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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul II -2018

Pe parcursul trimestrului II, activitatea Poliției Locale Slobozia s-a desfășurat prin respectarea și
îndeplinirea  tuturor atribuțiilor legale, acoperind în timp și spațiu, întreaga gamă de competențe și întreg
teritoriul administrativ.  Patrulările echipelor  noastre s-au derulat  în cele trei  schimburi,  avându-se în
vedere toate obiectivele pentru care avem responsabilitate. Cu precădere au fost supravegheate unitățile
de învățământ și punctele de trafic intens, în special din zona limitrofă acestora, la orele de afluire a
elevilor  spre  și  dinspre  școală.  Au  fost  avute  în  vedere  zonele  de  agrement,  în  condițiile  în  care
încălzirea vremii aduce locuitorii în parcuri, în număr din ce în ce mai mare, dar și piețele precum și alte
centre comerciale aglomerate.

Atenția  întregului  personal  al  instituției  s-a  axat,  în  principal,  pe  linia  prevenirii  faptelor
antisociale și a menținerii unui climat corespunzător de liniște și ordine publică și, totodată, de derulare
fluentă și în deplină siguranță,  a traficului rutier și pietonal. Acestea sunt cele care se impun ca pondere
și  în ce privește numărul de acțiuni  și intervenții   și,  în mod implicit,  ca număr de fapte de natură
contravențională constatate și număr de sancțiuni aplicate. Toate acestea fără a scăpa din vedere celelalte
sectoare de activitate : salubritatea, comerțul în zone publice ( piețe și stradal ), creșterea și întreținerea
animalelor domestice sau a celor de companie, ocuparea domeniului public.

În evoluția generală, pe ani, a numărului de sancțiuni, și deci a situației de ansamblu în întreg
spațiul public pe tot ceea ce privește competențele noastre, iese în evidență activitatea de supraveghere a
circulației rutiere, cu o medie de 40-45 % din totalul sancțiunilor aplicate, a menținerii  liniștii și ordinii
publice cu 30-35 % din sancțiuni și salubritatea cu mult mai puține sancțiuni, aproape 10-12  % din total.
Aceeași stare de lucruri se remarcă și la nivelul trimestrului II din acest an.

Prezentând  sintetic  activitatea  pe  această  perioadă,  cu  cifrele  din  indicatorii  de  performanță
stabiliți, reies rezultate comparative cu trimestrele II ale anilor precedenți :

- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 7
- sancțiuni aplicate –1696  ( 901 amenzi în valoare totală de  204.210 și 795 avertismente)
- acţiuni şi controale – 103 , din care :
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 11   - pe linie comercială
 88   - în unităţile de învăţământ
 1     - în domeniul taximetriei
 3     - cu organele de poliție

- infracţiuni constatate  -5
- infractori prinşi – 7
- auto controlate – 15
- persoane identificate –3148 , din care

 2654- legitimate 
 494- persoane verificate în baza de date 

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -151                                                                     
- măsuri de ordine – 29
- înmânare de documente :   277 din care 

 ordine CMJ – 61
 PVCC afişate – 151
 Alte documente – 65

- acţiuni de :  -  executare a mandatelor -1
                                            -  însoţire a funcţionarilor publici – 31
                                            

- reclamaţii şi sesizări –443

Trimestrul  II  al  acestui  an   a  reprezentat  o  perioadă  cu  activitate  cumva  similară  acelorași
perioade din anii anteriori, cu o scădere totuși a amenzilor în acest an comparativ cu anul 2017, dar la
același nivel ca în anii 2016 și 2015  fapt ce reiese din numărul proceselor verbale încheiate de polițiștii
locali, după cum urmează:

ANUL AV AS AM TOT
2015 552 210 650 1412
2016 635 122 886 1643
2017 661 162 1040 1863
2018 689 106 901 1696

Și proporția sancțiunilor aplicate sub formă de amenzi din numărul total de sancțiuni, se menține,
de-a  lungul  timpului,   oarecum  constantă,  la  foarte  puțin  peste  50  %  din  totalul  sancțiunilor,  în
încercarea de apreciere cât mai obiectivă a gravității faptei constatate sau a gradului de pericol social al
acesteia.
Pe domenii  de activiate,  din tabelul  următor,  rezultă  proporțiile  între  aspectele  importante  ale  vieții
urbane dar și gama largă de fapte de natură contravențională, care sunt avute în vedere și în baza cărora
se aplică sancțiuni.
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NR.
CRT. DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL 

TOT. AV. AS. AM.
   VAL.

