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Trimestrul III al anului 2018, este marcat de prezența și implicarea polițiștilor locali pe toate
domeniile de activitate, prezență resimțită pe raza întregului municipiu, implicat permanent în tot ce
înseamnă crearea unui climat de ordine și liniște publică, la un nivel corespunzător actualei
perioade, urmărind să ne consolidăm poziția de serviciu aflat în slujba comunității.
Această perioadă a fost dominată, așa cum se întâmplă an de an în intervalul iunieseptembrie, de măsuri și acțiuni specifice sezonului cald, cu multe activități de supraveghere a
tuturor categoriilor de obiective de pe întregul teritoriu al municipiului Slobozia, dar, cu precădere a
celor din zonele aglomerate, cu mari concentrări de locuitori, în care polițiștii locali au constatat
fapte de natură a tulbura ordinea și liniștea publică sau care au determinat sistematic formularea de
reclamații și sesizări în acest sens, din partea concetățenilor noștri. Totodată, au fost efectuate
verificări ale legalității funcționării unităților de alimentație publică precum și a serviciului de
transport în regim de taxi iar la solicitarea direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului
Slobozia –DADP, Serviciul de Urbanism, Serviciul

Gospodărie Comunală etc., am sprijinit

derularea în teren a acțiunilor și lucrărilor derulate de către acestea.
Ca o primă prezentare sintetică a rezultatelor obținute ca urmare a activității trimestrului III,
menționăm :
- Polițiști locali în acțiune ( medie pe schimb ) -7
- Total sancțiuni aplicate : 2251 , din care amenzi – 1381
Valoarea amenzilor aplicate : 290.430 lei
- Infracțiuni constatate : 4
- Infractori prinși : 7
- Auto controlate : 7
- Persoane legitimate : 3758, din care 562 verificate în bazele de date,

- Persoane luate în evidență : 3,
- Persoane invitate la sediul instituției: 156
- Reclamații și sesizări : 645 din care 123 ( 19%) neconfirmate
- Sancțiuni aplicate ca urmare a rezolvării reclamațiior și sesizărilor : 438
În același timp, în comparație cu trimestrele trei ale anilor precedenți, tabelul și graficul de
mai jos, sunt reprezentative, remarcându-se faptul că această perioadă supusă analizei se situează din
punct de vedere al rezultatelor materiale, și vizăm aici numărul de sancțiuni aplicate, cu mult peste
perioadele smilare ale anilor trecuti.
Trimestrul
III al anului
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Total
sancțiuni
aplicate
975
1.499
1.396
1.839
1.784
2.251
9.744

Amenzi

Av. scrise

Av. verbale

374
554
706
1116
1039
1381
5.170

173
259
140
64
128
142
906

428
686
550
659
617
728
3.668

Și pe fiecare dintre activitățile importante ca impact asupra vieții

comunității,

numărul de

sancțiuni, așa după cum este și prezentat în tabelul următor, este superior celui din anii precedenți.
Trimestrul
III al anului

Circulație
rutieră

Salubritate

Tulburarea
liniștii publice

2013

418

51

404

2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

702
531
647
737
920
3.955

114
173
182
185
228
933

536
614
831
748
936
4.069

Iar graficul prezintă elocvent situația existentă din acest punct de vedere

Gruparea numărului de sancțiuni pe domenii de activitate, așa cum o prezentăm în următorul
tabel, ne oferă o imagine a contextului în care se derulează activitatea noastră, dar, în același timp și
o imagine a situației de ansamblu la nivelul municipiului, pe acele aspecte care determină nivelul de
confort urban al cetățenilor.
Se remarcă astfel zonele importante de lucru în care ne-am concentrat efectivele și acțiunile
și în care este necesară și pe viitor o atenție mai mare. Totodată, rezultă și faptul că, dacă unele
aspecte legate de latura administrativă și de gospodărire a municipiului, cum sunt

