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RAPORT DE ACTIVITATE
ianuarie  2018

           Activitatea lunii ianuarie s-a înscris în liniile de lucru obişnuite, de patrulare şi

supraveghere  a  întregii  zone  administrativ-teritoriale  a  municipiului,  cu  atenţie  pe

obiectivele reprezentate de unităţile de învăţământ, zonele publice de comerţ, arterele

rutiere şi pietonale intens traficate, instituţiile sanitare, centrele comerciale.

      Zona unităţilor şcolare a fost supravegheată în această lună fără a fi înregistrate

evenimente  deosebite.  Menţionăm prezenţa  constantă  a  poliţiştilor  locali  în  întreaga

zonă limitrofă a acestor instituţii, în intervalele orare la care afluenţa de elevi şi cadre

didactice sau părinţi era la nivele ridicate, intervenind prin dirijare la asigurarea fluenţei

traficului rutier şi pietonal. S-a păstrat permanent legătura cu reprezentanţii unităţilor

şcolare, cu  personalul care asigură paza acestora în vederea  identificării eventualelor

probleme. Au fost legitimate şi îndepărtate din zona şcolilor persoanele ce nu-şi puteau

justifica  prezenţa  şi  s-a  intervenit  în  conflictele  provocate  de  2  elevi  domiciliaţi  în

cartierul Bora,  cu comportament agresiv faţă de ceilalţi elevi, luându-se  legătura cu

părinţii acestora precum şi cu directorul unităţii şcolare unde aceştia urmează cursurile,

în vederea luării de măsuri potrivit regulamentului intern.

 În seara zilei de 07.01.2017, la dispeceratul poliţiei locale s-a primit o sesizare

de la angajata unei săli de jocuri de noroc cu privire la faptul că o persoană de sex

masculin are asupra sa o sabie cu care face gesturi de ameninţare. Poliţiştii locali s-au

deplasat în cel mai scurt timp la faţa locului constatând că cele sesizate se confirmă,

persoana în cauză fiind imobilizată, legitimată şi condusă la sediul Poliţiei Locale, fără

Pagina 1 / 4

R O M Â N I A
MUNICIPIUL SLOBOZIA

POLIŢIA LOCALĂ
Slobozia 920074,  Str. Răzoare Nr.3, judeţul Ialomiţa

Tel: 0243-233 771, 233778, 0752095704  Fax: 0243-233 771,  www.pcslobozia.ro  
 E-mail:  politialoc.slobozia@yahoo.com,   

Operator prelucrare date cu caracter personal 3697

http://www.pcslobozia.ro/
mailto:politialoc.slobozia@yahoo.com


a opune rezistenţă.  S-a întocmit  proces verbal  de constatare  a  infracţiunii  flagrante,

persoana fiind predată agenţilor din cadrul Poliţiei Municipale.
În data de 09 ianuarie 2018, poliţiştii locali au fost sesizaţi cu privire la faptul că

două persoane  încarcă  material  lemnos  de  la  marginea  pădurii,  zona  cuprinsă  între

Restaurant Privighetoarea şi Kaufland. Poliţiştii locali ajunşi la faţa locului au constatat

că cele reclamate se confirmă (2 persoane de etnie rromă aveau lemne încărcate într-un

atelaj hipo) drept pentru care au procedat la legitimarea celor două persoane depistate,

contacând telefonic responsabilului de zonă care s-a prezentat la locul incidentului şi a

anunţat Poliţia Municipală. Persoanele vinovate au fost sancţinate de agentul poliţiei

municipale iar lemnele au fost descărcate la punctul de lucru al ocolului silvic.
În această lună, poliţiştii locali au acţionat împreună cu agenţii din cadrul Poliţiei

Municipale, potrivit Planului Comun de Acţiune pentru menţinerea ordinii şi siguranţei

publice şi prevenirea faptelor antisociale. Astfel, au fost efectuate acţiuni de control în

blocul de locuinţe SACO, unde poliţiştii locali au legitimat un număr de 31 de persoane,

fiind aplicate 2 amenzi celor ce nu au putut face dovada adresei de domiciliu, locuind

aici  fără forme legale.

Pe timpul patrulării au fost depistate 3 autoturisme neasigurate, fapt comunicat

proprietarilor. Autovehiculele nu prezentau urme de forţare.

