
Nr: 8711 Data: 15.07.2019

RAPORT DE ACTIVITATE

TRIM II 2019

Trimestrul II a acoperit în timp, prima parte a perioadei de vară, când atenția polițiștilor locali a

fost orientată cu precădere spre latura de menținere a ordinii și liniștii publice, așa cum se întâmplă an de

an în  sezonul  cald.  Astfel,  fiecare  echipă  de patrulare  a  avut  în  atenție  toate  zonele  evidențiate  ca

potențiale surse de tulburare a liniștii  publice  și care sunt cuprinse într-o listă aflată în permanentă

actualizare în funcție de constatările  din teren ori sesizările primite.  Avute în atenție  permanent,  am

reușit în bună măsură  să  stăpânim  fenomenul, dovada fiind și numărul mare de sancțiuni aplicate în

acest domeniu în temeiul Legii nr. 61/1991 – 660 dintre care 502 sunt amenzi. Numai în luna iunie, ca

perioadă   cu  un  trafic  intens  al  locuitorilor  municipiului  în  special  în  zonele  de  agrement,  au  fost

înregistrate peste jumătate din ele, 341 sancțiuni, având zile în care au fost întocmite și 30 de procese

verbale de constatare. Aceste măsuri au fost luate în special pentru situații de tulburare a liniștii publice,

dar și pentru consum de alcool pe domeniul public, în puncte dispersate pe întreg teritoriul administrativ.

           

  În perioada de raportare au fost înregistrate 525 de reclamații și sesizări, determinante fiind abaterile la

Legea nr. 61/1991 –265 dar și cele la HCL nr. 255/2017 privind locurile de parcare de reședință - 110.

Dintre acestea, 15 au fost depuse sub formă scrisă, celelalte fiind comunicate verbal sau telefonic.  82

reclamații nu s-au confirmat. 
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TRIMESTRU AV AS AM TOT OBS
TRIM. I 721 232 1312 2265

TRIM. II 644 130 1271 2045
TRIM. III
TRIM. IV

TOTAL 1.365 362 2.583 4.310

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

- 126  amenzi, 

- 242 avertismente, 

- 9 conflicte aplanate,

- în 4 situații persoanele au fost îndrumate către poliție (faptele sesizate exced aria noastră de competență)

iar în alte 5 către instituțiile abilitate (Urban SA, instanța de judecată etc.),

- în 37 de cazuri s-au aplicat invitații conducătorilor auto în vederea prezentării la sediul Poliției Locale

pentru clarificarea situației și aplicarea măsurilor de sancționare dacă situația o impune.

Întreaga activitate este conturată de datele sintetice, rezultate din lista următorilor indicatori :

- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 7
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- sancțiuni aplicate –2045 (1271 amenzi în valoare totală de  266.625 lei și 774 avertismente)   

- acţiuni şi controale – 92 , din care :

* 1 pe linie comercială

* 86 în unităţile de învăţământ

 *  5 cu organele de poliție

- infracţiuni constatate -3

- infractori prinşi - 3

- auto controlate - 5

- persoane identificate –3833 , din care

 legitimate -3033

 persoane verificate în baza de date – 800

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -192

- persoane luate în evidenţă – 6 (5 persoane fără domiciliu și una cu risc de victimizare)

- măsuri de ordine – 27

- înmânare de documente : 255 din care 

               * PVCC afişate – 189

               * Alte documente – 66

- acţiuni de :  

               * însoţire a funcţionarilor publici – 21

               * alte situaţii – 1

- reclamaţii şi sesizări -525

     În activitatea zilnică de patrulare au fost avute în vedere:

- platformele gospodărești,

- respectarea prevederilor legale de către deținătorii de  animale de companie,

- zonele periferice ale municipiului expuse riscului depozitării neautorizate a deșeurilor.

Gruparea numărului de sancțiuni pe domenii de activitate, conform următorului 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. 
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NR.

CRT

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

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE 959 372 121 466 137.885
2 DISTRUGEREA, DETERIORAREA 

DOMENIULUI  PUBLIC 

20 8 2 10     3.000

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 205 68 1 136   20.600

4 ÎNGRĂDIREA, MARCAREA OCUPAREA FĂRĂ

DREPT A DOMENIULUI PUBLIC 

47 13 2 32     8.300

5 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.

5 4 - 1        150

6 POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 

PUBLICĂ 

7 2 - 5     1.200

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE 9 5 - 4        400
8 TULBURAREA  LINIŞTII  PUBLICE,  INJURII,

CERŞETORIE 

658 156 2 500   83.950

9 COMERŢ ILEGAL 5 - 2 3     1.200

10 ALTELE 130 16 - 114     9.940
T O T A L 2045 644 130 1271 266.625

Tabelul de mai jos, prezintă sugestiv situația întregii activități pe principalele domenii de lucru

pentru care poliția locală are competențe, oferind imaginea evoluției situației de-a lungul anilor, a stării

de lucruri pe raza municipiului Slobozia dar și a implicării noastre în preoblemeleavute în competență.  