gestiunea

deșeurilor, desfășurarea unor activități pe domeniul public ( de exemplu comerțul stradal sau
ocuparea ori marcarea domeniului public în orice scop etc. ), menținerea aspectul estetic al
municipiului creat de administrația publică, au intrat într-o oarecare normalitate, faptele de natură
contravențională constatate aici fiind din ce în ce mai puține, o importanță și o proporție din ce în
ce mai mare în activitatea Poliției Locale Slobozia o capătă implicarea în zone specifice domeniului
polițienesc. Vorbim aici de menținerea ordinii și liniștii publice sau supravegherea circulației rutiere
și pietonale, care dețin supremația în numărul de măsuri aplicate, fiecare dintre acestea având câte
cca 41 % din totalul sancțiunilor. Mai mult decât atât, acestea sunt domenii în care putem sublinia
stabilirea unei reale cooperări din ce în ce mai intense, cu Poliția Municipiului Slobozia, prin
acționarea sistematică în teren cu patrule mixte inclusiv la circulația rutieră.

Nr.
Crt

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL
Total
sancțiun
i

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.
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.
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 ; OUG 78 – 51.1 a.; HCL
111.
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 .
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.
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,
ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 – 5.8,
7.3, 7.7 ; LG 61 – 2.17.
TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE,
INJURII, CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40,
9.8; LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.
COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ;
LG 145/2014; HG 947; OG 99
ALTELE

T O TAL

Av.
Av.
verbale scrise

Amenzi

Valoare
lei

920

356

132

432

128.770

6

3

-

3

1.000

228

81

3

144

21.675

15

12

-

3

450

17

1

1

15

2.225

6

1

1

4

1.200

48

14

-

34

3.400

936

247

3

686

125.500

1

-

-

1

74
2251

13
728

2
142

59
1381

500
5.710
290.430

.
Pe parcursul trimestrului III al anului în curs, activitatea s-a desfăşurat pe întreaga zonă de
competenţă, punându-se totuşi un accent mai mare pe aspecte legate de ordinea și liniștea publică
dar și salubritatea municipiului, prin combaterea faptelor de încălcare a prevederilor HCL
nr.106/2009, ce vizează aruncarea deşeurilor, ambalajelor, resturilor alimentare etc. pe domeniul
public.

Polițiștii locali au continuat ca și anul precedent, supravegherea tuturor punctelor pe care, ca urmare
a sesizărilor și reclamațiilor pe care le-au generat, le-am considerat prioritare, ca fiind zone care
constituie surse de fapte de natură contravențională aflate în competența poliției locale, vizând în
special tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de băuturi alcoolice, aruncarea de deșeuri pe
domeniul public. Lista acestor puncte este actualizată în funcție de situația din teren și urmărită
atent, zilnic, de către echipele de patrulare care menționează de fiecare dată, în rapoartele de
activitate, constatările făcute. Este oricum consacrat faptul că perioadele de vară sunt mult mai pline
de evenimente, fapt care duce inevitabil la aplicarea de sancțiuni în număr mai mare decât în
trimestrele I și II.
Trimestrul

Av.verbale

Av. scrise

Amenzi

Total
sancțiuni

OBS

TRIM. I

746

123

638

1.507

TRIM. II

689

106

901

1.696

112% față de
trim I

TRIM. III

728

142

1381

2.251

133 % față
de trim II

2.163

371

2.920

5.454

TOTAL

Strict pe domeniul Legii nr.61/1991, iese în evidență o gamă limitată de contravenții, întradevăr în proporții destul de consistente, în ce privește consumul de alcool pe domeniul public – 383
de sancțiuni din cele 961 și tulburarea liniștii publice – 376 de sancțiuni. Cele care au scăzut
puternic sunt sancțiunile determinate de refuzul de legitimare, adresat de către contravenient

