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RAPORT DE ACTIVITATE
Luna februarie 2018
Pe perioada lunii februarie, Poliţia Locală Slobozia s-a axat, în principal, pe activităţile zilnice de
prevenire a faptelor antisociale, fiind organizate şi desfăşurate acţiuni şi misiuni specifice pe domeniile de
ordine publică, şi circulaţie rutieră, atât cu efective proprii, cât şi în colaborare cu alte instituţii. Toate
aceste activităţi au avut drept obiective fundamentale creşterea siguranţei cetăţeanului, menţinerea ordinii şi
liniştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale în conformitate cu
prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale.
Supravegherea unităţilor de învăţământ în special, dar şi a pieţelor ( piaţa agroalimentară, oborul
duminical, bazarul municipal ) precum şi a punctelor de mare concentraţie de persoane – gara, autogara,
zona centrelor comerciale etc., reprezintă o activitate de bază în programul zilnic al poliţiştilor locali care,
în acelaşi timp, păstrează permanent legătura cu agenţii de pază ori cu reprezentanţii unităţilor şcolare şi
preşcolare, ai societăţii comerciale ce administrează pieţele, constatând în mod direct sau obţinând astfel
datele şi informaţiile privind situaţia din fiecare zonă.
În această lună, în toate situaţiile în care, prin desfăşurarea lucrărilor de toaletare a vegetaţiei de pe
arterele rutiere a impus, am acordat sprijin DADP, luând masura îndepărtării autovehiculelor de pe carosabil
din zona punctelor de lucru, am asigurat fluenţa traficului rutier şi pietonal impunând inclusiv restricţii de
circulaţie acolo unde a fost necesar ( str. Rovine, Miron Costin, Coloanelor etc. ) În consecinţă, au fost
desfăşurate acţiuni de informare a deţinătorilor de autovehicule şi degajare a zonelor în lucru în scopul
materializării obiectivelor.
-

-

Poliţiştii locali au efectuat acţiuni de însoţire/conducere în diferite situaţii :
am însoţit reprezentantul SPAS, la locuinţele sociale de pe strada Lacului, în vederea verificării
modului de utilizare a reţelei interioare de apă şi în cartierul Bora, pe strada Socului, la domiciliul
unei persoane, ca rudă a unui deţinut din Penitenciarul Poarta Albă în vederea efectuării unei
anchete sociale urmare solicitării acestei instituţii.
în data de 08 februarie am acordat sprijin angajaţilor DADP în vederea ridicării gunoiului din
apartamentul unei persoane cu afecţiuni psihice.
am însoţit reprezentantul Serviciului Urbanism, în vederea verificării legalităţii unor lucrări de
construire din zona Ardealului şi ne-am deplasat în cartierul Bora, pe strada Păpădiei, în vederea
somării persoanelor ce au ocupat un teren aparţinând domeniului public fără a deţine autorizaţie.
am executat două mandate de aducere emise de Judecătoria Slobozia.
am însoţit reprezentantul Serviciului de Gospodărie Comunală, pe strada Răzoare, la blocul ANL, în
vederea punerii în aplicare a unei sentinţe privind rezilierea unui contract şi evacuarea din locuinţă a
unui chiriaş.
am însoţit un angajat din cadrul Urban SA, la blocul G8, Aleea Parcului, în vederea verificării unei
sesizări ce viza o defecţiune la reţeaua de apă.
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am condus la domiciliu o persoană de sex feminin, depistată de agenţii unei firme de pază, rătăcind
pe raza municipiului.
am condus la Centrele de primire persoanele fără adăpost depistate pe raza municipiului, în zilele cu
viscol şi temperaturi scăzute.