ANUL CIRCULAŢIE

RUTIERĂ

SALUBRITATE TULBURARE

LINIȘTII

PUBLICE
2011 835 120 247
2012 641 51 215
2013 339 52 257
2014 831 105 318
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2015 617 248 408
2016 569 219 625
2017 846 227 583
2018 729 164 607
2019 959 205 658

TOTAL 6.366 1.391 3.918

         Polițiștii locali au asigurat  o supraveghere continuă a  zonelor sensibile, a spațiilor de agrement a

tuturor  locurilor cunoscute cu aglomerări de persoane, de obicei tineri aflaţi în timpul liber care, la ore

târzii  determină disconfortul locatarilor, generând formularea de reclamații și sesizări.  Rezultatele au

fost consistente, depăşind cu mult numărul de sancţiuni aplicate în aceeași perioadă a  anilor precedenți,

așa cum rezultă din tabelul următor, întreaga noastră activitate având ca regulă, prevenirea sau, atunci

când acest lucru nu mai este posibil, intervenția directă și operativă, înainte de primirea apelurilor de la

concetățeni, cu luarea de măsuri imediate și categorice. 
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ANUL AV AS AM TOT OBS
2007 - 134 188 322
2008 346 186 337 869
2009 620 235 477 1.332
2010 572 179 281 1.032
2011 273 369 709 1.351
2012 292 322 439 1.053
2013 286 130 342 758
2014 489 294 580 1.363
2015 552 210 650 1.412
2016 635 122 886 1.643
2017 661 162 1.040 1.863
2018 689 106 901 1.696
2019 644 130 1271 2.045

TOTAL 6.059 2.579 8.101 16.739

      

La  solicitarea  funcţionarilor  publici  din  primărie,  au  fost  derulate  acţiuni  de  însoţire  a

reprezentanților serviciului Urbanism pentru verificarea autorizațiilor de construire,  acţiuni de sprijin a
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angajaţilor Serviciului Gospodărie Comunală pentru efectuarea unor verificări, precum și acţiuni zilnice

de colaborare cu DADP în privinţa realizării lucrărilor de toaletare, ecarisaj sau alte activități specifice.

Totodată, am însoțit executorul judecătoresc pentru evacuarea unor debitori.

Ca urmare  a  activității  și  constatărilor  din  teren,  s-au  transmis  către  instituțiile  abilitate   52

sesizări de intervenție, în vederea luării măsurilor legale:

- DADP – 42

- SC Urban SA – 8

- Poliția Municipală - 2

Supravegherea unităților de învățământ a reprezentat o activitate de bază în programul zilnic al

polițiștilor  locali  chiar  și  după  terminarea  programului  școlar.  Astfel,  polițiștii  locali  au  păstrat

permanent legătura cu reprezentanții unităților școlare precum și cu agenții de pază, pentru cunoașterea

permanentă a situației operative din zonă. Similar anului precedent, instituția noastră are în supraveghere

directă școlile gimnaziale nr.1, 2, 3 și 5 și Liceul de Artă Ionel Perlea inclusiv școala generală Bora unde

polițiștii locali sunt prezenți invariabil la orele de început și sfârșit a programului de învățământ, inclusiv

prin dirijarea circulației rutiere.

Totodată, pe perioada derulării programului școlar, am avut în atenție și zonele limitrofe școlilor

precum și  traseul  de  deplasare  a  elevilor  spre  gară  și  autogară,  în  intenția  de  prevenire  a  oricăror

evenimente și protejând astfel tinerii de eventualele conflicte sau dispute nedorite ce pot avea loc.

Zonele de agrement au fost și în această perioadă în atenția polițiștilor locali,  cele mai multe

fapte de natură contravențională  fiind constatate în Parcul Tineretului urmat de Parcul E14, aplicându-

se, așa cum rezultă din tabelul următor, sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice, aruncarea de deșeuri

pe domeniul public ori pentru consum de alcool.