polițistului local. Cu un număr de doar 18 sancțiuni cu această încadrare, am coborât la un procent
de 1,8 % din totalul celor 961 de sancțiuni, față de cca 4-5 % în anii precedenți.
Din evidențele realizate la nivelul poliției locale, rezultă o concentrare de fapte de natură
contravențională, comise prin încălcarea prevederilor Legii nr.61/1991 și sancționate, pe anumite
zone :
- Cartier Bora -118
- Zona intersecției Bd. M. Basarab/Ștefan cel Mare – 113
- Zona Pieții ( str. Ialomiței/str. C.D. Gherea ) – 98
- Zona Cuza Vodă - 78
- Bd. M. Basarab-Vânători-Răzoare – 52
- Zona Feroviarul-Ardealului -50
Ultima din cele șase zone enumerate, a ieșit în evidență în această vară ca urmare a amenajării la
parterul blocului Z1 a unui spațiu comercial destinat jocurilor pe calculator în care, în mod autorizat,
se comercializează și băuturi alcoolice. Având programul afișat până la ora 5.00, clienții unității ies
sistematic afară pe timpul nopții, unde produc tulburarea liniștii publice, deranjând locatarii
blocurilor din zonă, numai aici fiind aplicate 41 dintre cele 50 de sancțiuni la Legea nr. 61/1991.
Acțiuni sistematice care dau contur întregii noastre activități polițienești zilnice, am derulat
permanent în parcuri și în zonele de agrement și, bineînțeles, odată cu începerea cursurilor școlare,
în zonele limitrofe instituțiilor de învățământ, fără a se constata probleme deosebite. Singurele
aspecte sesizate și sancționate sunt legate de menținerea aspectului și curățeniei în parcuri de către
cei ce își petrec timpul aici. Așa încât au fost aplicate 171 de sancțiuni pentru aruncarea pe domeniul
public de ambalaje, resturi alimentare și coji de semințe dar și 20 de sancțiuni pentru fumat în
locurile de joacă.
În cadrul activităților de menținere a ordinii și liniștii publice, am participat, în limitele
competenței, la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia tuturor manifestărilor ocazionate de :
Turneul de tenis memorial Ioan Pinter, Ziua Internațională a câinelui, Seara Vandalismului Cultural,
Zilele Recoltei precum și a altor manifestări sau adunări publice de mai mică amploare : concurs
sportiv organizat de ISU în parcul Tineretului, spectacol pentru copii în aer liber ”România
Dodoloață”, Săptămâna Mobilității Europene - Ziua Europeană fără mașini, cursuri de pregătire a
populației pentru acordarea de prim ajutor în situații de urgență, eveniment intitulat ” Fii pregătit”.
S-au desfăşurat o serie de acţiuni în baza planurilor de măsuri:
1. Plan de acțiune nr.6365/2018 pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură
contravențională privind amplasarea de panouri și afișe publicitare pe domeniul public, fiind
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, fapt constatat ulterior de
polițiștii locali.

2. Având în vedere atribuţiile Poliţiei Locale stabilite prin legea de înfiinţare şi anume constatarea de
contravenţii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale cuprinse
în hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului, ordonanțe ale guvernului sau legi, am
efectuat în perioada 07 – 21. 08.2018, acţiuni de verificare a modului în care persoanele juridice
autorizate să desfășoare activități de transport în regim de taxi

respectă prevederile Legii

nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere precum și ale H.C.L
nr. 84/2008 pentru aprobarea unor Regulamente și Reglementări privind transportul în regim
de taxi. Astfel, administratorilor operatorilor economici autorizați li s-a solicitat să prezinte pentru
control autoturismele deținute și autorizate să efectueze transport în regim de taxi, într-o acțiune de
control la care au participat și reprezentanții Primăriei Slobozia, Poliției Municipale și ITM
Ialomița. Au fost transmise solicitări pentru control unui număr de 18 agenți economici care dețin
împreună un număr de 105 autorizații taxi. S-au întocmit acte procedurale legale, pentru fiecare
autoturism taxi controlat fiind încheiat câte un proces verbal de constatare.
3. Polițiștii locali din cadrul serviciului de ordine publică și control au întreprins acțiuni în baza
Planului nr.9466/25.09.2018 pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură să aducă atingere
normelor legale ce reglementează funcționarea precum și stabilirea și delimitarea amplasamentelor
pentru terase sezoniere și permanente, ca unități cu destinație comercială amenajate pe domeniul
public. Au fost verificate 10 astfel de unități comerciale, iar reprezentanților a 6 dintre acestea
acordându-li-se termen pentru intrare în legalitate. La acțiunea de recontrol, s-a constatat
îndeplinirea măsurii.
La solicitarea funcţionarilor publici din primărie, au fost derulate

