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        RAPORT DE ACTIVITATE

Luna iulie 2018

Caracteristic perioadei calde, activitățile desfășurate de Poliția Locală Slobozia,

au fost orientate predominant în două direcții : menținerea ordinii și liniștii publice, ca

urmare a unui aflux mult mai mare de concetățeni în spațiul public decât în celelalte

perioade  ale  anului  și  supravegherea  circulației  rutiere  și  asigurarea  fluenței  și

siguranței traficului rutier și pietonal pe zonele de lucru în carosabil ale DADP. Astfel,

ca  de  obicei,  am avut  permanent  în  atenție  toate  punctele  care  constituie  surse

cunoscute  de  disconfort  pentru  locatari,  spațiile  comerciale  cu  activități  de  jocuri

mecanice  și  pariuri  electronice,  unitățile  de  alimentație  publică.  De  asemenea,

parcurile  au fost acoperite sistematic prin patrulare, în ideea prevenirii faptelor care,

produse  prin  încălcarea  legii,  ar  putea  afecta,  liniștea  concetățenilor  noștri,

integritatea mobilierului urban sau a materialului dendrologic. 

În această lună, polițiștii locali au acționat în vederea reinventarierii vehiculelor

cu  tracțiune  animală  de  pe  raza  municipiului,  contactându-se  la  domiciliu  toți

deținătorii,  așa  după  cum  au  fost  luați  în  evidență  în  situația  Serviciului  de

Gospodărie Comunală. S-a verificat existența acestor vehicule precum și înregistrarea

lor  în  conformitate  cu  legea.  Pentru  cei  la  care  s-au constatat  neconcordanțe  cu

evidențele din bazele de date, s-au stabilit termene de intrare în legalitate. Față de

cele 424  atelaje cuprinse în tabelul avut la dispoziție la începutul controlului, au fost

identificate și inventariate în teren 114, dintre care 6  nu erau înregistrate iar una nu

are plăcuță de înregistrare. Fiecare dintre deținătorii aflați în neregulă, a fost orientat
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către serviciul de Gospodărie Comunală, pentru rezolvarea situației. Totodată, li s-au

adus la cunoștință obligațiile pe care le au în calitate de deținători de vehicule cu

tracțiune animală.

Acțiunea de control a materialelor publicitare, a fost derulată în baza Planului

de  acțiune  nr.6365/2018  pentru  prevenirea  și  combaterea  faptelor  de  natură

contravențională  privind  amplasarea  de  panouri  publicitare  pe  domeniul  public.

Astfel, au fost identificate 30 de panouri amplasate pe domeniul public, pentru 10

dintre acestea neexistând avize legale. Reprezentanților unităților comerciale ce au

expus  panoul  publicitar  pe  domeniul  public  fără  a  deține  acordul  Primăriei  li  s-a

acordat termen de intrare în legalitate.

La solicitarea Poliției Municipiului Slobozia, am participat pe parcursul lunii, la

acțiunea  de  depistare  în  trafic  a  autovehiculelor  asupra  cărora  a  fost  instituit

sechestru asigurator de către ANAF.  În acest scop au fost mobilizați polițiștii locali din

cadrul Serviciului Circulație Rutieră  și,  totodată, s-a introdus în sistemul informatic

lista  acestor  autovehicule  în  vederea  identificării  lor  în  trafic  prin  intermediul

camerelor  de  supraveghere  video  care  au  posibilitatea  de  citire  a  numerelor  de

înmatriculare. Așa încât dispeceratul nostru a intrat în dispozitiv, aici unde ajungând

semnalul  video  precum  și  semnalul  sonor  de  atenționare  în  momentul  în  care

autovehiculele căutate trec prin raza obiectivelor camerelor.

În sprijinul lucrărilor de asfaltare sau de reparații a carosabilului, am luat măsuri

de  degajare  a  arterelor  rutiere  de  autovehiculele  parcate  la  bordură,  cu

resistematizarea temporară a circulației pe respectivele tronsoane de drum ( care a

impus  și  avizul  Poliției  Rutiere  )  și  am  asigurat  fluența  traficului  rutier  pe  str.

Tipografiei și  b-dul. Cosminului. 

În cadrul activităților zilnice, de patrulare, Poliţiştii locali au efectuat acţiuni de

însoţire/conducere în diferite situaţii, după cum urmează :

- am însoțit reprezentantul Urbanism în cartierul Pepinieră și în zona Peri, în

vederea verificării unor lucrări,
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- am supravegheat zona în care s-au oficiat căsătorii  civile respectiv, Casa

de Cultură Municipală,

- am însoțit reprezentantul Primăriei, Compartiment Asociații de Proprietari,

pe b-dul Unirii, în vederea verificării unei sesizări cu privire la o defecțiune

a instalației de apă,

- în  data  de  18  iulie  am însoțit  reprezentantul  Serviciului  Urbanism,  în

vederea verificării unor sesizări privind autorizațiile de construire ale unor

lucrări executate de diferiți cetățeni, și  s-au asigurat măsuri de ordine cu

ocazia  diferitelor  evenimente   cultural  artistice  derulate  pe  raza

municipiului:

- cu  ocazia  spectacolului  în  aer  liber  dedicat  copiilor  –  ”România,

Dodoloață”, în zona Centrului Cultural Ionel Perlea,
- în Parcul Tineretului cu ocazia unor competiții sportive organizate de către

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență , 
- în zona Biotera am acordat sprijin agenților din cadrul Poliției Rutiere, în 

măsurile necesare luate ca urmare a producerii unui accident rutier.

În  perioada de raportare a fost înregistrat  în  cadrul  dispeceratului  instituției

care  funcționează  permanent,  24  de  ore  din  24,  un  număr  de  209  reclamații  și

sesizări. Cele mai multe dintre acestea – 143,  vizează abateri la Legea nr.61/1991.

Transmiterea lor de către cetățeni se face predominant telefonic - 191,   doar în 8

cazuri  petentul s-a prezentat personal la dispeceratul nostru,   10 reclamații   fiind

depuse sub formă scrisă.  Un număr de 44 reclamații nu s-au confirmat.

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

- 48 amenzi, 

- 89  avertismente, 

- 2 conflicte aplanate,

-  în 4  situații persoanele au fost îndrumate către alte instituții (faptele 

sesizate exced aria noastră de competență),

- 10  invitații aplicate conducătorilor auto,

- 6  sunt în lucru fiind demarate procedurile de verificare a celor reclamate.
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Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de  723

sancţiuni, din care 419 amenzi în valoare totală de 84.835  lei şi 304  avertismente,

determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.cr
t

Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 266 109 20 137

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

3 1 - 2

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

86 40 1 45

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

7 6 - 1

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 3 1 - 2

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ 

1 - - 1

7 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE

308 106 2 200

8 ANIMALE ÎN LIBERTATE 28 12 - 16

9 ALTELE 21 6 - 15

Ca urmare a activității  și  constatărilor  din teren,  s-au transmis  33 de note

telefonice, către: Dadp -30 și Urban SA-3.

În noaptea de 22/23 iulie, polițiștii locali au depistat un autoturism neasigurat

ce avea portiera deschisă. A fost anunțat proprietarul care, ajuns la fața locului a

declarat verbal că nu-i lipsesc bunuri.

DIRECTOR

Ing. Laurenţiu Abaza
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