Agenţii sectorişti au reactualizat inventarul autovehiculelor aflate pe domeniul public, în stare de
neutilizare, urmând ca în cel mai scurt timp să informeze deţinătorii legali în vederea luării măsurilor
corespunzătoare, şi, dacă se impune, să urmeze procedura legală, potrivit Legii nr. 421/2002, privind
autovehiculele abandonate sau fără stăpân.
La solicitarea Poliţiei Municipiului Slobozia, am participat la trei acţiuni derulate pe raza
municipiului, în scopul identificării şi opririi în trafic a autoturismelor pentru care a fost pus sechestru
asigurator de către ANAF.
În cadrul unui plan comun de acţiune, ce vizează mai multe blocuri de locuinţe de pe raza
municipiului, poliţiştii locali au acţionat împreună cu agenţii din cadrul Poliţiei Municipale, efectuându-se
verificări asupra tuturor persoanelor depistate. Astfel, au fost legitimate de către agenţii noştri 45 de
persoane, fiind aplicată o amendă şi 7 avertismente celor ce nu au putut face dovada adresei de domiciliu
(locuiau fără forme legale).
În această perioadă, poliţiştii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate, drept pentru care au
procedat la identificarea şi anunţarea proprietarilor. Autovehiculele în cauză nu prezentau urme de forţare.
În noaptea de 4/5 februarie, urmare unui apel telefonic primit la dispeceratul instituţiei, apel ce viza
tulburarea liniştii, poliţiştii locali s-au deplasat în Cartierul Slobozia Nouă, unde au depistat 2 persoane de
sex masculin care, la vederea agenţilor au fugit abandonând o bicicletă şi 2 saci de rafie voluminoşi.
Poliţiştii locali au pornit în urmărirea acestora, persoanele fiind imobilizate şi întrebate cu privire la
prezenţa lor în zonă. Cei 2 au declarat verbal că în sacii de rafie abandonaţi se află peşte sustras din lacul
din apropiere. Date fiind cele de mai sus, poliţiştii locali au procedat la legitimarea persoanelor depistate şi
efectuarea controlului corporal şi al bagajelor. Persoanele au fost conduse la sediul Poliţiei Locale ulterior
fiind anunţată Poliţia Municipală care a preluat cazul spre cercetare.
În noaptea de 17/18 februarie 2018, echipa mixtă formată din poliţist local şi un agent din cadrul
Biroului Rutier al Poliţiei Municipale, a depistat o persoană de sex masculin ce conducea un autoturism pe
drumul public având permisul de conducere reţinut. Tânărul în cauză a fost condus la sediul Poliţiei
Municipale.
În data de 22 februarie 2018, în jurul orelor 21.00, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de
serviciu au fost interceptaţi de o persoană de sex masculin care le-a relatat faptul că, în urmă cu câteva
minute a intenţionat să schimbe o sumă de bani (din euro în lei) de la un bancomat şi, în momentul
tranzacţiei nu i s-au dat toţi banii, o parte din ei fiind prinşi de o plăcuţă ataşată ATM-ului. Menţionăm că,
persoana în cauză a refuzat să depună plângere motivând faptul că va pleca din ţară, tăbliţa fiind predată de
către poliţiştii locali, agenţilor din cadrul Poliţiei Municipale.
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţistul local desemnat să lucreze la Serviciului
Rutier al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa a implementat un număr de 128 procese verbale de
constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale complementare cu puncte penalizare la permisul de
conducere.
În perioada de raportare au fost înregistrate în cadrul dispeceratului instituţiei care funcţionează
permanent, 24 de ore din 24, un număr de 102 reclamaţii şi sesizări, determinante fiind abaterile la Legea
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nr.61/1991 – 43. Dintre acestea 96 au fost comunicate telefonic, 5 verbale, una fiind depusă sub formă
scrisă. 15 reclamaţii nu s-au confirmat.
Măsurile luate în urma rezolvării reclamaţiilor au fost:
- 19 amenzi,
- 51 avertismente,
- 1conflict aplanat,
- în 4 situaţii persoanele au fost îndrumate către alte instituţii (faptele sesizate exced aria
noastră de competenţă),
- 5 invitaţii aplicate conducătorilor auto,
- verificarea avizelor de ocupare a domeniului public,
- 2 sunt în lucru fiind demarate procedurile de verificare a celor reclamate.
Prin accesarea bazelor de date ale MAI, au fost identificate 161 de persoane şi 51 autovehicule.
Activitatea acestei perioade s-a desfăşurat cu accent pe aspectele de tulburare a ordinii şi liniştii
publice fără a omite însă şi celelalte domenii de activitate, fapt ce reiese din tabelul anexat:
NR.
CRT.
1

2

3

DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL
TOT.

AV.

AS.

AM.

VAL.

293

141

23

129

39705

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.

2

2

-

-

-

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.; HCL 111.

60

27

-

33

5100

132

41

1

90

13800

57

16

3

38

5300

544

227

27

290

63905

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.

4

TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII,
CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8;
LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.

5

ALTELE
T O TAL

Ca urmare a activităţii şi constatărilor din teren, s-au transmis 20 note telefonice, către: Dadp -17,
Urban SA-1, Poliţia Municipală-1, Next Gen-1.
Pentru clarificarea situaţiilor de fapt, constatate în teren, au fost invitate la sediul poliţiei locale 94
de persoane.
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În ultima săptămână, date fiind condiţiile meteo nefavorabile, poliţiştii locali au avut în atenţie toate
locurile în care se ştie că se adăpostesc persoanele fără domiciliu, toate acestea fiind îndrumate către
Adăpostul de noapte. Cu această ocazie s-a şi reactualizat baza noastră de date, toate informaţiile fiind
comunicate şi către SPAS.
În ultimele zile ale lunii, poliţiştii locali au asigurat măsurile de restricţionare a traficului rutier în
punctele de intrare/ieşire din localitate, ca urmare a depunerilor masive de zăpadă şi a blocării unor sectoare
de drum din afara localităţii. În aceeaşi ordine de idei, întregul efectiv a acţionat pentru mobilizarea
locuitorilor şi a agenţilor economici în scopul curăţirii zăpezii şi a gheţii de pe trotuare, a îndepărtării
ţurţurilor de gheaţă de la streşini.

DIRECTOR
Ing. Laurenţiu Abaza
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