-Constructorilor
-cartier Bora
-Al. Vânători-Al.Rondă
-zona MB
unde am și acordat o atenție mai mare în activitatea noastră.
Nr.
Crt.
1

Zona
Str. Cuza Vodă - Constructorilor

2

Str. Nordului – Şc. Nr. 13

3

Al. Vânători – Al. Rondă

4

Cosminului

5

Zona MB

6

Cartier Bora

Total sancţiuni
2017

2016

Din care la Lg. 61/1991
2017
2016
148
108

267

283

179

160

106

815

830

118

245

330

52

516

472

181

357

317

230

62
143
82
155
171

Trebuie semnalat și faptul că în zona centrală a municipiului, un număr mai mare de sancțiuni
la Legea nr.61, survine și ca urmare a unui aspect colateral, rezultat din interceptarea și aplicarea de
măsuri pentru conducătorii auto care nu respectă regulamentul de circulație, și, uneori, se pun singuri și
în situația de a fi sancționați, conform Legii nr. 61/1991, pentru refuz de legitimare, neprezentarea la
invitație etc.
Așa cum se știe, pentru supravegherea mai atentă a tuturor zonelor municipiului, am realizat o
sectorizare a întregii suprafețe, câte un polițist local preluând responsabilitatea fiecărui sector. Prin
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intermediul acestuia, se stabilește o legătură cu cetățeanul, prin intermediul asociațiilor de proprietari,
sau direct, prin contactul cu locuitorii din cartierele de locuințe individuale. Astfel, în afară de o serie
de aspecte specifice ( situația persoanelor vârstnice cu risc de victimizare, unele probleme din cadrul
asociaţiilor de proprietari, stabilirea unei legături de intermediere a locuitorilor cu servicii sau
compartimentele din administrația publică etc.) am urmărit și situația sancțiunilor pe fiecare sector în
parte, în încercarea de a avea o imagine cât mai fidelă a stării de lucru din zonă și, în acest mod, de a
identifica modalități de acțiune și de intervenție care să ne permită rezolvarea problemelor. Am
constatat că, an de an, aceleași sectoare ocupă aproximativ aceeași poziție în ierarhie. Ies în evidență
în principal sectoarele 1 și 2 din zona Pieții agroalimentare precum și sectoarele 5 și 6, unul din
sectoarele centrale, unde traficul rutier este mai intens, afluxul de persoane fiind mai mare ca urmare a
concentrării de spații comerciale dar și densitatea de locuitori este superioară altor zone.
Ca număr de sancțiuni aplicate conform Legii nr. 61/1991, se mai remarcă și Cartierul Bora, cu
230 de sancțiuni, situându-se pe locul 4, unde spectrul faptelor pentru care s-a impus aplicarea de
măsuri sancționatorii este puțin diferit de sectoarele nominalizate mai sus, și scot în evidență un anumit
specific al zonei : tulburarea liniștii și ordinii publice în special și consumul de alcool pe domeniul
public.
SECTOR

Sect 1
Sect 2
Sect 3
Sect 4
Sect 5
Sect 6
Sect 7
Sect 8
Sect 9
Sect 10
Sect 11

2014
2015
2016
2017
Total
Din
Total
Din care Total
Din
Total
Din care
sancţiuni care
sancţiuni Lg 61
sancţiuni care
sancţiuni Lg 61
Lg 61
Lg 61
1030
258
934
311
1019
322
1093
361
801
144
1310
249
1244
361
1195
291
400
85
358
95
347
78
371
89
377
85
270
83
355
115
340
151
536
161
679
146
855
250
935
188
1020
263
1086
288
1309
440
1192
318
269
61
278
85
375
119
353
158
193
43
231
66
282
104
317
136
314
150
313
160
267
56
261
77
140
80
150
110
317
171
357
230
47
17
43
19
60
35
57
27

În exercitarea atribuțiilor de către poilițiștii locali, au apărut și situații în care

simpla

interceptare a persoanei care a comis fapta de natură contravențională, nu a fost suficientă, așa încât s-a
impus utilizare a forței, prin imobilizare/încătușare și conducere la sediu în scopul finalizării
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procedurilor legale de stabilire a contextului comiterii faptelor și a aplicării măsurilor legale. Au fost
înregistrate 14 astfel de cazuri, raportate și detaliate în actele întocmite dar, trebuie semnalat că au mai
fost întâmpinate și situații în care, ca urmare a opoziției și atitudinii recalcitrante ale contravenientului,
atenționarea cu luarea măsurii de încătușare, a constituit argumentul hotărâtor în rezolvarea calmă a
problemei.

