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        RAPORT DE ACTIVITATE

Luna martie 2018

În  această  lună  s-au  desfăşurat  activităţi  curente,  de  patrulare  pe  raza

municipiului, în vederea menţinerii climatului de ordine şi linişte publică, astfel că,

poliţiştii  locali  ce  efectuează  serviciul  de  patrulare  au  supravegheat  cu  precădere

unităţile şcolare şi zonele limitrofe acestora, punctele  unde se reclamă în mod constant

aspecte de tulburare a liniştii publice (în special sălile de jocuri şi pariuri electronice

dar şi unele locuinţe ) precum şi zonele publice de comerţ, arterele rutiere cu trafic

intens, fără a se constata evenimente deosebite.

În perioada de raportare au fost înregistrate în cadrul dispeceratului instituţiei

care funcţionează permanent, 24 de ore din 24, un număr de 134 reclamaţii şi sesizări,

cele mai multe  fiind determinate de încălcări ale Legii nr.61/1991 – 49 dar şi cele

încadrate  la HCL nr.255/2017 - 42. Dintre acestea, 125 au fost comunicate telefonic,

6 verbale, 3 fiind depuse sub formă scrisă.  18 reclamaţii nu s-au confirmat.

Măsurile luate în urma rezolvării acestor  116 reclamaţii care s-au confirmat în 

teren, au fost:

-  20 amenzi, 

-  85 avertismente, 

- 2 conflicte aplanate,

- în  3 situaţii persoanele au fost îndrumate către alte instituţii (faptele 

sesizate exced aria noastră de competenţă),
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- 10  invitaţii aplicate conducătorilor auto,

- 2  reclamaţii sunt în lucru fiind demarate procedurile de verificare. 

Activitatea  din  această  lună  a  avut  ca  rezultat  aplicarea  unui  număr  de  566
sancţiuni, din care 195 de amenzi ( ceea ce înseamnă un procent de 34,4 % din totalul
sancţiunilor  )   cu  o  valoare  totală  a  acestora  de 41.865  lei  şi  371 avertismente,
determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.
crt

Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 342 204 48 90

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

1 1 - -

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 63 47 4 12

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

5 2 1 2

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 2 1 1 -

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ 

2 1 - 1

7 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

125 47 2 76

8 ALTELE 26 9 3 14

După cum se observă,  cea mai mare parte  a  activităţii  poliţiştilor  locali  este

circumscrisă celor două aspecte de impact în viaţa urbană : supravegherea circulaţiei

rutiere şi pietonale, de unde au rezultat peste 300 de sancţiuni precum şi menţinerea

ordinii şi liniştii publice care, chiar dacă a dus la aplicarea unui număr mai mic de

sancţiuni – 125, necesită o concentrare mai mare de resurse umane pe întreg teritoriul

unităţii  administrative  şi  o  preocupare  permanentă,  24  de  ore  din  24.   Domeniul

salubrităţii şi al gestiunii deşeurilor este şi el în atenţia permanentă, aşa cum a fost în

toată activitatea instituţiei noastre, ceea ce a şi determinat o schimbare radicală a stării

de lucruri pe raza municipiului, privind depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice

fel.

Pagina 2 din 5



Ca urmare  a  activităţii  şi  constatărilor  din  teren,  s-au  transmis   20  de  note

telefonice către: DADP - 18 şi Urban SA – 2, de sesizare a unor probleme aflate în

competenţa acestora.

Poliţiştii locali au efectuat acţiuni de însoţire/conducere în diferite situaţii, după

cum urmează:

-am acordat sprijin angajaţilor Direcţiei de Asistenţă Socială,  în vederea conducerii

unei persoane fără domiciliu la Cantina Socială, de pe strada Viilor, nr.61,

-am însoţit reprezentantul Serviciului de Gospodărie Comunală în vederea identificării

zonelor  periferice  unde  sunt  depozitări  ilegale  de  deşeuri.  În  toate  aceste  zone,

persoanele vinovate au fost sancţionate contravenţional de către poliţiştii locali şi puse

în situaţia de a-şi ridica deşeurile în vederea depozitării în condiţii legale.