acţiuni de însoţire a

reprezentanţilor serviciului Urbanism pentru verificarea autorizațiilor de construire,

acţiuni de

sprijin a angajaţilor Serviciului Gospodărie Comunală pentru efectuarea unor verificări, precum și
acţiuni zilnice de colaborare cu DADP în privinţa realizării lucrărilor de asfaltare pe arterele rutiere
sau parcări, de toaletare a copacilor, de ecarisaj sau alte activități specifice. Totodată, am însoțit
executorii judecătorești pentru evacuarea unor debitori.
Polițiștii locali au întreprins și alte activități specifice, cum ar fi:
- la solicitarea Poliției Municipale am implementat în sistemul de supraveghere video o listă cu
autovehicule pentru care a fost pus sechestru asigurator de către ANAF, și am participat la
identificarea și oprirea în trafic a acestora.
- am acționat în vederea inventarierii vehiculelor cu tracțiune animală de pe raza municipiului,
întrucât baza de date existentă nu mai era de actualitate, 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, rezultatele obținute
fiind comunicate Serviciului de Gospodărie comunală.

- s-a efectuat inventarierea clădirilor și a terenurilor neîntreținute, neîmprejmuite sau împrejmuite
necorespunzător de către proprietarii sau deținătorii acestora.
- reprezentanții Serviciului Ordine Publică și Control, împreună cu reprezentanții Primăriei
Slobozia, Serviciul Urbanism au verificat documentația unui număr de 23 de agenți economici, în
baza căreia au fost edificate construcțiile destinate activităților comerciale din Bazarul Municipal,
urmărindu-se realizarea recepției lucrărilor, fiind astfel încheiată la finalul acțiunii, o notă de
constatare.
- comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite (din care fac parte și 2 polițiști locali)
s-a deplasat în 4 astfel de locații înmânând somații proprietarilor.
- s-a urmărit sistematic prezența pe domeniul public a autovehiculelor care fac obiectul Legii nr.
421/2002, privind vehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al unităților
teritorial-administrative. Așa încât la cele 45 de autovehicule cu aspect de abandonate existente în
evidențele noastre la sfârșitul trimestrului II, s-au mai adăugat alte 4 dar 14 au fost ridicate, inclusiv
cele pentru care s-au transmis somațiile în luna iunie, sau puse în funcțiune de către deținătorii
legali. Astfel acum avem în atenție 35 de autovehicule care însă nu prezintă toate elementele
caracteristice ale unor vehicule abandonate dar, fiind neutilizate de mai multe luni, fac obiectul
atenției noastre.
În domeniul circulației rutiere, activitatea polițiștilor locali este vizibilă pe tot teritoriul
administrativ al municipiului Slobozia, făcându-se remarcați în dirijarea circulației în intersecțiile
aglomerate din zona școlilor, asigurând astfel fluența și siguranța traficului rutier și pietonal,
precum și în toate punctele de lucru ale DADP în carosabil sau în parcări, ori în situa țiile în care
incidentele din trafic impun prezența noastră pentru desfășurarea corespunzătoare a circulației. Din
sfera de competențe conturată de Legea nr. 155/2010, ponderea abaterilor constatate la regulamentul
circulației rutiere o au încălcarea semnificației indicatoarelor Oprirea interzisă, respectiv Accesul
interzis, care, în proporții aproximativ egale, însumează 738 de sancțiuni din totalul de 812.
În acest trimestru, polițiștii locali din cadrul Serviciului de circulație rutieră au efectuat
acțiuni și în baza Planului de măsuri nr.9184/2018 pentru prevenirea și combaterea încălcării
normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, derulând
pe un interval mai mare de timp acțiuni exclusiv de supraveghere a acestor aspecte. Conducătorii
auto depistați încălcând prevederile legale în vigoare au fost atenționați și informați cu privire la
respectarea reglementărilor rutiere, în vederea adoptării de către acestea a unui comportament
corespunzător în trafic, aplicându-se totodată, numai în această acțiune,