Ca un reper important al activității noastre pe acest capitol, activitatea de supraveghere a
unităților de învățământ se bucură de o mare atenție, zilnic patrulele noastre având în vedere la orele
dimineții precum și la orele de final de program școlar, 5 din cele 11 unități școlare ( școlile generale
nr. 1, 2, 3, 5 și cea din cartierul Bora dar și Liceul Ionel Perlea ) inclusiv zonele limitrofe.
Numărul de evenimente este în scădere permanentă, nemaifiind întâlnite aspectele care erau
consacrate în perioada 2005-2010 , decât sporadic, iar prezența noastră aproape permanentă, legătura
cu reprezentanții școlilor sau cu persoanele cu atribuții de pază, a fost din acest punct de vedere,
benefică. Astfel, pătrunderea persoanelor neautorizate, producerea de agresiuni între elevi sau de către
persoane străine școlii asupra elevilor, au ajuns la nivelul de 3-4 pe întreaga perioadă, singura
constatare mai consistentă fiind cea de prezenţa nejustificată a unor persoane în zona limitrofă a
școlilor la orele de final de program școlar, la care s-au înregistrat 59 de situații din care 42 numai la
Liceul Ionel Perlea. Nu s-au mai sesizat situații de prezențe cu scop de racolare a elevilor de către
persoane străine în zona limitrofă școlii.
Chiar dacă Liceul M. Eminescu nu intră în lista unităților care ne-au fost repartizate, atunci
când efectivele ne permit, realizăm și supravegherea în zona Al. Chimiei ( de acees în liceu ) – str.
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Lacului, unde grupuri de elevi se plasează în apropierea blocurilor de locuințe nr. 36 și 55, determinând
sesizări din partea locatarilor. Chiar dacă faptele acestor tineri, așa cum sunt sesizate dar și cum sunt
constatate de către noi, nu constituie abateri de natură contravențională, neexistând posibilitatea
încadrării lor și a aplicării de sancțiuni, încercăm să impunem o distanță față de blocurile menționate, a
grupurilor în care tinerii fumează, beau cafea, vorbesc, într-un interval scurt de 15-20 de minute,
înaintea intrării lor la ore.
Parcurile și zonele de agrement, ca puncte de concentrare a locuitorilor municipiului, mai ales
în perioada caldă a anului, constituie o altă preocupare, prin gama largă de aspecte ce trebuiesc avute în
vedere :
-ordinea publică,
-starea de curățenie a aleilor,
-integritatea mobilierului urban,
-starea de funcționare și integritatea sistemului de iluminat
-întregul material dendrologic, în special cel proaspăt plantat.
Și aici lucrurile au trend pozitiv, de ajutor fiind, pe lângă patrularea zilnică, și cele trei camere
de supraveghere video amplasate pe aleile intens traficate dar și în zona pavilionului din Parcul
Tineretului sau camerele din Parcul Ialomița care permit vizualizarea în dispecerat a locului de joacă, a
spațiilor în care sunt amplasate diferite instalații, a punctului de acces. Numărul mai mare de sancțiuni,
înregistrate în acest an, este exclusiv urmarea măsurilor de supraveghere în scopul menținerii stării de
curățenie. Aruncarea pe domeniul public a ambalajelor de la produsele consumate, a resturilor
alimentare și, în special a cojilor de semințe, reprezintă motivul principal al luării de măsuri care au
determinat o evidențiere a anului 2017 în acest clasament.

Sancţiuni
P.Tineretului
P.Sadoveanu
P.Orăşelul C
P. CFR
P. E14
P.Est
P.Ialomiţa
P.Eminescu
TOTAL

2012
23
10
14
30
22
19
31
4
153

2013
62
5
3
9
9
12
12
13
125

2014
47
3
2
20
25
21
11
9
133

2015
105
15
29
58
46
34
15
62
365

2016
91
44
37
35
47
61
22
66
403

2017
108
30
25
57
26
62
111
16
435
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Manifestările publice reprezintă un domeniu de lucru pentru care, în vederea derulării
acestora, este necesară o pregătire a întregului efectiv, cu stabilirea clară a responsabilităților, pe zone
și perioade de timp. Preluăm în totalitate responsabilitatea pentru buna desfășurare a manifestărilor de
mai mică amploare și contribuim alături de celelalte instituţii cu atribuţii în ordinea şi liniştea publică :
Poliția și Jandarmeria, la fiecare acțiune unde concentrarea de participanți este mai consistentă, spațiile
pe care se desfășoară sunt mai ample. În aceste cazuri se impune intervenția asupra traficului rutier
( prin asigurarea fluenței sau chiar prin resistematizarea lui ), însoțirea colanelor de participanți aflate
în deplasare, supravegherea zonelor în care are loc manifestarea, pentru preîntâmpinarea oricăror
evenimente nedorite. Pe parcursul anului, au fost organizate și le-am avut în atenție, 99 de astfel de
manifestări, din care :
-mitinguri și manifestări de protest : 6
-manifestări religioase : 16
-manifestări cultural artistice : 13
-manifestări sportive : 3
-în piețe, oboare, la activități de profil : 15
-alte acțiuni autorizate : 46.
Circulație rutieră
Ca o zonă de activitate intensă, având în vedere numărul mare al autovehiculelor aflate în trafic
și dinamica accelerată în ce privește ritmul înmatriculărilor, supravegherea circulației rutiere acoperă
pe deplin potențialul de lucru al serviciului nostru, compus din 8 polițiști locali, care, uneori, primesc
sprijin și din partea colegilor din Serviciul de Ordine Publică.
Chiar dacă, la nivelul anilor 2007-2008, nu aveam competențe în domeniu, prin prevederi
cuprinse în hotărâri ale Consiliului Local, am reușit să ne implicăm legal în punerea în ordine a
traficului rutier, în primul rând, dar și cel pietonal. Dacă la nivelul acelor ani, erau înmatriculate în
municipiul Slobozia cca. 12.000 de autovehicule, iar circulația rutieră se derula anevoios pe o singură
bandă pe sens pe bulevardele principale ( M. Basarab, Cosminului, Unirii ) acum, când încheiem anul
2017, există înregistrate în evidențele Serviciului de Impozite și Taxe din Primăria Slobozia, aproape
20.000 de autovehicule dar, ca urmare a implicării noastre consecvente și sistematice, traficul rutier a
devenit o componentă urbană situată la un nivel corespunzător, cu imobilizarea autovehiculelor la
bordură în mod regulamentar și, cel mai important,

