
RAPORT DE ACTIVITATE
mai 2018

Pe  parcursul  lunii  mai,  polițiștii  locali  și-au  desfășurat  activitatea  zilnica  de

patrulare, incluzând  acțiuni din intreaga sferă de competențe, unele dintre acestea,  în

domenii ce impun organizarea acțiunilor  în baza planurilor de măsuri.

Astfel, în urma acțiunii organizate prin  Planul 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  care  se  află  aproape  de  final,  a

rezultat că din cele 106 unități de alimentație publică  existente în baza de date, au fost

controlate  85,  celelate  21  nemaifuncționând.  Pentru  cele  30  de  unități  dintre  cele

controlate  care nu au putut prezenta  autorizația de funcționare, s-a acordat termen de

intrare în legalitate, aplicându-se și trei avertismente.  Obligația a fost  îndeplinită până la

data de 31 mai de 23 dintre ele. 

Deasemenea, Planul de măsuri nr.4199/2018 pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice

la manifestările ocazionate de Sărbătorile municipiului Slobozia în perioada 14-20 mai, a

permis un control al tuturor zonelor și obiectivelor cuprinse în programul Sărbătorilor

Municipiului Slobozia, fără a se constata evenimente și fără a se produce fapte ilicite. 

Alte acțiuni ce decurg din activitatea zilnică de menţinere a ordinii şi  liniştii  publice,

conform competenţelor legale 

- supravegherea zonelor în care s-au oficiat căsătorii civile,

- asigurarea  măsurilor  de  ordine  cu  ocazia  manifestărilor  prilejuite  de  ”Ziua

Tineretului”,
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- în  data  de  05  mai,  alături  de  Poliția  Municipală  și  IJJ  am asigurat  măsuri  de

restricționare  a  traficului  rutier  și  pietonal  cu  ocazia  desfășurării  paradei  moto

pentru  deschiderea  sezonului  2018  precum  și  pe  strada  Eternității  cu  ocazia

depunerii de coroane la Cimitirul Eroilor, de către o delegație din Turcia.

- polițiștii locali aflați în patrulă mixă au asigurat măsuri de fluidizare a traficului

rutier pe strada Ianache, unde a izbucnit un incendiu precum și în zona b-dul Unirii,

bloc E14 -incendiu de vegetație uscată pe o distanță de aproximativ 6 metri, acesta

fiind lichidat de către polițiștii locali,

- am însoțit reprezentanții Direcției de Asistență Socială la domiciliul unor persoane

cu probleme de comportament în vederea igienizării imobilelor,

- în data de 11 mai, urmare unei sesizări, polițiști locali au imobilizat o persoană de

sex masculin, cunoscută cu probleme psihice,  aceasta având asupra sa un cuțit cu

care amenința trecătorii. Respectivul a fost condus la sediul Poliției Locale.

- polițiștii  locali  au înmânat  55 de ordine  de chemare pentru clarificarea situaţiei

militare.

- în data de 12 mai  am supravegheat  zona Parcul  Tineretului  unde s-a desfășurat

activitatea intitulată Picnic educațional,
- am însoțit reprezentantul Serviciului de Gospodărie Comunală în cartierul Slobozia

Nouă, în zona fostului CAP, pentru a contacta crescătorii de ovine în legatură cu

condițiile  de  depozitare  a  deșeurilor  rezultate  din  activitatea  de  creștere  a

animalelor,
- în data de 15 mai, am însoțit lucrătorii din echipa  de ecarisaj a DADP în vederea

ridicării câinilor fără stăpân de la cantonul CFR,
- în data de 16.05.2018, împreună cu reprezentantul Direcției de Sănătate Publică ne-

am deplasat pe șoseaua Brăilei în vederea verificării unei sesizări privind creșterea

de animale domestice de către locuitori din zonă, afectând confortul vecinilor,
- am însoțit reprezentantul Serviciului Urbanism, în cartierele Bora și Slobozia Nouă,

pentru a verifica legalitatea unor lucrări de construire,
- s-a executat un mandat de aducere emis de Judecătoria Slobozia,
- în data de 24.05.2018 am însoțit reprezentanții Serviciului Urbanism, în cartierul