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.

729 330 96 303 91.270

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.

9 5 - 4 375

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.

164 69 2 93 14.775

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 

52 28 2 22 5250

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.

1 1 - - -

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,

12 5 - 7 1700

7
ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 

7.3, 7.7 ; LG 61 – 2.17.
11 3 - 8 800

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

607 231 1 375 80.750

9 ALTELE 105 17 1 87 8890

T O T A L
1696 689 106 901 204.210

În  domeniul  ordinii  și  liniștii  publice,  preocuparea  a  fost  constant  îndreptată  în  sensul  de  a
impune  din partea cetățenilor, un comportament civilizat, o atitudine de respect față de lege, utilizând
singurul  instrument  avut  la  dispoziție,  sancțiunea.  Se  remarcă  totuși  o  scădere  a  fenomenului  de
tulburare  a  liniștii,  menținându-se  doar  câteva  puncte  care  atrag  atenția  și  unde,  prin  patrulari  mai
intense urmărim rezolvarea situației, iar cele doar 79 de amenzi diin totalul de 244 de sancțiuni  ( 169
fiind avertismente, aplicate pentru situații de mai mică gravitate ) susțin această idee. În număr similar
ca sancțiuni,  au fost  faptele  de consum de băuturi  alcoolice  pe domeniul  public,  tot  244,  dar  unde
amenzile au ponderea – 216.  
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Inclusiv refuzul de legitimare, ca faptă care reprezintă și un reper al autorității noastre în teren,
este în regres,  numărul  de 8 sancțiuni  pe un întreg trimestru fiind sugestiv,  reprezentând 1,3 % din
sancțiunile aplicate la Legea nr. 61/1991,  în condițiile în care  în urmă cu câțiva ani, proporția era de 4-7
%.

La Legea nr. 61/1991, structura încadrărilor juridice ale sancțiunilor, cu evoluție pe ultimii ani, se
prezintă așa cum se vede în tabelul de mai jos și in graficele anexate :

Anul Total
sancţiuni

Pentru
consum
alcool

Pentru
tulburarea

liniştii
publice

Pentru
refuz de

legitimare

Pentru
cerşetorie

Pentru părinţi
care nu îşi

supraveghează
copii

Altele 

2018 608 244 255 8 9 4 88
2017 595 283 177 27 9 8 91
2016 633 256 185 33 16 10 133
2015 416 86 128 8 12 4 178
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Faptele de natură contravențională constatate la nivelul municipiului, ce pot fi încadrate la Legea
nr. 61/1991, fac și ele parte din categoria celor cu o mare fluctuație, legată de succesiunea anotimpurilor,
perioadele  calde  reprezentând  un factor  esențial  în  producerea  lor.  Astfel,  în  trimestrul  II,  creșterea
numărului de sancțiuni la consum de alcool este de peste 100%  față de trimestrul I ( 244 față de 111 )
iar la tulbuirarea ordinii publice, creșterea este de peste 35 % ( 255 față de 188 în trimestrul I ).

Autovehiculele  abandonate, așa cum sunt ele definite în Legea nr. 421/2002 ( vehicul aflat pe
domeniul public sau privat al unității teritorial-administrative de cel puțin un an, al cărui proprietar
este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie  circulației pe drumurile
publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarușlui de a renunța la drepturile sale asupra
vehiculului )    au constituit prilejul pentru derularea unei noi acțiuni de inventariere în baza aspectului și
stării  tehnice  aparente  și  de   parcurgere  a  tuturor  etapelor  impuse  de  lege.  Am  pus  accentul  pe
capacitarea deținătorilor legali de a lua măsurile corespunzătoare. Așa încât, din cele 118 autovehicule
luate în evidență în această acțiune, până la sfărșitul trimestrului II, 68 au fost ridicate, pentru 3 s-au
realizat procedurile de somare ultimativă, pentru alte 5 așteptăm reacția deținătorilor. Pentru celelalte 42,
a căror aspect nu ridică semne de îngrijorare, s-a dat termen deținătorilor pentru a le pune în funcțiune, a
le schimba aspectul sau  locul de păstrare ori a le valorifica. 