cu un trafic ce se realizează în limitele

regulamentului, circulația ritueră realizându-se firesc, pe câte două benzi pe sens, așa cum este
marcată și semnalizată artera rutieră. Este important de semnalat că acest lucru se realizează și fără
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blocarea trotuarelor și aleilor pietonale sau ocuparea spațiilor verzi cu autovehicule staționate
neregulamentar.
Deasemenea, față de aceași perioadă, disciplinarea deţinătorilor şi conducătorilor de vehicule
cu tracţiune animală, o putem considera realizată, nemaiexistând situații în care aceștia sunt depistaţi
pe arterele din interiorul municipiului, pe care au accesul interzis.
Cunoscând maniera de participare la trafic a autovehiculelor de mare tonaj care tranzitează municipiul
nostru pe tronsoanele de drum naţional ( staționarea pe DN, în punctele de intrare/ieșire din municipiu,
blocarea circulației și împiedicarea vizibilității indicatoarelor rutiere ), le-am urmărit îndeaproape,
impunând respectarea legislației, astfel că acum, staționarea acestora se face pe Șos. Brăilei în special,
dar și DN 2A sau DN 2, în manieră corespunzătoare, în afara carosabilului, acolo unde terenul permite
ori în stațiile de alimentare cu carburant. La fel, pentru autoturismele cu care se efectuează transport în
regim de taxi, am avut o atenție deosebită, urmărind ca prezența lor în trafic să se facă prin respectarea
regulamentului de circulație. Au fost eliminate în acest fel staționările pentru aşteptarea clienţilor la
dublaj ( în afara stației pe banda unu de circulație ), ori prin parcarea în stație, în spic, imobilizarea
mașinii pe trecerile de pietoni, sau în stațiile de transport public de călători. Evoluția numărului de
sancțiuni aplicate în domeniul circulației nu a fost spectaculoasă, păstrându-se în jurul a 2.500 – 2.700
de sancțiuni anual, cu mici diferențe între numărul de amenzi și cel de avertismente.

