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RAPORT DE ACTIVITATE

aprilie 2019

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui
număr de 624

sancţiuni, din care

371 amenzi în valoare totală de

77.075 lei şi 253 avertismente, determinate de încălcarea prevederilor
legale privind:
Nr.crt

Domenii de activitate

1

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

2

SALUBRITATE, GESTIONAREA
DEŞEURILOR
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA
DOMENIULUI PUBLIC

3
4
5

TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE,
INJURII, CERŞETORIE
ALTELE

TOTAL
342
52
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Comparativ cu lunile anterioare, cu cele 624 de sancțiuni aplicate,
luna aprilie nu iese în evidență cu rezultate deosebite pe acest an, dar
se situează la un nivel comparativ cu lunile aprilie ale anilor din urmă.
Realizările lunare ale anului 2019

Realizările anuale ale lunii aprilie

Ca o situație deja consacrată, și în această lună numărul de
sancțiuni aplicate este sistematic mai mare în domeniul circulației
rutiere, remarcându-se faptul că activitatea pe acest sector devine din
ce în ce mai intensă, lucru impus de creșterea puternică a numărului
de autoverhicule înmatriculate și, de aici, și de creșterea intensității
traficului rutier.

LG 61/1991
OUG
195/2002
TOTAL
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Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Circulație Rutieră au
acționat în baza Planului de măsuri nr. 4491/02.04.2019 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 0204 aprilie au fost aplicate 74 sancțiuni contravenționale, din care 35
amenzi.
Ca de obicei, au fost supravegheate unitățile școlare, s-a asigurat
siguranța și fluența traficului rutier și pietonal în zona limitrofă a
acestora, s-a urmărit afluirea elevilor la și de la școală, la orele de
început și de sfârșit ale programului școlar.
Totodată au fost avute în vedere piețele agroalimentare unde au
fost verificate fără a constata evenimente, în special în perioada de
maximă aglomerație a pregătirilor Sărbătorilor Pascale,

activitățile

comerciale meținându-se în parametrii normali, întreaga circulație
rutieră, având în vedere spațiile reduse de circulație, parcare sau
acces a autovehiculelor în aceste puncte.
Instituția noastră a asigurat în această lună, măsuri de ordine și
de restricționare a traficului rutier cu ocazia Zilei Veteranilor de Război,
în data de 23 aprilie 2019, când, la Monumentul Colonel Popescu din
Parcul Tineretului s-au depus coroane de flori. Măsuri de ordine s-au
mai asigurat și în alte situații precum:
- la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor de fotbal din liga a
III a seniori,

- la Cimitirul Eroilor unde

o delegație militară turcă a depus

coroane de flori.

Începând cu data de 30 aprilie s-au derulat activități specifice cu
ocazia manifestărilor şi ceremoniilor religioase legate de aducerea la
Mănăstirea Sfinţii Voievozi a Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii
Domnului, eveniment care a impus degajarea de autovehicule a unor
artere rutiere sau a unor suprafețe de parcare, restricționarea
circulației pe anumite zone, acţionând alături de celelalte forţe cu
atribuţii, în privința menţinerii ordinii şi liniştii publice. Măsuri similare
de ordine publică în zona lăcașelor de cult s-au asigurat și cu ocazia
Sărbătorilor Pascale. În niciuna dintre aceste manifestări și adunări
publice, nu au fost înregistrate evenimente.
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
Spitalului Județean de Urgență, conform solicitării conducerii acestei
instituții, dar acțiuni similare s-au desfășurat și în zona unităților
școlare, unde a fost necesară aplicarea unui număr de 22 de sancțiuni.
Pe întreaga lună, la Legea nr. 349/2002, de combatere a efectelor
tutunului, au fost aplicate în total, 33 de sancțiuni.
Odată cu încălzirea vremii, prezența locuitorilor municipiului în
parcurile și zonele de agrement s-a intensificat, astfel că și acțiunile
noastre de patrulare au fost mai frecvente aici. Au fost astfel
constatate mai multe situații în care fapte incorecte ale cetățenilor –
aruncarea de deșeuri și ambalaje pe domeniul public ori de resturi
alimentare sau coji de semințe – au fost finalizate cu 27 de sancțiuni,
fumatul în preajma locurilor de joacă – cu 4 sancțiuni, au impus luarea
de măsuri corespunzătoare.

Pe timpul patrulării în schimbul III, polițiștii locali au depistat 2
autoturisme neasigurate (având portierele deschise) fără a prezenta
urme de forțare. S-a procedat la anunțarea proprietarilor.
În zilele de 2 și 4 aprilie, polițiștii locali au acționat în patrulă
mixtă, alături de agenții din cadrul Poliției Municipale, potrivit Planului
de acțiune privind creșterea gradului de siguranță al cetățeanului prin
identificarea persoanelor ce încalcă normele de conviețuire socială în
zona sălilor de pariuri sportive și a celor de noroc situate pe strada
Lacului.
În data de 15.04.2019, polițiștii locali au
persoană de sex masculin, cunoscută cu

depistat o

antecedente și, în urma

controlului corporal efectuat, asupra sa a fost găsit un telefon mobil și
suma de 10 lei. Deoarece în urmă cu puțin timp, la dispeceratul Poliției
Locale se reclamase faptul că sus-numitul a sustras un telefon de la o
persoană de pe raza municipiului, suspectul a fost condus la sediul
Poliției Municipale pentru efectuarea cercetărilor.
În această lună, la dispeceratul instituției, s-a primit un număr de
153 reclamaţii şi sesizări (21 fiind neconfirmate) dintre acestea 140
fiind înregistrate telefonic, 3 scrise şi 10 verbale. Determinante au fost
abaterile la Legea 61/1991 – 67 de reclamații, semnificativ fiind și
numărul sesizărilor înregistrate la HCL 255/2017 (privind aprobarea
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reședință) -38.
Urmare acestora s-au aplicat 40 de amenzi şi 63 de avertismente dar
şi alte măsuri precum:
invitarea conducătorilor auto la sediul Poliției Locale în vederea
clarificării situației;
supravegherea zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;
solicitarea intervenţiei Direcției de Administrare a Domeniului
Public;

îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul
reclamaţiei (copii, persoane fără adăpost sau persoane cu probleme
de comportament);
îndrumarea către Poliţia Municipală a persoanelor care au făcut
sesizarea, întrucât faptele reclamate nu intrau în competenţa
noastră;
aplanarea conflictelor iscate.
Deasemenea, prin note telefonice au fost transmise 23 sesizări către
diferite instituţii sau operatori de servicii publice, pe probleme
constatate în teren de către polițiștii locali, probleme care intră în
competența de rezolvare a DADP pentru 17 situații, a Urban S.A în 5
cazuri ori a Poliției Municipale -1 caz.
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