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Raport de activitate

luna februarie 2019

În luna februarie, poliţiştii locali au desfăşurat acţiuni curente, de patrulare, cu

urmărirea  tuturor  aspectelor  legate  de  menținerea  ordinii  și  liniștii  publice,  ori

supravegherea circulației rutiere.  

Pe parcursul lunii s-au asigurat măsuri de ordine la :

-Catedrala Episcopală  cu ocazia Sărbătoririi  Întâmpinării  Domnului  precum și

împlinirea a 25 de ani de la consacrarea arhiereasca a Preasfințitului Părinte Vicențiu,

Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

-Am creat cadrul optim pentru organizarea Târgului Apicol  în zona Stadionului

Municipal,  degajând  zona  de  autovehicule,  restricționând  circulația  și  asigurând

măsurile de ordine publică în perioada 15 – 17 februarie.

În această lună, poliţiştii locali au derulat acţiuni, în baza a 3 planuri de măsuri:

-Plan  de  măsuri  nr.1331/30.01.2019  pentru  prevenirea  și  combaterea  faptelor  de

natură să aducă atingere normelor legale ce reglementează activitatea de alimentație

publică. Au fost verificate 117  astfel de unități – restaurante, baruri, terase permanente.

Dintre acestea, 30 nu mai au activitate ( sunt desființate), pentru 44 dintre acestea fiind

acordat termen reprezentanților legali în  vederea intrării în legalitate, prin obținerea

vizei  anuale  pe  autorizația  emisă  de  Primăria  Slobozia.  În  termenul  stabilit,  20  de

unități  au  achitat  taxa,  obținând  implicit  viza  pentru  anul  2019,  astfel  că  la  acest

moment sunt în planul de reverificare în vederea luării de măsuri legale,  24 de unități.
-Plan  de  măsuri  nr.1615/05.02.2019  pentru  prevenirea  și  combaterea  încălcării

normelor  legale  privind  oprirea,  staționarea,  parcarea  autovehiculelor  și  accesul

interzis pe căile de comunicații rutiere și pietonale din municipiul Slobozia. În perioada
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05-15 februarie au fost aplicate 152 de sancțiuni, din care 102 amenzi, în valoare de

31.100 lei și 50 avertismente.
-Plan de măsuri  nr.2208/2019 pentru prevenirea  și  combaterea încălcării  normelor

legale privind masa maximă admisă de peste 3.5 tone și accesul pe anumite sectoare de

drum din municipiul Slobozia. Polițiștii locali din cadrul serviciului de circulație rutieră

au aplicat 74 sancțiuni contravenționale (31 amenzi și 43 avertismente).

Au fost  constatate  și  sancționate  pe  parcursul  lunii,  763  de  fapte  de  natură

contravențională,  pentru 445 fiind  aplicate amenzi în valoare totală 104.812  lei  si

pentru alte 318, avertismente. Au fost legitimate  1065 de  persoane,  dintre acestea 297

fiind verificate în baze de date. 

NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 
TOT. AV. AS. AM. VAL. 

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 490 175 85 230 68.860

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 7 5 - 2 500

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR

57 13 - 44 7.625

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 5 - 1 4 525

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 

1 1 - - -
6 POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 

PUBLICĂ 1 1 - - -

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE 5 3 - 2 200

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

155 29 1 125 21.702

9 ALTELE 42 4 - 38 5.400
T O T A L 763 231 87 445 104.812

În  colaborare  cu  conducerea  Spitalului  Județean  de  Urgență,   s-au  efectuat

acțiuni  pentru  verificarea  modului  de  respectare  a  condițiilor  impuse  de  Legea

349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun,

în incinta SJU conform solicitării conducerii acestei instituții. 



Pe parcursul acestei luni s-a primit un număr de 137  reclamaţii şi sesizări, din

care 127 telefonice,  4 verbale şi   6  scrise.   Dintre acestea   25  nu s-au confirmat.

Urmare  a  acţiunilor  de  rezolvare  a  acestora  s-au  aplicat   25  de  amenzi  şi  73  de

avertismente.

 Ca de obicei, polițiștii locali au fluidizat traficul rutier pe principalele artere rutiere

ale municipiului, au supravegheat  modul de respectare a regulilor de circulație asupra

cărora avem competență, dându-se atenție zonelor aglomerate și, în mod sistematic au

asigurat măsuri de siguranță a traficului pietonal și rutier în zona școlilor generale nr. 1,

nr. 2 și nr. 3 la orele de început al programului școlar.  Și în aceasta lună, am  efectuat

serviciul în patrule mixte alături de agenții de ordine publică, respectiv polițiștii rutieri,

din cadrul Poliției Municipiului Slobozia.  

        Urmare  constatărilor  din  teren  au  fost  transmise  către  alte  instituţii  sau

operatori de servicii  10  note telefonice, din care:  8 –Dadp, 2 Urban SA.  

Acțiunile instituției noastre în ceea ce priveşte supravegherea unităţilor şcolare

s-au derulat în mod corespunzător,  la toate cele 6 unități școlare pe care le avem în

responsabilitate din acest punct de vedere, unde prezenţa poliţiştilor locali are o mare

importanţă. S-a urmărit menținerea ordinii și liniștii publice  în zona limitrofă a școlii,

păstrându-se  permanent  legătura  cu  profesorii  de  serviciu  pe  unitate,  precum și  cu

agenții  de  pază,  cu  acordarea  sprijinului  cuvenit  în  momentul  în  care  aceştia  l-au

solicitat.
Am participat alături de Poliția Municipală la cele 4 acțiuni organizate ce au

vizat frecventarea de către elevi a unităților de alimentație publică.
În noaptea de 09/10.02.2019, polițiștii locali din cadrul serviciului de circulație

rutieră aflați în patrulă mixtă au depistat pe șoseaua Amara, o persoană de sex masculin

ce  conducea  autoturismul  pe  un  drum  public  aflându-se  sub  influența  băuturilor

alcoolice. Persoana în cauză a fost condusă la Spitalul Județean pentru recoltarea de

probe biologice.
În noaptea de 26/27 februarie, în jurul orelor 01:03, patrula mixtă aflată în zona

E14, b-dul Unirii,  a fost sesizată de o persoană de sex masculin cu privire la  faptul că

a fost abordată de către 3 persoane care i-au cerut o sumă de bani și, refuzându-i a fost

deposedat de sacoșa ce conținea  o sticlă de vin și una de suc. Lucrătorul comercial de

la  magazinul  din  apropiere  a  declarat  că  unul  dintre  tinerii  implicați  este  cunoscut

agenților  drept  o  persoană  cu  preocupări  antisociale  și  consumator  de  substanțe



interzise. La fața locului a apărut și o patrulă din cadrul IJJ care, pornind în căutarea

celor trei indivizi i-a prins, identificat și legitimat în zona blocului F5, strada Decebal.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliției Municipale pentru continuarea

cercetărilor.

DIRECTOR
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