2013

Total sancţiuni
OUG 195
1577

2014

Amenzi

Av. scrise

Av. verbale

547

464

566

2585

693

697

1195

2015

2576

1176

563

837

2016

2614

1384

281

949

2017

2724

1338

461

925
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Este drept, toate aceste situații din trafic au rezolvarea asigurată atât timp cât prezența
polițistului local în carosabil este permanentă, vizibilă, cu intervenții sistematice și hotărâte, cu
aplicarea de măsuri legale. Trebuie înțeles totodată și faptul că o creștere constantă a numărului de
autovehicule înmatriculate, va pune în mod permanent probleme în menținerea traficului în condițiile
cerute de regulament, ceea ce face absolut necesare măsuri hotărâte de intervenție pentru utilizarea cât
mai judicioasă a spațiilor de parcare dar și de asigurare a condiţiilor de lucru necesare desfăşurării
activităţilor specifice instituţiei. Astfel, s-a realizat şi dezvoltat o aplicaţie informatică de editare a
proceselor - verbale de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale în domeniul
circulației rutiere în format electronic pe dispozitivele aflate în vehiculul de patrulare, din dotarea
polițiștilor locali, iar introducerea în sistem a actelor încheiate se face prin sincronizarea automată cu
serverul de date și implementarea instantanee a acestora. Deasemena a fost inițiată o altă aplicație
informatică de inventariere și de marcare grafică pe o hartă virtuală, a întregii sistematizări rutiere din
municipiu.
Împreună cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia am desfăşurat acţiuni
comune de verificare a modului în care este asigurată semnalizarea rutieră pe orizontală și pe verticală,
pe arterele de circulaţie din municipiul Slobozia, încheindu-se mai multe note de constatare, prin care
s-au propus modificări ale traseelor rutiere cu reglementarea circulației în sens unic. Aceste note de
constatare urmează a fi analizate și dezbătute în cadrul comisiei de circulație, și ulterior înaintate
Consiliului Local al Municipiului Slobozia, pentru expunerea spre dezbatere publică și adoptare.
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În urma solicitărilor primite din partea Școlii gimnaziale nr.1 și a DEXTER CLUB ACADEMY
cu profil de AFTER-SCHOOL, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
au susținut activități de educație rutieră, în vederea reducerii riscului rutier în rândul școlarilor și a
preșcolarilor. Totodată au fost expuse și prezentate grupelor de copii reguli de circulaţie specifice
pietonilor şi bicicliştilor. Au fost organizate dezbateri şi au fost vizionate filme cu mesaje preventive.
Totodată, în cursul anului precedent, instituţia noastră a fost gazdă pentru elevi din liceele municipiului
care, în cadrul programului Şcoala altfel, au aflat în ce constă activitatea Poliţiei Locale Slobozia
urmărind slide-uri powerpoint cu acțiunile desfășurate în scopul combaterii faptelor de natură
contravențională sau penală. Întâlnirea cu elevii a avut un caracter interactiv și a îmbinat problematica
preventivă cu fapte concrete, fiind abordate, în principal, problemele ce se întâlnesc în mediul urban,
din punct de vedere al ordinii și liniștii publice, dar și din punct de vedere rutier.
.Autovehiculele abandonate sau fără stăpân. Un subiect care a impus o preocupare intensă în
primii ani, când aveam în evidențe peste 100 de autovehicule anual, pe care le urmăream sistematic,
menținând legătura cu deținătorii legali, în vederea îndepărtării lor de pe domeniul public în mod cât
mai rapid, înainte de îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 421/2002, este acum un subiect
aproape rezolvat. Singurele autovehicule pentru care urmează a se finaliza documentația conform
procedurii, fiind cele ce aparțin unei societăți comerciale care nu mai are activitate pe raza
municipiului și pentru care, la acest moment putem spune că, urmare a demersurilor noastre, sunt șanse
să fie ridicate de către deținător înainte de a se ajunge la preluarea în proprietate și valorificarea de
către administrația publică. S-au aplicat totuși 8 sancțiuni, din care 4 amenzi, pentru autovehicule
care, fără a îndeplini condițiile impuse de lege ( imobilizare de cel puțin un an pe domeniul public sau
privat, cu intenţia deținătorilor de a renunța la ele ), nu erau în stare de funcționare, nu dețineau ITP, nu
aveau impozit achitat și nici nu aveau asigurare obligatorie, ceea ce înseamnă că nu mai au statut de
autovehicul și, la acel moment ocupau domeniul public în mod ilegal.
Ocuparea în mod nelegal a parcărilor rezidențiale a determinat înregistrarea în dispeceratul
nostru a unui număr de 372 de reclamații ca urmare a cărora s-au aplicat 329 de sancțiuni din care 10
amenzi, majoritatea covârșitoare a situațiilor fiind rezolvate în mod operativ.
Cerșetoria. Eliminarea cerşetoriei, ca real fenomen la nivelul primilor ani de funcționare, 2005
– 2008, al căror protagonişti erau cetăţeni din alte localităţi (în special Ţăndărei, Feteşti, Căzăneşti,
Andrăşeşti etc.), unii dintre ei recurgând la mijloace de înşelătorie (bărbaţi deghizaţi în femei în vârstă,
persoane care simulau diverse infirmităţi, utilizând scaune cu rotile etc.), a constituit un obiectiv pe
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care ni l-am propus spre rezolvare. Astfel, la acest moment, nu mai sunt constatate astfel de prezențe în
spaţiul public pe raza municipiului nostru, cei cu astfel de preocupări fiind preluaţi încă din gară sau
autogară și supravegheați pentru îmbarcare și întoarcere spre domiciliu. Singurele intervenții sunt
necesare în cazuri izolate, determinate de 1-2 locuitori ai Sloboziei, ori de câțiva minori pe care
urmărim sistematic să-i îndepărtăm din punctele în care se plasează. Numărul de sancțiuni aplicate este
de 58, din care 21 de amenzi.
Comerțul stradal, ca activitate distinctă, acesta nu mai există de ani buni, sub forma sa
neautorizată. Este de regăsit numai în situațiile în care este organizat cu ocazia diferitelor evenimente.
În aceste condiții, toate aspectele sunt avute sub control ( ocuparea domeniului public, afișarea
programului de activitate şi a firmei, existenţa actelor de proveniență a mărfii, menținerea curățeniei în
zona de lucru ), fără să se fi constatat abateri care să impună aplicarea de sancțiuni.
Autovehicule expuse vânzării. Un alt capitol care nu mai apare pe agenda zilnică de lucru,
problema, un adevărat fenomen în anii din urmă, fiind rezolvată. Cazuri sporadice sunt preluate și
puse în legalitate în mod operativ, la acest capitol aplicându-se în acest an doar 5 sancțiuni, din care o
singură amendă.
Animale de companie sau cele domestice sunt apariții obișnuite pe domeniul public și
acceptate atât timp cât sunt respectate o serie de condiții. Nu suntem în punctul în care situația este
perfectă, dar majoritatea deținătorilor de animale de companie sunt în regulă în ce privește
supravegherea animalului ori dotarea cu materialele necesare menținerii curățeniei. În special
supravegherea continuă a parcurilor a dus la constatări care au impus aplicarea unui număr de 63 de
sancțiuni din care 24 sunt amenzi.
O pasiune a unor locuitori ai municipiului Slobozia, cea de creștere și îngrijire a animalelor
care nu aparțin cuiva anume ( câini ori pisici ) pe domeniul public, a determinat dispute între locatarii
blocurilor, fapt care a necesitat intervenția noastră. Astfel, pentru amenajarea de adăposturi improvizate
pentru animale, pentru plasarea de vase cu hrană și apă pentru acestea, toate în imediata vecinătate a
blocurilor de locuințe, de către unii iubitori de animale, au fost necesare măsuri – 31 de sancțiuni, din
care 8 amenzi, dar și solicitarea DADP în vederea dezafectării amenajărilor în 7 situații.
Salubritate, depozitarea deșeurilor. Eliminarea fenomenului de depozitare necontrolată a
deşeurilor de orice fel pe domeniul public este încă un aspect menținut sub control, puținele fapte de