Zona limitrofă a unităților școlare a fost supravegheată în această perioadă, fără a fi înregistrate
evenimente  deosebite  care  să  impună  intervenția  polițiștilor  locali  și  eventual,  aplicarea  de  măsuri.
Subliniem prezența constantă a polițiștilor locali aici, în intervalele orare la care afluența de elevi este la
nivel ridicat, intervenind inclusiv prin dirijare la asigurarea fluenței traficului rutier și pietonal. Singurele
fapte semnalate și luate în evidență, sunt legate de fumatul în incinta școlilor, fiind aplicate peste 50 de
sancțiuni în acest sens.

Ca în orice altă perioadă de vară, parcurile și zonele de agrement atrag localnicii în număr mare,
ceea ce determină în mod obligatoriu și o prezență sporită a reprezentanților noștri.  Fără a semnala
situații  deosebite,  trebuie  să  subliniem comportamentul  incorect  al  unor  concetățeni  care,  odată  ce
consumă diverse produse alimentare, aruncă pe domeniul public resturi alimentare, ambalaje și, în mod
special, coji de semințe, oferind acestor zone,  un aspect absolut neplăcut. Acest lucru a și determinat
aplicarea unui număr de peste 150 de sancțiuni ( o creștere de peste 200% față de trimestrul I când s-au
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aplicat  55 de sancțiuni ),  în unele situații,  așa cum procedăm de peste 10 ani,   impunându-le celor
vinovați, să facă și curățenie. Mai mult decât atât, cu toate că este interzis fumatul la locurile de joacă,
unde, se știe, principalii utilizatori sunt copiii, deci persoane minore, mulți părinți încalcă prevederile
Legii nr. 349/2002, fumând și aruncând resturile de țigări pe jos. Astfel încât cca un sfert din cele 73 de
sancțiuni pe acest trimestru pentru fumat în locuri  nepermise,  au fost  aplicate aici,  completând lista
punctelor vulnerabile în care se furmează chiar și sub interdicție : incintele unităților de învățământ, a
unităților sanitare, interiorul autovehiculelor de transport persoane în regim de taxi.  

Circulația rutieră a fost și va rămâne un domeniu principal de lucru în cadrul Poliției Locale
Slobozia  unde,  ca  în  toate  localitățile  urbane,  numărul  mare  de vehicule  aflate  în  circulație,  impun
prezența continuă a polițiștilor în trafic și luarea de măsuri constante și perseverente, așa încât să fie
asigurată o fluență și, în special o siguranță în circulație. Pe schimburile I și II avem permanent o patrulă
în  teren  dar  și,  în  cadrul  colaborării  cu  Biroul  Rutier  din  cadrul  Poliției  Municipiului  Slobozia,
participăm la constituirea patrulelor mixte care acționează pe raza municipiului. Numărul de sancțiuni
este consistent, pe acest trimestru înregistrând peste 600 de sancțiuni din care aproape 300 sunt amenzi.
Cu aceste  realizări  ne situăm la  nivelele  celorlalți  ani,  arătând că,  într-o oarecare măsură,  stăpânim
fenomenul, acesta fiind de fapt nivelul rezonabil de acceptat la aceste niveluri de trafic.

Anul
Total

sancţiuni
Pentru oprire

neregulamentară
Pentru

staţionare
neregulamentară

Pentru
acces

interzis

Pentru
pietoni Altele

2018 636 265 20 318 23 10
2017 765 469 18 191 53 34
2016 483 273 10 181 9 10
2015 560 306 2 234 11 7

 Toate procesele verbale încheiate în  domeniul circulației pe drumurile publice, cu amendă sau
avertisment, care cuprind și puncte penalizare, ca sancțiune complementară, în număr de  364,  au fost
implementate în baza națională de date de către polițistul local desemnat  să lucreze la Serviciului Rutier
al Inspectoratului de Poliţie Judetean Ialomiţa. 