În data de 18.01.2018, urmare unei sesizări telefonice, poliţiştii locali au depistat
o  persoană  de  sex  masculin,  cunoscută  agenţilor  cu  preocupări  antisociale  ce  avea

asupra sa, într-o cutie de carton, un acumulator auto. Întrebat de provenienţa bateriei,

susnumitul  a  declarat  că  a  găsit-o  la  platforma  de  gunoi  din  spatele  blocului  şi

intenţiona să o dea cumnatului său care domiciliază  în zonă. A fost anunţată Poliţia

Municipală, luându-se ulterior măsura conducerii persoanei în cauză la sediul Poliţiei

Locale, bunul găsit fiind depozitat în magazia unităţii până la clarificarea situaţiei. Au

fost verificate autoturismele parcate în zonă fără a fi constatate urme de forţare.

În zilele de weekend, poliţişti locali au acţionat în vederea punerii în aplicare a noului

Regulament  pentru  atribuirea/administrarea  parcărilor  de  reşedinţă  în  municipiul

Slobozia-HCL nr.255/2017 astfel, au fost aplicate invitaţii deţinătorilor de autovehicule

ce  încalcă  prevederile  art.85,  lit.  b  prin  parcarea  în parcările  de  reşedinţă  a
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autovehiculelor,  altele decât cele menţionate la art.2,  pct.2.5 (autoturisme destinate

transportului de persoane cu maxim 7 locuri, inclusiv şoferul). 

  Măsuri de ordine s-au asigurat  în zona lăcaşelor de cult cu ocazia Bobotezei,

precum şi pe data de 24 ianuarie, când au avut loc manifestări prilejuite de Ziua Unirii

Principatelor Române.

Activitatea poliţiştilor locali s-a materializat în această lună prin aplicarea unui număr 

de  397 sancţiuni contravenţionale, din care  153 amenzi, în valoare totală de 33.120 lei 

şi 244 avertismente. Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:

 circulaţia rutieră                                                                         - 226;

 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice            -   95;     

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                                -   24;

 distrugerea, deterioarea domeniului public                                -  13;

 alte abateri                                                                                  -  39 .  

      În cadrul acţiunilor derulate au fost legitimate  727 de persoane şi au fost luate în

evidenţă 2 dintre acestea : o persoană vârstnică, fără aparţinători, cu diverse afecţiuni,

greu deplasabilă şi o alta surprinsă în mod repetat apelând la mila cetăţenilor.

    În acest interval de timp au fost înregistrate  104 reclamaţii şi sesizări, dintre care

96  telefonice,  4  scrise  şi  4  verbale.  Urmare  rezolvării  acestora  s-au  aplicat   67

averismente şi  8 amenzi dar şi alte măsuri precum:

 invitarea conducătorilor auto la sediul Poliţiei Locale în vederea clarificării

situaţiei,

 îndrumarea  către  Poliţia  Municipală  a  persoanelor  care  au  făcut  sesizarea,

întrucât faptele reclamate nu intrau în aria noastră de competenţă,

 aplanarea conflictelor în curs de desfăşurare,

 verificarea abonamentelor privind locurile de parcare concesionate, 

 îndrumarea unei persoane fără adăpost către Centrul de noapte din cartierul

Bora.

Din totalul sesizărilor înregistrate,  14 nu s-au confirmat.

Pagina 3 / 4



S-au derulat  acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici respectiv de  conducere în

diferite situaţii, după cum urmează:

- am însoţit reprezentantul Urbanism în vederea soluţionării unor reclamaţii,
- am însoţit angajaţii DADP din echipa de ecarisaj, pentru ridicarea câinilor fără

stăpân de pe raza municipiului,
- am însoţit  reprezentanţilor  Serviciului  Public  de  Asistenţă  Socială  în  vederea

conducerii la SPCLEP a unei persoane cu afecţiuni psihice, pentru preschimbarea

actului de identitate, 
- au fost executate  6 mandate de aducere emise de Judecătoria Slobozia.

 Urmare constatărilor din teren au fost transmise către alte instituţii sau operatori

de  servicii  27  de  note  telefonice,  vizând  diferite  aspecte  care  necesitau  intervenţii

specializate în vederea remedierii,  din care: 24 către DADP, 2 către SC Urban SA,  1

către Serviciul de Gospodărie Comunală.

Director,
Laurenţiu Abaza
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