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această categorie fiind rapid depistate și sancționate. Efectiv pentru astfel de situații, s-au aplicat 14
sancțiuni ( cu 8 amenzi ), la care mai putem adăuga încă 19, determinate de deversarea de ape uzate și
alte 129 de sancțiuni ( din care 42 de amenzi ) ca urmare a colectării, de către persoane cu situație
materială precară, a deșeurilor din containerele de la platformele de gunoi.
Cel mai important aspect la capitolul salubritate este totuși, prin numărul de sancțiuni aplicate,
cunoscutul obicei de consum de semințe și aruncarea cojilor pe domeniul public. Este remarcat în mod
special în parcuri sau în jurul locurilor de joacă pentru copii, fiind asimilat cu o formă de relaxare sau
cu o preocupare tipică momentelor de relaxare, când lumea se plimbă, stă pe bancă la umbră sau îşi
supraveghează copiii în locurile de joacă. Insistenţa concetăţenilor noştri, pe acest obicei, a dus la
aplicarea, în sezonul de vara, a unui număr de 410 sancțiuni, din care 277 amenzi și alte multe situații
în care cei vinovați au fost puși să curețe locul astfel murdărit.
Urbanism și disciplina în construcții – a determinat acțiuni de constatare privind
executarea de lucrări fără autorizațiile legale, fiind transmise prin adrese către serviciul de specialitate
din aparatul propriu al primarului, comunicări privind 37 de astfel de situații, din care 29 pentru
construcții de clădiri și 8 pentru realizarea de firme și copertine. Deasemenea, au fost efectuate 25 de
acțiuni de însoțire în teren, a funcționarilor publici cu atribuții în domeniu.
Fumatul în spații închise, așa cum este el definit în Legea nr. 349/2002, a impus
implicarea noastră, cu precădere în incintele unităților de învățământ, în zona locurilor de joacă dar și
în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi, așa încât au fost aplicate 187 de
sanțiuni, din care 135 de amenzi. Pentru prevenirea încălcării prevederilor legale în acest sens, au fost
efectuate și acțiuni de control în unitățile de alimentație publică, inclusiv la cele care au terase
amenajate, fiind aplicat un singur avertisment.
Persoane luate în evidență. Una dintre preocupările poliţiştilor locali este de a identifica
persoanele cu probleme deosebite de pe raza municipiului şi de a interveni, în limita competenţelor în
vederea acordării sprijinului necesar. Este vorba despre :
-persoane fără domiciliu, în număr de 11, deja consacrate, pentru care sunt întocmite fișe cu toate
datele pe care le deținem și a căror prezență o monitorizăm permanent, în special în perioada rece a
anului la care se adaugă alți 7, considerați în tranzit, ei apărând sporadic în localitate,
-persoane cu probleme de sănătate - 4, care sunt avute în atenție ca urmare a impactului pe care îl au
asupra locuitorilor ca urmare a comportamentului lor. În trei din aceste cazuri am efectuat demersurile
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necesare pentru internarea într-o unitate sanitară de profil, în scopul diagnosticării și stabilirii unui
tratament corespunzător
-persoane cu risc de victimizare – 12, avute în atenție deoarece, fără aparținători, cu vârste înaintate și
suferinzi de boli cronice, pot fi victime ale unor acțiuni ilegale.
Acțiuni și controale planificate prin planuri de măsuri – 11, dintre care :
-Prevenirea și combaterea faptelor de natură să aducă atingere normelor legale ce
reglementează activitatea de alimentație publică. Astfel, au fost verificate 90 de unități, 40 dintre
acestea deținând autorizație valabilă pe anul în curs. Reprezentanților unităților ce nu aveau taxa
achitată li s-au adus la cunoștință prevederile legale, cu mențiunea ca, în cel mai scurt timp să intre în
legalitate în caz contrar se vor lua măsurile ce se impun. În prezent 10 dintre unităţi nu deţin autorizaţie
valabilă.
-Expunerea pe domeniul public de dozatoare de cafea sau alte aparate sau vitrine frigorifice, cei
ce nu au putut prezenta Acordul privind ocuparea domeniului public, emis de Primăria Slobozia, fiind
îndrumați să intre în legalitate în perioada imediat următoare, fapt ce s-a şi confirmat ulterior când, au
prezentat la sediul Poliției Locale copii ale Acordurilor.
-Verificarea unităţilor comerciale ce expun marfă fără avize legale – un număr de 32 unități. Sau înaintat adrese de informare către reprezentanții acestor unități, cuprinzând dispozițiile art 2, din
HCL nr.45/2010 privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a unor locuri publice din
municipiul Slobozia pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale şi servicii de piaţă
-Trei acțiuni de control asupra modului de organizare și desfășurare a activității de transport
în regim de taxi. Până în prezent au fost controlate peste 142 de taximetre, fiind aplicate 5 sancțiuni,
din care 3 amenzi, pentru lipsa atestatului profesional sau pentru faptul că nu dețineau asupra lor
actele cerute de lege. Au fost totodată înaintate 2 adrese către ANAF pentru clarificarea unor situații
constatate în bonurile fiscale.
-Control privind prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind masa maximă
admisă de peste 3.5 tone şi accesul pe anumite sectoare de drum din municipiul Slobozia. Au fost
aplicate 4 sancțiuni contravenționale.
-Verificarea modului în care sunt îndeplinite condițiile de lucru la lucrările de placare a
fațadelor blocurilor de pe raza municipiului. Au fost depistate două locații unde se desfășura acest tip
de activitate, fiind aplicată o amendă pentru executarea de lucrări fără a avea montată plasă de
protecție.
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-Prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere de către bicicliști și pietoni. Persoanele
depistate încălcând prevederile legale în vigoare au fost atenționate și informate cu privire la
respectarea reglementărilor rutiere, în vederea adoptării de către acestea a unui comportament
corespunzător în trafic. Totodată, s-au aplicat 28 avertismente și 7 amenzi.
-Prevenirea și combaterea unor fapte de natură contravențională ce aduc atingere normelor
legale privind protecția mediului (mai exact, verificarea contractelor de salubritate încheiate de
reprezentanții unităților comerciale ce își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară). Au fost
verificate 5 astfel de unități fără a fi constatate abateri.
-Prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea
autovehiculelor și accesul interzis pe căile de comunicații rutiere și pietonale din municipiul Slobozia.
În perioada 18.08-18.09.2017 s-au aplicat 166 de sancțiuni contravenționale, din care 94 amenzi.
Prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale ce aduc atingere aspectului estetic şi gospodăresc al
municipiului. Astfel, au fost aplicate 6 amenzi.
Reclamații și sesizări. Chiar dacă le considerăm un real sprijin venit din partea concetățenilor
noştri, acestea nu constituie elementul esenţial în acțiunile de constatare și sancționare a faptelor de
natură contravențională. Asigurând prezența continuă și susținută în teren și preocupați de a interveni
înainte de a fi sesizați, pentru eliminarea situațiilor de disconfort, depistarea direct, de către polițistul
local, a situațiilor pentru care avem dreptul și obligația de a interveni cu luare de măsuri, depășește în
mod consistent numărul reclamațiilor.
Făcând o comparație între numărul de sancțiuni aplicate pe parcursul anului la Legea nr.
61/1991 cu numărul de reclamații cu aceeași încadrare juridică, remarcăm diferența consistentă în
favoarea numărului de sancțiuni, care au fost aplicate pentru fapte constatate direct de către polițistul
local, în timp ce sancțiunile determinate de sesizările primite, doar completează un mod de acțiune pe
un sector de lucru de mare preocupare.
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LUNA
IAN
FEB
MAR
APR
MAI
IUN
IUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
TOTAL