-am însoţit reprezentantul Urbanism în vederea verificării unor lucrări de construire de

pe  raza  municipiului,  ocazie  cu  care  acesta  a  luat  măsuri  legale  faţă  de  cei  care

executau lucrările,

-am  însoţit  reprezentant  DAS,  la  domiciliul  unei  persoane  cu  tulburări  de

comportament, în vederea conducerii acesteia la Adăpostul din strada Viilor, nr.61,

-însoţirea reprezentanţilor DADP şi ai Serviciului de Urbanism, în cartierul Bora, pe

strada Păpădiei, în vederea delimitării unei suprafeţe de teren şi luării primelor măsuri

de  dezafectare  a  construcţiilor  provizorii  amplasate  pe  acesta  în  vederea  pregătirii

zonei pentru realizarea unor construcţii.

În această lună s-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia diferitelor evenimente

cultural artistice sau sportive, derulate pe raza municipiului:

-în data de 04 martie, s-au asigurat măsuri de ordine la Grupul Şcolar Al.I.Cuza cu

ocazia desfăşurării unei competiţii sportive dedicată copiilor, 
-în perioada 09-11 martie, am asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal unde s-

a desfăşurat târgul apicol,
-în data de 31 martie am supravegheat zona Cimitirului Eternităţii unde, o delegaţie

militară din Turcia a depus coroane de flori, la mormintele soldaţilor musulmani.
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La  solicitarea  Poliţiei  Municipiului  Slobozia,  am  continuat  participarea  la

acţiunile de identificare  şi  oprire  în trafic  a  autoturismelor  pentru care   a  fost  pus

sechestru asigurator de către ANAF.
          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.
Pe  parcursul  lunii  martie,  date  fiind  condiţiile  meteo  nefavorabile,  cu

temperaturi scăzute, poliţiştii locali au avut în atenţie aspectele specifice perioadelor cu

căderi  de  zăpadă  şi  în  mod deosebit  ne-am îndreptat  atenţia  către  persoanele  fără

adăpost, toate acestea fiind îndrumate către adăpostul de noapte din cartierul Bora. 

În perioada căderilor de zăpadă, poliţiştii locali aflaţi în schimburile  2 şi 3 au

acordat  sprijin  lucrătorilor  DADP,  în  zonele  în  care  s-au  executat  operaţiuni  de

deszăpezire  sau  încărcare/descărare  a  zăpezii  de  pe  raza  municipiului  Slobozia.  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 şi au acordat sprijin angajaţilor din cadrul ISU, în

vederea îndepărtării ţurţurilor de pe strada Nordului, zona bloc 1D, unde exista riscul

unor accidente iar posibilitatea de intervenţie a locatarilor era redusă.

În data de 10 martie, în jurul orelor 21.00, echipa mixtă formată din poliţist

local şi agent din cadrul Poliţiei Municipale, Biroul de Ordine Publică, a depistat pe

Şoseaua Ciulniţei un tânăr ce conducea pe drumul public un autoturism înmatriculat în

Bulgaria, având permisul de conducere suspendat. Totodată, s-a constatat că acesta se

afla sub influenţa băuturilor alcoolice, nu deţinea poliţă de asigurare şi avea ITP-ul

expirat.  Persoana în  cauză  a  fost  condusă  la  sediul  Poliţiei  Municipale.  În  aceeaşi

categorie de constatări, în data de 26 martie, patrula mixtă formată din poliţist local şi

agent  din  cadrul  Poliţiei  Municipale,  a  depistat  o  persoană  de  sex  masculin  ce

conducea  autovehiculul  pe  un  drum  public,  aflându-se  sub  influenţa  băuturilor

alcoolice.
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În data  de 14 martie,  poliţiştii  locali  au surprins 4 persoane ce tăiau gardul

metalic împrejmuitor şi o parte din structura metalică a unei clădiri din zona industrială

de  nord.  S-a  procedat  la  legitimarea  şi  identificarea  persoanelor  în  cauză  acestea

recunoscând că intenţionau să procure fierul pentru a-l valorifica. Obiectele depistate

ce foloseau la săvârşirea infracţiunii  au fost  reţinute.  S-a întocmit proces-verbal  de

constatare  a  infracţiunii  flagrante,  acţiunea  fiind  adusă  la  cunoştinţă  Poliţiei

Municipiului Slobozia.

DIRECTOR

Ing. Laurenţiu Abaza

Pagina 5 din 5


	Nr: 2981 Data: 10.04.2018
	RAPORT DE ACTIVITATE
	CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE
	SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR
	NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC
	TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, CERŞETORIE
	ALTELE