96 amenzi și 72

avertismente.
Un pas în față în ce privește realizarea unei sistematizări rutiere corespunzătoare, care să
răspundă cerințelor impuse de numărul foarte mare și în continuă creștere a autovehiculelor aflate în
trafic, a fost realizarea a patru note de constatare privind verificarea semnalizării rutiere prin

indicatoare și marcaje, cuprinzând totodată și propuneri de resistematizare, cu realizarea de sensuri
unice pe unele artere și amplasarea sau înlocuirea de indicatoare. Odată cu realizarea acestor
modificări, am derulat acțiuni prelungite de informare și prevenire, în ideea de a atrage atenția
tuturor conducătorilor auto, obișnuiți cu anumite reguli în zonele pe care circulă frecvent, asupra
schimbărilor realizate. Deasemenea, este de semnalat inițierea unui inventar al tuturor indicatoarelor
rutiere la nivelul municipiului, care vor fi cuprinse în final într-o hartă electronică și care ne va ajuta
la crearea unei imagini clare a întregului sistem de reglementare rutieră în Slobozia.
Și în acțiunile de prevenire și educație am avut un aport, realizând două acțiuni în
acest sens cu copii preșcolari, care la sediul instituției noastre au beneficiat de ocazia de a lua la
cunoștință despre aspecte legate de traficul rutier și pietonal, de modul de asigurare a siguranței în
trafic prin respectare a prevederilor din cadrul regulamentului de circulație. Totodată, au primit
informații privind activitatea și competențele Poliției Locale Slobozia.
Ca urmare a constatărilor din teren, au fost transmise către alte entități, în vederea luării de
măsuri conform competențelor acestora, 60 de sesizări, din care :
-55 către DADP,
-5 către Urban SA.
Trimestrul III a fost perioada în care am înregistrat 645 reclamații și sesizări, din care 123
( 19 % din total ) au fost constatate ca neconfirmate. Dintre acestea, 397, adică marea majoritate, de
cca. 75 % din totalul reclamațiilor și sesizărilor confirmate, au fost determinate de încălcări ale
prevederilor Legii nr. 61/1991 și 101 de încălcarea prevederilor HCL nr.255/2017, privind ocuparea
locurilor de parcare de reședință. Intervențiile în vederea rezolvării acestora, au dus la aplicarea unui
număr total de 438 de sancțiuni din care

311 sancțiuni au fost aplicate ca urmare a încălcării

prevederilor Legii nr. 61/1991 ( 126 amenzi și 185 avertismente ) și 49 de sancțiuni în baza HCL
nr. 255/2018- privind ocuparea locurilor de parcare de reședință ( 4 amenzi și 45 avertismente ).
Au mai fost luate măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor reclamate, eliberarea locurilor de
parcare ocupate abuziv, aplanarea conflictelor, sesizarea instituțiilor abilitate în cazul în care s-a
constatat faptul că situațiile respective exced competențele noastre.
Ca urmare a întocmirii în acest trimestru a unui număr de 1523 PVCC prin care s-au aplicat
avertismente scrise şi amenzi, au fost depuse până la acest moment 14 contestații, care reprezintă
0.9 % din totalul actelor de constatare întocmite. Toate aceste contestaţii sunt la acest moment pe
rolul instanţelor de judecată. Pe total an, pe parcursul celor 9 luni, în această privință situația este
următoarea :
-amenzi aplicate : 2920
-contestații depuse : 24 ( 0,8 % )
-contestații judecate : 3

-respinse : 3
În domeniul lucrărilor de investiții, la finalul trimestrului trei putem anunța recepția poligonului
acoperit destinat exercițiilor de tragere cu pistolul, în acest moment derulându-se etapele legale de
autorizare în vederea funcționării. Obiectivul Extindere sediu Poliția Locală Slobozia se află și el în
etapa premergătoare de realizare a recepției.
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