Total sancțiuni
conf. Legii nr. 61

Din care aplicate
ca
urmare
a
sesizărilor
75
41
121
43
135
55
159
54
173
62
263
73
241
95
299
115
210
62
131
38
92
60
84
71
1983
769

Așa cum rezultă din cifrele expuse în tabel, numărul reclamațiilor este sensibil egal cu cel de anul
anterior și cu puțin mai mare decât în perioada 2013-2015.

Din acestea, ca de obicei, sunt și neconfirmate, 302 în acest an, adică 18 % și, încă un număr important
( dar și aproximativ constant an de an ) de 372 de reclamații, se referă la ocuparea nelegală a locurilor
de parcare de reședință, ceea ce este o faptă de mică gravitate și înseamnă aproape un sfert din total.
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2013
Total
reclamații
Neconfirmate

2014

2015

2016

2017

1462

1530

1517

1624

1638

224 -15,3%
din total
Din care: la 744 – 50,9%
Legea 61/1991 din total
La
HCL 352 – 24,1%
48/2011 și HCL din total
96/2014
Sancțiuni
793 – 64%
aplicate
prin din
rezolvarea
reclamațiile
reclamațiilor
confirmate

274 -17,9% din
total
702 -45,9% din
total
370 – 24,2 %
din total

386 -25,4% din
total
792 -52,2 %
din total
347 – 22,8%
din total

376 – 23,1%
din total
817 -50,3%
din total
312 -19,21 %
din total

302-18,43%
din total
769-46,9%
din total
372-22,7%
din total

883 – 66,3% 876 -77,4% din 999 – 80%
din reclamațiile reclamațiile
din
cconfirmate
confirmate
reclamațiile
confirmate

1070-80%
din
reclamatiile
confirmate

În afara măsurilor de sancționare, în rezolvarea reclamațiilor s-a mai stabilit :
Îndrumarea către instituțiile abilitate 61 de cazuri,
Aplanarea de conflicte : 33 de cazuri
Îndepărtarea din zonă a tinerilor a căror prezență a determinat sesizarea : 22 de cazuri
Îndepărtarea persoanelor fără adăpost : 18 cazuri
Dispecerat-Sisteme de supraveghere video Reprezintă un compartiment în organizarea
instituției și o activitate esențială, asigurând legăturile de comunicare pe orizontală și verticală, în
interiorul instituției dar și cu exteriorul. Prin intermediul acestuia se menține relația cu cetățeanul, și
totodată, se gestionează o serie de activități dar și întreg echipamentul de lucru. Prin instalarea
monitoarelor, se asigură supravegherea unor zone extinse la nivel de municipiu, având montate și în
stare de funcționare 215 camere de supraveghere video care transmit semnalul video în timp real. În
aceeași manieră, pentru supravegherea în timp real a situației din teren, transmiterea imaginilor din
sistemul video al autovehiculului de patrulare este deosebit de importantă, la nivelul conducerii
instituției ori la nivelul dispeceratului, existând astfel posibilitatea luării la cunoștință a stării de lucruri
dar și a stabilirii de măsuri în mod operativ. În acest an peste 100 de înregistrări video au fost puse la
dispoziția instanțelor de judecată, a organelor de anchetă ori a celor de ordine publică, constituind
probe în diferite cauze, dintre care unele de mare importanță ( accident cu o persoană decedată și
părăsirea locului accidentului, fapte grave de natură infracțională comise pe raza județului ).
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Prin dispecerat se face accesarea bazelor de date ale MAI, realizându-se pe parcursul anului
1929 identificări de persoane și 352 identificări de autovehicule.
Contestațiile la actele de constatare întocmite de către polițiștii locali sunt în număr destul de
redus, situându-se în ultimii ani în jurul unui procent de 1% din totalul actelor prin care s-au aplicat
amenzi sau puncte de penalizare. Nici numărul de procese verbale anulate de instanță prin admiterea
contestațiilor nu evoluează, pentru anul 2016 ( ultimul la care avem o situație finală, ca urmare a
duratei de derulare a proceselor ), ne indică și aici o situație favorabilă, cu 3 contestații admise din cele
53 de procese verbale contestate.
2013
Nr. PVCC (cu amendă
şi/sau puncte penalizare)
d.c. - contestate
%
- judecate
- admise
- % din contestaţii
- % din total PVCC
- respinse

