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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I -2018

Activitatea  trimestrului  I  s-a  desfăşurat  pe  coordonatele  obişnuite  corespunzătoare
specificului activităţii unei astfel de instituţii, cu accent pe aspectele de menţinere a ordinii şi liniştii
publice, supravegherea bunurilor publice precum şi a circulaţiei rutiere, în limitele competenţelor
conferite de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale.

Au  fost  păstrate  ca  repere  de  bază  în  întreaga  noastră   activitate,  supravegherea
permanentă  a  unităţilor  de  învăţământ  şi  a  zonelor  limitrofe  acestora,  supravegherea  tuturor
punctelor aglomerate – pieţe, unităţi sanitare, artere rutiere  cu trafic intens sau, odată cu încălzirea
vremii, parcurile şi zonele de agrement.  

Pe ansamblu, pe parcursul trimestrului I, au fost înregistrate următoarele rezultate : 
- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 8
- sancţiuni aplicate –1507  ( 638 amenzi în valoare totală de 138.890 şi 869 

avertismente 
- acţiuni şi controale –108  , din care :

  
   2 - pe linie comercială
 18 - ordine şi linişte publică
  87- în unităţile de învăţământ

- infracţiuni constatate  -6
- infractori prinşi – 10
- auto controlate – 16
- persoane identificate –2898 , din care

 2447 legitimate 
 451 persoane verificate în baza de date 

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -300
- persoane luate în evidenţă – 3  , din care :

 persoane fără domiciliu – 1
 persoane cu risc de victimizare – 1
 cerşetori -1

                                                                                                                       
- măsuri de ordine – 10
- înmânare de documente :  230 din care 

 ordine CMJ – 49
 PVCC afişate – 141
 Alte documente – 40

- acţiuni de :  -  executare a mandatelor -6
                                            -  însoţire a funcţionarilor publici – 17
                                            

- reclamaţii şi sesizări –340.
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Trimestrul I al acestui an  a reprezentat o perioadă în care ponderea fiecărui domeniu de
activitate în ce priveşte măsurile de sancţionare,  s-a menţinut  în aceleaşi  limite,  aşa cum s-au
consacrat acestea în ultimii 7-8 ani. Din cifrele prezentate în tabelul de mai jos, se remarcă astfel
circulaţia rutieră, cu peste 800 de sancţiuni, ordinea publică cu peste 300 de sancţiuni şi, pe locul 3,
salubritatea, cu un număr de cca. 150 de sancţiuni. 

NR.
CRT DOMENII DE ACTIVITATE

Sancţiuni 

Total Av.
verbale

Av.
scrise

Amenzi
Val. lei

1
CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 
HCL 106 -  1.5, 1.11, 1.16, 1.19, 9.3, 9.7; 
OG 43 – 43 lit. e; HCL 255 / 2017  OUG 195.

861 467 103 291 86.295

2
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.

16 16 - - -

3
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; HCL 111.

147 94 4 49 7.525

4
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 

23 7 1 15 3600

5
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.

8 3 3 2 300

6
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,

5 4 - 1 400

7
ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 

7.7 ; LG 61 – 2.17. 3 - - 3 300

8
TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8; 
LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17. 352 127 5 220 36.250

9 ALTELE 92 28 7 57 4.220

T O T A L
1507 746 123 638 138.890

Activitatea şi rezultatele din trimestrul I din 2018 sunt similare celor din trimestrele I ale ultimilor
trei ani anteriori ( 2015-2017), fapt care  reiese din numărul total al sancţiunilor aplicate de poliţiştii
locali. 
Cifrele prezentate mai jos fac imaginea unei anumite evoluţii în timp a situaţiei din teren, susţinând
o  anumită constanţă a stării  de fapt şi arătând totodată,  posibilitatea de  ţinere sub control  a
principalelor probleme la nivelul comunităţii.
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ANUL Av.verbale Av.scrise Amenzi TOTAL

2010 554 214 336 1.104

2011 331 224 569 1.124

2012 282 449 616 1.347

2013 354 231 456 1.041

2014 462 177 489 1.128

2015 550 241 741 1.532

2016 662 143 902 1707

2017 690 164 644 1498

2018 746 123 638 1507

În aceeaşi ordine de idei, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos ce cuprinde numărul 
sancţiunilor pe cele mai importante trei domenii de activitate, aplicate în trimestrele I ale anilor de 
activitate ai Poliţiei Locale,  chiar şi fiecare dintre aceste domenii în parte demonstrează aceeaşi 
stare de lucruri aproximativ constantă, şi la un nivel destul de ridicat în ultimii trei ani. Doar în ce 
priveşte salubritatea, iese în evidenţă o scădere a numărului de sancţiuni în trimestrele unu din 
2016 şi 2017. Dar  în ultimă instanţă, semnalul are corespondent în teren, unde se remarcă o 
reducere a numărului de  depozitări necontrolate de deşeuri, şi, în general o gestiune mai 
responsabilă a acestora din partea celor care le produc.