Tineretului, în vederea demolării unui gard construit de proprietar fără respectarea

limitei de proprietate,
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- la solicitarea directorului instituției de învățământ, doi polițiști locali s-au deplasat

la școala generală din cartierul Bora, în cadrul programului Școala altfel,  fiindu-le

prezentate  elevilor  materiale  informative,  recomandări  şi  informaţii  cu  caracter

preventiv, în domeniul circulației rutiere dar și al ordinii publice, 
- am  acordat  sprijin  angajaților  DADP în  vederea  ridicării  deșeurilor  strânse  și

depozitate de persoanele fără adăpost în anumite locații de pe raza municipiului.
- polițiștii  locali  au  asigurat  măsuri  de  ordine  cu  ocazia  Festivalului  județean  de

folclor  ”Zărzărică, zărzărea”.
- în data de 29 mai, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine în zona Centrului

Cultural Ionel Perlea cu ocazia spectacolului în aer liber dedicat copiilor ”Dănilă,

ursul și vulpea”,
- în  cursul  aceleiași  zile,  am  acordat  sprijin  reprezentantului  Centrului

Multifuncțional în vederea evacuării unui asistat social.
- am aplicat  fluturași  informativi  în  zona  Tritipan  unde,  în  data  de  31  mai  s-au

executat lucrări de modernizare a locului de joacă,

Totodată, Sărbătorile municipiului Slobozia, au impus planificarea unor acţiuni de

resistematizare rutieră  temporară în zona str. M. Sadoveanu-Al. Parcului,  menţinere a

ordinii şi liniştii publice la fiecare dintre manifestările culturale, sportive sau de agrement

desfăşurate şi în toate zonele, unde acestea au avut loc și unde o mare parte din locuitorii

municipiului au căutat momentele de destindere.

Activitatea din această  lună a  avut ca rezultat  aplicarea unui număr de 524 de

sancţiuni,  din  care  279   amenzi  în  valoare  totală  de  61.700 lei  şi  245  avertismente,

determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

-circulația pe drumurile publice 214 sancțiuni

-menținerea ordinii și liniștii publice 189 de sancțiuni

-salubritate 48 de sancțiuni

S-a primit un număr de 155 reclamaţii şi sesizări (25 fiind neconfirmate) dintre

acestea 144  fiind înregistrate telefonic, 4 scrise şi 7 verbale. 

Determinante  au  fost  abaterile  la  Legea  61/1991  –85  urmate  de  cele  la  HCL

255/2017, privind locurile de parcare concesionate -28  . Urmare acestora s-au aplicat 30

de amenzi și  81 avertismente verbale dar şi alte măsuri precum:
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  îndepărtarea  grupurilor  de  tineri  din  zonele  predispuse  tulburării  liniştii

publice;

 supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

 îndrumarea  către  instituţiile  abilitate,  întrucât  faptele  reclamate  nu  intrau  în

competenţa noastră;

 invitarea  conducătorilor  auto  la  sediul  Poliției  Locale  în  vederea  clarificării

situației;

 aplanarea conflictelor iscate.

Prin note telefonice au fost transmise 18 sesizări către diferite instituţii sau operatori

de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: 16 către DADP -, 1 către

Serviciul de Gospodărie Comunală, 1 către  Drumuri Naționale.

În  data  de  7  mai  2018,  în  jurul  orelor  20,  polițiștii  locali  aflați  în  exercitarea

atribuțiilor  de  serviciu   au  depistat  în  pădurea  situată  între  Peco  Art  și  restaurant

Privighetoarea, un grup de 5 persoane, dintre care 2 fumau câte o țigară confecționată

manual.Cei doi erau într-o stare euforică fapt pentru care au fost legitimați și controlați

corporal, constatând că nu dețin alte țigarete sau substanțe interzise. Ulterior, în parcul

CFR  a  fost  depistat  un  alt  tânăr  care  avea  un  comportament  dubios.  În  momentul

conducerii tuturor persoanelor către autoturismul de patrulare, unul dintre ei a reușit să

fugă.  Ceilalți  tineri  implicați  au  fost  conduși  la  sediul  instituției,  fiind  demarate

procedurile  legale-au  fost  încheiate  actele  de  constatare,  s-au  anunțat  organele  de

cercetare penală. Totodată, am înaintat adrese oficiale către părinții minorilor legitimați

care făceau parte din grup, în vederea înștiințării acestora cu privire la anturajul copiilor.

Director,
Laurențiu Abaza
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