În acest trimestru, am acordat sprijin DADP, cu care s-a înrădăcinat o colaborare susținută, în
cadrul  diferitelor  lucrări  efectuate  de  către  aceștia  (toaletare  copaci,  marcare  carosabil,  lucrări  de
reparații la îmbrăcămintea asfaltică etc.), luând măsura îndepărtării autovehiculelor de pe carosabil din
zona punctelor de lucru și  asigurând fluența traficului rutier și pietonal ( fapt care a impus inclusiv
restricții de circulație pe anumite zone, acolo unde a fost necesar). Totodată, au fost desfășurate acțiuni
de  informare  a  deținătorilor  de  vehicule  și  degajare  a  zonelor  în  lucru  în  scopul  materializării
obiectivelor.

În această perioadă, la dispeceratul instituției au fost înregistrate 443 de reclamații și sesizări,
dintre acestea 70  nu s-au confirmat.

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

- conflicte aplanate – 6

6 / 8



- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto -28
- anunţarea Ambulanţei –2
- îndrumarea către instituţiile abilitate – 10
- îndrumarea persoanelor către Centrul de Primire -2
- îndepărtarea din zona reclamată a tinerilor - 12

    aprilie mai iunie total

Reclamaţii   160 155 128 443

1 neconfirmate  24 25 21 70

Încadrare juridică      

1 Lg 61   88 85 69 242

2 HCL255   27 28 16 71

3 alte acte normative  45 42 43 130

Măsuri aplicate   

1 amenzi   28 30 28 86

2 avertismente scrise  2 0 0 2

3
avertismente 
verbale  77 81 67 225

. 
Polițiștii locali au acționat în baza Planurilor de măsuri/acțiune, după cum urmează:

   Plan 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,  au fost verificate 105 unități 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 ). Acțiunea a fost finalizată la finele lunii iunie, ocazie cu care s-a constatat intrarea în
legalitate a  25 de unități, neîndeplinirea măsurilor stabilite inițial la 7 societăți comerciale și
deci  sancționarea  reprezentanților  acestora,   alte  2  fiind  în  așteptarea  întrunirii  comisiei  în
vederea  efectuării recepției și, implicit, a obținerii acordului PSI.

   Plan de acțiune  pentru menținerea ordinii și liniștii publice la manifestările ocazionate de
Festivalul Berii Timișoreana,  unde nu s-au semnalat situații sau evenimente care să impună
intervenția ori luarea de măsuri.

   Plan de măsuri nr.4199/2018 pentru menţinerea ordinii şi liniştii  publice la manifestările
ocazionate de Sărbătorile municipiului Slobozia în perioada 14-20 mai. Intervențiile noastre  au
cuprins și acțiuni de resistematizare rutieră în întreaga zonă pe care s-au derulat  activitățile
culturale sau de agrement cuprinse în programul Sărbătorilor Municipiului Slobozia, acțiuni de
supraveghere și control al tuturor obiectivelor și punctelor în care s-au organizat activități legate
de aceste manifestări, fără a se constata evenimente și fără a se produce fapte ilicite.
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   Plan  de  acțiune  3738/2018  pentru  prevenirea  și  combaterea  faptelor  de  natură
contravențională privind organizarea și desfășurarea activității de transport în regim de taxi. Au
fost controlate 10 autoturisme.

În domeniul infracționalității, polițiștii locali au o contribuție, în special în ce privește faptele de
această natură constatate în traficul auto. Astfel, 
            - În data de 02 aprilie, 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 Pg. 3 / 4 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 27 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.

- 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.

- În seara zilei de 06 iunie, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au depistat o persoană de sex
masculin ce conducea autoturismul pe un drum public fără a deține permis de conducere. Ca urmare a
fost condus la sediul Poliției Municipiului Slobozia pentr efectuarea cercetărilor.

Ca urmare a activității și constatărilor din teren, s-au transmis către instituțiile abilitate  63 de 
sesizări de intervenție, legate de defecțiuni, avarii la rețelele edilitare, în vederea luării măsurilor legale:

- DADP -55
- SC Urban SA-5,
- Alte instituții -3.

Față de cele 1539 de amenzi aplicate pe semestrul I, din care 901 pe trimestrul II, până la această
dată sunt înregistrate doar 7 contestații, ( adică 0,4 % din procesele verbale încheiate )  încă neintrate pe
rolul instanțelor de judecată.

DIRECTOR

    Ing. Laurențiu Abaza        
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