2014

2015

2016

2017

1974

2686

3368

3953

3408

48
2,4 %
48
4

28
1%
28
3

36
1%
36
2

53
1,34 %
44
3

42
1,23 %
6
2

8,33 %

10,71 %

5,56 %

5,66 %

4,76 %

0,20 %
44
89,58 %

0,11 %
25
89,29 %

0,06 %
34
94,44 %

0,08 %
31
58,49 %

0,06 %
4
9,52 %
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Infracțiuni. Reprezintă un capitol de lucru ce vizează prevenirea și combaterea faptelor de mai
mare gravitate, la care aportul nostru, s-a materializat în constatarea unui număr de 19 fapte de această
natură, 8 în echipe proprii dar și 11 în patrule mixte cu Poliția Municipiului Slobozia, fiind totodată
identificate și predate pentru efectuarea cercetărilor, 30 de persoane. În structură, natura faptelor
constatate este următoarea :
Furt de cereale (rapiţă) .......................................................................................................................... 1;
Lovire sau alte violenţe ….......................................................................................................................2;
Furt din societate………………………………………...……………………...................................... 3;
Tâlhărie ................................................................................................................................................. 1;
Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 205 Noul Cod Penal) …..................………......……….......… 1;
Distrugere auto ……………………...………………………......................………….…………..…... 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere .………….…1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat ….….… 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de
conducere şi având în sânge o alcoolemie peste limita legală ………………………………………... 1;
Conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere …………......................……….…......... 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală....3;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat şi având în
sânge o alcoolemie peste limita legală ……………...……………………….……………………….. 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice neînmatriculat şi fără permis de conducere ...........1;
Conducere auto fără a poseda permis de conducere şi distrugere auto .................................................. 1;

Resurse Umane
La începutul anului 2017 erau 4 posturi vacante de polițist local.
În perioada 21.08.2017 – 28.08.2017 s-a organizat concurs de ocupare a posturilor vacante, conform
Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a HG nr.611/2008 privind organizarea
carierei funcționarilor publici. Au fost ocupate 2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional
superior, unul la Compartimentul Ordine Publică și Control și unul la Compartimentul Circulație
Rutieră.
În cursul anului au fost susţinute următoarele examene:
- promovare în clasă - 2 promovări:
- promovare în grad profesional – 4 promovări în sem. I al anului 2017
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În anul 2017 nu s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară dar s-a radiat o sancțiune - mustrare
scrisă, dată în anul 2016.
Conform planului anual de pregătire profesională nr. 2244/14.03.2017 și a bugetului de
venituri și cheltuieli, aprobat prin HCL nr. 34/2017, în anul 2017 a fost aprobat un număr de 8 locuri
privind participarea la cursurile de pregătire profesională. Domeniile prioritare de pregătire
profesioanală au fost:
1) Poliție locală - managementul activităților de ordine pubică și siguranță publică, legislație și
proceduri;
2) Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții;
3) Competențe informatice – operator PC.
Ținând cont de faptul că, numărul cererilor privind participarea la programele de formare
profesională, în număr de 11, depuse de angajații instituției, au depășit numărul celor 8 locuri aprobate
în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, conducerea Poliției Locale Slobozia împreună cu
comisia paritară și reprezentanții sindicatului au stabilit criterii ce au dus la selecția funcționarilor
publici ce au participat la cursurile de formare profesională. Totodată, ca urmare a noilor reglementări
apărute în legislația privind achizițiile publice, reglementări legate de noua platformă de achiziții
publice SICAP, au participat la cursurile privind ,,Noile norme legislative și instituționale în domeniul
achizițiilor publice” cei doi responsabili cu achizițiile publice din cadrul instituției.
Contabilitate
Conform H.C.L nr. 36 din 28.03.2017 bugetul de venituri şi cheltuieli alocat Poliţiei Locale
Slobozia pe anul 2017 a fost în sumă de 4.343.000 lei şi au fost operate rectificări după cum urmează:
- ,,Cheltuieli de personal’’, cu suma de 20.000 lei, şi la indicativul ,,Cheltuieli cu bunuri şi servicii’’,
suma de 70.000 lei, conform HCL nr. 61 din data de 27.04.2017;
- ,,Cheltuieli de capital’’ , cu suma de 300.000 lei, conform HCL nr. 109 din data de 29.06.2017;
- ,,Cheltuieli de personal’’, cu suma de 80.000 lei, şi la indicativul ,,Cheltuieli de capital’’, suma de
625.000 lei, conform HCL nr. 194 din data de 28.09.2017;
- ,,Cheltuieli de capital’’ , suma de 25.000 lei, conform HCL nr. 219 din data de 26.10.2017;
Creditele bugetare definitive fiind în sumă de 5.463.000 lei. Sumele alocate au fost repartizate astfel:
- Cheltuieli de personal:
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii:
- Cheltuieli de capital:

3.100.000 lei
520.000 lei
1.843.000 lei
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Conform datelor din evidenţa contabilă, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
31.12.2017 se prezintă astfel:
Buget aprobat

Realizat

%

TOTAL BUGET

5.463.000 lei

5.130.882,71 lei

93,92%

- Cheltuieli de personal

3.100.000 lei

3.098.958,00 lei

99,96%

520.000 lei

443.731,40 lei

85,33%

1.843.000 lei

1.588.193,31 lei

86,17%

- Cheltuieli cu bunuri şi servicii:
- Cheltuieli de capital:
- Plăţi efectuate din anii precedenţi

