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Activitatea  din  această  lună  a  avut  ca  rezultat  aplicarea  unui  număr  de  472

sancţiuni, din care  231 amenzi în valoare totală de  47.800 lei şi  241 avertismente.

Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:

 circulaţia rutieră                                                                     -  202

 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice        -  176    

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                             -   38

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                                 -   20  

 alte abateri                                                                               -  36

Se observă faptul că ponderea sancțiunilor aplicate este dată de sectorul de activitate  ce

vizează circulația rutieră și pietonală, ca rezultat al unui trafic din ce în ce mai intens, dat

de  creșterea  substanţială  a  numărului  de  autovehicule  înmatriculate  la  nivelul

municipiului Slobozia. Dar important în activitatea instituției noastre, este  și domeniul

menținerii ordinii  și liniștii publice, cu un număr ceva mai mic de sancțiuni dar care

concentrează efective mai mari de personal.  

În perioada 11-16 aprilie s-au derulat manifestări şi ceremonii religioase legate de

procesiunea   aducerii  Icoanei  Maicii  Domnului  la  Mănăstirea  Sfinţii  Voievozi  de  la

Mănăstirea Secu. Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi poliţiştii locali au acţionat

alături de celelalte forţe cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice. Măsuri de
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ordine în zona lăcaşelor de cult s-au asigurat şi cu ocazia Învierii Domnului, având în

vedere că tradiția acestei sărbători a adus un număr mare de credincioși.

Instituţia  noastră  a  participat  atât  la  asigurarea  măsurilor  de  ordine  cât  şi  la

defilarea blocului de paradă la Ziua Veteranilor de Război, în data de 26 aprilie 2018,

când, la Parcul Tineretului – monumentul Colonel Popescu, s-au depus coroane de flori.

În perioada 28 aprilie – 01 mai 2018, poliţiştii locali au asigurat ordinea şi liniştea

publică la manifestările ocazionate de Festivalul Berii Timișoreana, în zona Bazinului

Olimpic,  cu  asigurarea  fluenței  traficului  pe  arterele  rutiere  din  zona  limitrofă,

menținând ordinea inclusiv în parcarea parțial amenajată din imediata vecinătate.

Polițiștii locali au acționat în baza Planului de măsuri nr.3211/16.04.2018 pentru

prevenirea  și  combaterea  faptelor  de  natură  să  aducă  atingere  normelor  legale  ce

reglementează activitatea de alimentație publică și publicitate la societățile comerciale.

Astfel,  fără  a  se  fi  finalizat  controlul,  au  fost  verificate  80  de  unități  din  cele  105

existente în lista extrasă de la Direcția de Impozite și taxe, stabilindu-se măsuri pentru

intrarea în legalitate la 34 dintre ele care nu dețineau autorizația de funcționare la data

controlului ( din care 7 nu aveau nici avizul ISU ).

Prin note telefonice au fost  transmise  26 de sesizări  către  diferite instituţii  sau

operatori de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP –22 , SC

Urban SA-3 , SC Recon & Doje -1.

La capitolul activități preventive amintim faptul că pe parcursul acestei luni, în

cadrul programului “Școala altfel”, instituția noastră a găzduit 2 clase de elevi din cadrul

Școlii  gimnaziale  nr.2  Sfântul  Andrei.  Acestora  li  s-au  prezentat  aspecte  legate  de

activitatea Poliției  Locale precum  și  filme cu caracter  educativ-preventiv pe teme de

circulație  rutieră  și  pietonală  și  de ordine publică.  Pentru însușirea de cunoștințe în

domeniul circulației rutiere, li s-a oferit elevilor celor două clase câte o carte cu noțiuni

din domeniu, prezentate pe înțelesul lor.

