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RAPORT DE ACTIVITATE
octombrie  2018

Și în această  lună,  ca urmare a temperaturilor  plăcute  din această  toamnă

caldă,  polițiștii locali au supravegheat zonele preluate spre monitorizare încă din

perioada verii,  ocazie cu care au fost luate măsuri de  îndepărtare a unor grupuri de

tineri în special ce nu-şi justificau prezenţa în anumite zone, producând și tulburarea

liniștii  locatarilor,  fiind  totodată  sancţionate  acele   persoane  care  au  încălcat

prevederile  Legii  nr.61/1991  pentru  sancţionarea  faptelor  de  încălcare  a  unor

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Totalul sancţiunilor aplicate în această lună este de 684, din care 452 amenzi

în  valoare  de   95.665 lei  şi  232  avertismente  (182 avertismente  verbale  şi  50

avertismente scrise).

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţie rutieră                                                         - 358;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                 - 171;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                   -   75;

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                       -   11;

 alte abateri                                                                  -   69  .

S-a primit un număr de 165  reclamaţii şi sesizări ( 28 dintre ele, adică 17%,

fiind neconfirmate)  dintre  acestea  154  fiind înregistrate  telefonic,  4  scrise  şi  7

verbale.  Predomină reclamațiile determinate de  abaterile la Legea nr. 61/1991 –73.
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Urmare acestora s-au aplicat 44  amenzi şi  65  avertismente dar şi alte măsuri

precum:

 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;

Prin note telefonice au fost transmise 13 sesizări către diferite instituţii sau

operatori de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: 11 la DADP,

2 la SC Urban SA.

Poliţiştii locali au fluidizat traficul rutier cu ocazia lucrărilor de intervenție în

carosabil și a celor de toaletare a copacilor, asigurând totodată măsuri de ordine cu

ocazia diferitelor evenimente:

- am supravegheat  Casa de Cultură Municipală, parcul Tineretului și Centrul

Cultural Ionel Perlea, locații în care s-au oficiat căsătorii civile, 

- în zilele de 06 și 07 octombrie am asigurat măsuri de ordine în zona secțiilor

de votare, fără a fi înregistrate evenimente deosebite,

- în data de 10 octombrie am asigurat fluența traficului rutier și de însoțire a

atleților angrenați în evenimentul intitulat ”Ștafeta Veteranilor” ,
- am asigurat măsuri de ordine la Casa de Cultură Municipală cu ocazia unui

spectacol artistic caritabil susținut de Gașca Zurli,
- în  data  de  24.10.2018  am  executat  5  mandate  de  aducere  emise  de

Judecătoria Slobozia,
- în  data  de  25  octombrie  am  asigurat  măsuri  de  ordine,  la  monumentul

Colonel Popescu, din parcul Tineretului, cu ocazia manifestărilor prilejuite de

Ziua Armatei Române,
- în data de 26.10.2018, polițiștii locali au supravegheat biserica Sf.  Dumitru

și s-au asigurat măsurile de ordine publică unde a avut loc hramul acesteia.
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În data de 04 octombrie, în jurul orelor 1805, polițistul local ce se afla în zona

Liceului de Artă a surprins un grup de tineri  angrenați într-o altercație.  La fața

locului a constatat că o elevă a fost agresată de alte două colege drept pentru care a

anunțat conducerea școlii  precum și părinții minorelor implicate în incident. În data

de 08.10.2018, mamele părților implicate s-au prezentat la sediul Poliției  Locale

pentru clarificarea situației.

În data de 6 octombrie,  în jurul orei 2220,  trei  minori  au fost  depistați  în

Bazarul municipal în timp ce transportau anvelope de mașină. Identificați, minorii

au fost ulterior recunoscuți pe înregistrările camerelor de supraveghere video din

Piața Revoluției, ca persoanele care au vandalizat una dintre căsuțele din lemn. În

09.10.2018 au fost invitați la sediul Poliției Locale părinții minorilor ce au degradat

căsuțele  din  lemn din  Piața  Revoluției,  la  întâlnire  participând  și  reprezentantul

Primăriei, Serviciul Patrimoniu. Părinții copiilor implicați și-au luat angajamentul

că  vor  achita  sumele  ce  reprezintă  contravaloarea  prejudiciului  produs,  în  baza

devizului de reparații întocmit de către DADP.

În  cadrul  dispeceratului  nostru,  cu  ajutorul  imaginilor  înregistrate  de

camerele  de supraveghere video, a fost identificat autorul unui accident cu victimă,

petrecut pe trecerea de pietoni din zona Centrului Cultural Ionel Perlea,  al cărui

autor a părăsit locul accidentului.

Începând cu data de 19.10.2018 și până la finele lunii, polițiștii locali din

cadrul  Serviciului  de  circulație  rutieră  au  efectuat  acțiuni  în  baza  Planului  de

măsuri nr.11091/2018  pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor legale

privind  oprirea,  staționarea,  parcarea  autovehiculelor  și  accesul  interzis.

Persoanele depistate încălcând prevederile legale în vigoare au fost atenționate și

informate cu privire la respectarea reglementărilor rutiere, în vederea adoptării de

către acestea a unui comportament corespunzător în trafic. Totodată, s-au aplicat 81

amenzi și 49 avertismente.
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Pe  timpul  patrulării,  în  luna  octombrie,  polițiștii  locali  au  depistat  4

autoturisme neasigurate, două dintre acestea prezentând urme de forțare, fapt ce a

condus la anunțarea imediată a proprietarilor și implicit a Poliției Municipale.
În  noaptea  de  28/29  octombrie  2018,  la  ora  0220,  polițiștii  locali  au  fost

solicitați de către Poliția Municipală pentru a acorda sprijin agenților în zona Pieței

Agroalimentare,  în vederea depistării  unui grup de 4-5 persoane,  suspecte  că au

intrat prin efracție într-un magazin și au sustras bunuri. În jurul orei 0330, polițiștii

locali au interceptat o persoană cu semnalmentele furnizate la dispecerat,  ce ieșea

din scara unui bloc de pe strada Aleea Parcului, tânărul fiind cunoscut ca având

preocupări antisociale/infracționale. La scurt timp, din aceeași scară au coborât alți

patru tineri, cunoscuți și ei cu antecedente din acest punct de vedere. Ținând cont de

indiciile oferite de către întreg grupul, toate persoanele suspecte depistate au fost

conduse la sediul Poliției Municipale și predate în vederea continuării cercetărilor.

Director,
Ing. Laurenţiu Abaza
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