- 1.101,65 lei

Execuţia bugetară reflectă faptul că s-a încadrat în ţintele bugetare stabilite pentru anul 2017.
Cheltuielile bugetului alocat s-au efectuat în proporţie de 93,92%.
Contabilitatea instituţiei se ţine în partidă dublă şi urmăreşte să asigure informaţii cu privire la
execuţia bugetelui de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare cât şi informaţii privind
performanţele financiare şi fluxurile de trezorerie.
Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se balanţa analitică
pentru conturile de furnizori, creanţe, clienţi, debitori, materiale.
Datele din contabilitatea analitică se preiau în contabilitatea sintetică după care se întocmeşte
balanţa de verificare.
Achiziții
Fără a dispune de personal sau compartiment specializat pentru această activitate, procedurile
de achiziţii au fost efectuate de către funcționari publici desemnați care au primit şi aceste
responsabilităţi suplimentare. Achiziţiile publice s-au desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmărindu-se îndeplinirea obligaţiilor referitoare la
realizarea achiziţiilor prin mijloace electronice. Astfel, în cursul anului 2017, au fost realizate achiziții
publice, integral, online prin intermediul sistemului electronic al achiziţiilor publice. în valoare totală
de 489 423,03 lei, fără TVA.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în conformitate cu dispoziţiile Legii Poliţiei Locale,
nr.155/2010, precum şi pentru asigurarea unei intervenţii rapide şi eficiente în rezolvarea şi
soluţionarea situaţiilor ivite pentru menţinerea normelor de convieţuire socială, s-au achiziţionat:
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-o autospecială - achiziţia s-a justificat prin scoaterea din uz a autovehiculelor marca Dacia
Logan achiziţionate în anul 2007 şi utilizate în activităţile de patrulare şi intervenţie, precum şi pentru
a acoperi cât mai eficient gama de atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice
-un sistem de supraveghere video, compatibil cu soft de procesare automată a numerelor de
înmatriculare, care a fost montat și pus în funcțiune la intersecția Șos. Brăilei cu străzile Viitor și
Independenței, în scopul acoperirii şi securizării zonelor de intrare/ieşire, în/şi din municipiul Slobozia.
- cinci camere de supraveghere video tip Speed Dome, montate în zonele aglomerate și intens
circulate, respectiv, trei în Piața Revoluției, una la intersecția b-dul Matei Basarab cu șos. Brăilei și una
la intersecția șos. Nordului cu str. Viilor.
- 18 radiotelefoane portabile, digitale, cu GPS, în completarea celor existente, în conformitate
cu prevederile anexei 3 din H.G. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale.
- un sistem de supraveghere video pentru auto care dispune de posibilitatea de transmitere în
timp real a imaginilor captate, până la un terminal bine definit în rețea, creând un vector sigur de
recunoaștere a situației operative din teren de către persoanele cu putere de decizie, de identificare a
situațiilor care impun măsuri rapide în ceea ce privește intervenția de efective, de sezizare a altor
factori de decizie pe aspecte care exced competența administrației publice locale, asigurându-se, în
acest fel, suportul tehnic necesar în susținerea măsurilor legale.
- două servere destinate stocării aplicațiilor informatice dezvoltate la nivel de instituție, de
evidență a reclamațiilor, a persoanelor cu diferite probleme și a proceselor-verbale de constatare a
contravenției și aplicare a sancțiunii contravenționale, precum și pentru protejarea datelor cu caracter
personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat.
- un studiu de fezabilitate destinat realizării unui ,,Centru de Instruire Multifuncțional”, pentru
pregătirea profesională a personalului Poliției Locale Slobozia, a personalului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă și a personalului din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și
siguranței naționale,
Investiții
Pentru realizarea obiectivelor de investiții, instituția noastră a urmărit permanent execuția
lucrărilor, stabilind conformitatea lor cu specificațiile detaliilor de execuție pe fiecare specialitate în
parte, unde, pe baza situatiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren,
stadiul fizic al lucrărilor executate este de 78%

la obiectivul ,, Extindere Sediu Poliţia Locală
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Slobozia”, și de 74% la obiectivul ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire, Construire și amenajare
poligon de tragere acoperit”.
Obiective pentru anul 2018
- Creşterea gradului de implicare în acţiunile instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, pe linia
menţinerii ordinii şi liniştii publice în municipiul Slobozia,
- Ridicarea nivelului calitativ al serviciului de menținere a ordinii și liniștii publice și siguranței rutiere
pe zona relației cu cetățenii și prezenței în spațiul public,
- Creşterea nivelului de exigenţă în evaluarea faptelor de natură contravenţională,
- Desfășurarea de acţiuni preventive, în plan teoretic și practic, în unităţile de învăţământ, în domeniul
ordinii publice şi circulaţiei rutiere,
- Finalizarea aplicației informatice de inventariere și de marcare grafică pe o hartă virtuală, a întregii
sistematizări rutiere din municipiu,
- Finalizarea lucrărilor la cele două obiective de investiții : Extindere sediu Poliția Locală Slobozia și
Reabilitare și amenajare bază de pregătire, construire și amenajare poligon de tragere acoperit,
- Realizarea documentației tehnice de execuție și derularea procedurilor pentru atribuirea contractului
de lucrări,
- Executarea unei documentații tehnice pentru up-gradarea sistemului de supraveghere video la nivelul
municipiului,
- Propunerea spre dezbatere și materializarea soluțiilor de resistematizare a traficului rutier în vederea
creșterii siguranței tuturor participanților la trafic.

DIRECTOR
Ing. Laurențiu Abaza
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