La capitolul circulaţie rutieră, chiar cu o creştere substanţială a parcului auto, conform 
statisticilor extrase din baza de date a Direcţiei de Impozite şi taxe ( cu cca. 16.000 autovehicule 
înregistrate în 2011 şi aproape 20.000 în 2018 ), este de subliniat faptul că am reuşit să impunem 
de-a lungul timpului, prin activităţile pe care le-am derulat, o anumită disciplină în trafic, un anumit 
respect pentru regulă şi lege. Totuşi, aici este vorba despre un sector de activitate în care este 
absolut obligatorie asigurarea unei continuităţi a acţiunilor poliţieneşti în carosabil, prezenţa 
continuă în teren a poliţistului local fiind cea care  oferă premisele unei discipline rutiere 
corespunzătoare. 

ANUL CIRCULAŢIE SALUBRITATE TULBURARE
2011 337 81 190
2012 887 62 220
2013 579 71 222
2014 660 163 206
2015 893 287 264
2016 879 250 398
2017 871 133 329
2018 861 147 352

TOTAL 5.967 1.194 2.181

 Fără a neglija însă  cele două  domenii de activitate prezentate ca rezultate în mod succint 
mai sus, scoatem în evidenţă intensificarea acţiunilor pe zona de menţinere a ordinii şi liniştii 
publice, unde preocuparea permanentă de acoperire a întregii zone teritorial-administrative şi de 
constatare în mod direct şi operativ a tuturor evenimentelor cu această încadrare juridică a şi dus la
înregistrarea unor rezultate bune pe total trimestru şi, implicit, la rezultate bune în ce priveşte 
situaţia generală din teren.  În plus, comparând numărul de sancţiuni aplicate în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 61/1991, constatăm că acesta este cu mult peste numărul de reclamaţii de 
acest tip, înregistrate în baza noastră de date – 132, fapt care scoate în evidenţă implicarea noastră
consistentă pe această linie.
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Totodată, trebuie menţionat şi faptul că, prin natura lucrurilor,  pentru menţinerea ordinii şi 
liniştii publice, volumul de efective pus în mişcare este superior celor angrenate pentru alte domenii
de activitate, asta şi pentru faptul că, în ansamblul acţiunilor derulate şi a  măsurilor ce se iau în 
ideea menţinerii unui grad cât mai ridicat de confort urban, la acest capitol  sunt cuprinse activităţi 
şi intervenţii pe o gamă largă de sectoare de lucru, multe din ele generate de alte direcţii şi servicii 
– în special DADP, DAS, dar şi Serviciile de urbanism şi cel de Gospodărie Comunală sau Direcţia de 
Cultură,  la care participăm efectiv.  

Ca urmare a activităţii şi constatărilor din teren, s-au transmis către instituţiile abilitate  67 
de sesizări de intervenţie, în vederea luării, în cadrul competenţelor acestora, a măsurilor legale:

- DADP -59,
- SC Urban SA-5,
- Alte instituţii -3.

Zona  unităţilor  şcolare  a  fost  supravegheată  în  această  perioadă,  fără  a  fi  înregistrate
evenimente deosebite. În general, faptele frecvent constatate în anii  anteriori ( 2005 – 2008 ) :
pătrunderi neautorizate a persoanelor în incinta unităţilor şcolare, altercaţii între elevi sau persoane
străine şi elevi, prezenţa nejustificată a unor persoane la punctele de acces în şcoală etc., nu mai
sunt de actualitate Menţionăm prezenţa constantă a poliţiştilor locali în zona limitrofă instituţiilor, în
intervalele orare la care afluenţa de elevi este la nivel ridicat, intervenind prin dirijare la asigurarea
fluenţei traficului rutier şi pietonal.