S-a  primit  un  număr  de  160  reclamaţii  şi  sesizări  (dintre  care  24  nu  s-au

confirmat.). Un număr destul de mare din totalul sesizărilor şi reclamaţiilor sunt cauzate

de ocuparea fără drept de către unii conducători auto, a locurilor de parcare concesionate-

27, dar determinante în evidența reclamaţiilor şi sesizărilor înregistrate, în număr de 88,

au fost situaţiile în care, prin manifestările unor cetăţeni, se încălcau prevederile Legii nr.
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61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a

ordinii şi liniştii publice.

Urmare  a  rezolvării  tuturor  reclamaţiilor,  s-au  aplicat  28  amenzi  şi   79

avertismente dar s-au luat şi alte măsuri precum:

 supravegherea zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

 aplicarea de invitaţii în vederea clarificării situaţiei constatate;

 îndepărtarea  din  zonă  a  persoanelor  care  făceau  obiectul  reclamaţiei  (copii,

persoane fără adăpost sau persoane cu probleme de comportament);

 îndrumarea către instanţa de judecată sau către Poliţia Municipală, a persoanelor

care au făcut sesizarea, întrucât faptele reclamate nu intrau în competenţa noastră;

 aplanarea conflictelor constatate.

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

diferite situații, după cum urmează:

- am însoțit reprezentantul Direcției de Asistență Socială, la strada Viilor, nr.61, în

vederea întocmirii unui act de constatare pentru preluarea unui spațiu,

- am însoțit  reprezentantul  Serviciului  Urbanism în  vederea  verificării  legalității

unor lucrări de construire pe strada Nordului, strada Viitor și strada Crișan, ocazie

cu care acesta a luat măsuri legale față de cei care executau lucrările, 

- polițiștii  locali  au  supravegheat  zonele  în  care  s-au  oficiat  căsătorii  civile

respectiv, Casa de Cultură Municipală și parcul Tineretului,

- am acordat sprijin angajaților ENEL prin îndepărtarea autovehiculelor din parcarea

blocurilor R și V, strada Viilor unde, au remediat o defecțiune apărută la rețeaua

de electricitate.

- am  însoțit  reprezentantul  Serviciului  Urbanism,  pe  strada  Peneș Curcanu,  în

vederea afișării unei somații.

         În data de 02 aprilie 2018, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au depistat o

persoană de sex masculin ce conducea autovehiculul pe un drum public  având dreptul de

a conduce suspendat,  drept  pentru care s-a întocmit  dosar  penal  de către agentul  din

cadrul Poliției Municipale, Biroul Rutier.
           În noaptea de 08/09 aprilie, patrula mixtă formată din polițist local și agent al

Biroului Rutier –Poliția Municipiului Slobozia a identificat o persoană de sex masculin
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ce  conducea  auto  pe  raza  municipiului  iar  la  vederea  echipajului  a  încercat  să  se

sustragă  acțiunii  de  control,  virând  brusc  spre  o  alee  dintre  blocuri  apoi  părăsind

autovehiculul în fugă. Prins de către polițistul rutier după efectuarea somațiilor legale,

acesta a fost oprit  și imobilizat dar numai după efectuarea unui foc de armă în plan

vertical. S-a procedat la  efectuarea controlului corporal,  imobilizarea  și încătușarea

persoanei în cauză. În urma testării cu aparatul Drager a rezultat că persoana în cauză

consumase  alcool,  având totodată  suspendat  dreptul  de a  conduce autovehiculele  pe

drumurile publice. Și pasagerul din dreapta a fost condus la sediul Poliției Municipale

de către polițiștii locali sosiți la fața locului pentru a acorda sprijin.
 În data de 26 aprilie, pe timpul executării serviciului la schimbul 3, polițiștii locali

aflați în patrulă mixtă au depistat pe raza cartierului Bora o persoană de sex masculin ce

conducea autoturismul pe drumul public aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Odată  identificat,  conducătorul  auto  a  fost  condus  și  predat  agenților  Poliției

Municipiului Slobozia.

Director,
Ing.Laurenţiu Abaza
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