În acest trimestru, am acordat sprijin DADP, cu ocazia diferitelor lucrări efectuate de către
aceştia  (toaletare  copaci,  marcare  carosabil),  luând  măsura  îndepărtării  autovehiculelor  de  pe
carosabil  din zona punctelor de lucru şi  asigurând fluenţa traficului rutier şi pietonal (impunând
inclusiv restricţii de circulaţie acolo unde a fost necesar). Totodată, au fost desfăşurate acţiuni de
informare  a  deţinătorilor  de  vehicule  şi  degajare  a  zonelor  în  lucru  în  scopul  materializării
obiectivelor.

Pe  parcursul  acestui  trimestru,  date  fiind  condiţiile  meteo  nefavorabile,  cu  temperaturi
scăzute, poliţiştii locali şi-au îndreptat atenţia către persoanele fără adăpost, toate acestea fiind
îndrumate către adăpostul de noapte din cartierul Bora. Am acordat sprijin DADP, în zonele în care
s-au executat operaţiuni de deszăpezire sau încărcare/descărcare a zăpezii.  Totodată, am acţionat
pentru mobilizarea locuitorilor şi a agenţilor economici în scopul curăţirii zăpezii şi a gheţii de pe
trotuare.

În  domeniul  circulaţiei  pe  drumurile  publice  au  fost  implementate  de  poliţistul  local
desemnat  să lucreze la Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa un număr de
360 procese  verbale  de  constatare  şi  aplicare  a  sancţiunii  contravenţionale  complementare  cu
puncte penalizare la permisul de conducere.

În  această  perioadă,  la  dispeceratul  instituţiei  au  fost  înregistrate  340  de  reclamaţii  şi
sesizări,  dintre acestea 47 fiind neconfirmate. 
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   ian. febr. mart. total

 Reclamaţii   104 102 134 340

neconfirmate  14 15 18 47

Încadrare juridică  

1 Lg 61   40 43 49 132

2 HCL 255   30 29 42 101

3 alte acte normative  34 30 43 107

1 telefonice  96 96 125 317

2 verbale   4 5 6 15

3 scrise   4 1 3 8

Sancţiuni aplicate:   

1 amenzi   8 19 20 47

2 avertismente scrise  0 2 6 8

3 avertismente verbale  67 49 65 181

În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, după 
cum urmează:

- conflicte aplanate – 7
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -21
- anunţarea Ambulanţei –2
- îndrumarea către instituţiile abilitate – 9
- îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost şi îndrumarea acestora către 

centrul special amenajat –5 
Ca evenimente înregistrate la care au intervenit poliţiştii locali în acest trimestru, menţionăm

:   
-În  seara  zilei  de  07.01.2018,  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 ameninţă.  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  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, contactând telefonic responsabilul 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 noaptea de 04/05 februarie, urmare unui apel telefonic primit la dispeceratul instituţiei,
apel ce viza tulburarea liniştii,  poliţiştii locali s-au deplasat în zona reclamată 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.
           -În noaptea de 17/18 februarie 2018, echipa mixtă formată din poliţist local şi agent din
cadrul  Poliţiei  Municipale,  Biroul  Rutier,  a depistat  o persoană de sex masculin ce conducea un
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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, 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 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. Măsura a fost de
conducerea acestuia la sediul Poliţiei Municipiului Slobozia, pentru continuarea cercetărilor.

Din totalul celor 638 de amenzi şi 96 de avertismente cu puncte penalizare aplicate de către
poliţiştii locali în primele trei luni ale anului,  a fost contestat un singur proces verbal de constatare. 
La acest capitol, putem scoate în evidenţă că nici pe anii 2016 şi 2017 nu s-a finalizat judecarea
tuturor contestaţiilor, situaţia fiind următoarea :

Pentru  anul  2016  :  53  de  contestaţii,  din  care  judecate  48,  alte  5  aflându-se  pe  rolul
instanţelor  de  judecată.  Au  fost  respinse  43  de  contestaţii,  în  două  cazuri  amenda  a  fost
transformată în avertisment şi 3 contestaţii au fost admise.

Pentru anul 2017 : 45 de contestaţii, din care s-au judecat 22, celelalte 23 fiind pe rol. 17
contestaţii au fost respinse, un singur caz este înregistrat cu transformarea amenzii în avertisment,
3 contestaţii au fost admise, procesele verbale fiind anulate şi un alt dosar se află în apel.

               DIRECTOR
                  Ing. Laurenţiu Abaza
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