  ÎNCADRAREA  SANCȚIUNI

TOTAL 

sancțiuni

 LG 61

HCL

106 ALTELE AM AS AV  
Parcul Tineretului 13 18 1 23 0 9 32
Parcul M. Sadoveanu 9 2 0 10 0 1 11
Parcul Orășelul 

Copiilor 0 2 0 0 0 2 2
Parcul CFR 9 5 2 13 0 3 16
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Parcul E 14 23 7 1 23 0 8 31
Parcul de Est 4 6 1 4 0 7 11
Parcul M. Eminescu 0 0 0 0 0 0 0
Parcul Ialomița 7 12 0 14 0 5 19

TOTAL 65 52 5 87 0 35 122

            În categoria activităţilor curente în cadrul programului de lucru al instituţiei s-a  încadrat şi

implicarea  în  toate  aspectele  din  domeniul  circulației  rutiere  pentru  care  avem  competențe,  care

înseamna în primul rând  constatarea abaterilor conducătorilor auto la regulamentul de circulație – oprire

neregulamentară,  staționare  neregulamentară,  circulația  pe  artere  cu  accesul  interzis.  Deasemenea,

dirijarea  circulaţiei  rutiere  în  zona  Școlii  generale  nr.  3  dar  și  în  intersecția  DN 21 cu  DN 2A în

momentele de trafic intens și de creare de ambuteiaje, determinate de lucrările efectuate în carosabil pe

drumurile naționale, sau de afluxul masiv de autovehicule pe traseele  dinspre/spre litoral. Totodată, s-a

asigurat  şi  resistematizarea  rutieră  temporară  cu  menținerea  fluenței  și  siguranței  traficului  rutier  și

pietonal, acolo unde s-a impus această măsură, ca urmare a lucrărilor pe care DADP  sau diferite  alte

entități le-au efectuat.  Prin numărul de sancțiuni aplicate, 959, dintre care 466 sunt amenzi, cu o valoare

de 137.885 lei, întreaga activitate pe acest domeniu, ca de altfel pe întreg spectrul problemelor abordate

de instituția noastră, se situează peste nivelurile perioadelor similare din anii precedenți.

În scopul asigurării unui trafic fluent  pe întreaga rețea stradală a municipiului, au fost întocmite

două note de constatare prin care au fost avansate propuneri avizate de către Biroul Rutier al Poliției

Municipiului  Slobozia,  de  completare  a  sistemului  de  semnalizare  și  marcare  rutieră,  avându-se  în

vedere  și  creșterea  numărului  de  centre  comerciale,  cu  aflux  mare  de  clienți  și,  în  special  de

autovehiculele destinate aprovizionării cu marfă a acestora, care trebuie să efectueze manevre.

 în spații relativ restrânse, de multeori blocate de autoturisme parcate. 

S-au   desfăşurat  acţiuni planificate pe anumite perioade, unele dintre ele în colaborare cu 

Poliția Municipiului Slobozia:

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Circulație Rutieră au acționat în perioada 02- 04 aprilie 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 ocazie cu care  au 

fost aplicate 74 sancțiuni contravenționale, din care 35 amenzi.
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- În perioada 10-12 mai 2019, polițiștii  locali  au asigurat ordinea și liniștea publică la manifestările

ocazionate de Serbările Timișoreana, în zona Bazinului Olimpic. 

-  S-au întreprins  acțiuni  pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională  privind

amplasarea de panouri publicitare pe domeniul public. Din cele 34 existente în acest moment, 4 unități

au retras panourile neavând aviz legal iar în 3 situații s-a acordat termen pentru intrarea în legalitate.

- S-a acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură să aducă atingere normelor legale ce

reglementează  stabilirea  și  delimitarea  amplasamentelor  pentru  terase  sezoniere  și  permanente,  cu

destinație  comercială. Verificate,  11  terase  au  prezentat  îndeplinirea  tuturor  condițiiilor  legale  de

funcționare, alte 3 fiind în curs de verificare a documentației depuse la compartimentul de specialitate

din primărie.

- În perioada 06-09 iunie 2019, polițiștii locali au asigurat ordinea și liniștea publică la manifestările

ocazionate de Serbările Municipiului, în zona Bazinului Olimpic.

Analizând  rezultatele  obținute,  cu  referire  la  numărul  de  fapte  de  natură  contravențională

constatate și sancționate pe parcursul trimestrului II al acestui an, putem remarca faptul că sunt anumite

zone restrânse,  pe care trebuie să ne concentrăm atenţia  şi  în care,  prin orice metode de prevenire,

informare sau prin acţiuni de combatere,  să ne atingem scopul de reducere a gradului de disconfort

pentru  toți  concetățenii  noștri,  disconfort  creat  de  regulă  de  persoane  regăsite  sistematic  în  bazele

noastre  de  date  ca  având   comportament  contravențional,  înregistrați  fiind  cu   fapte  comise  prin

încălcarea legii, în special a Legii nr. 61/1991. Ies în evidenţă astfel 5 din cele 51 de zone în care am

împărțit teritoriul administrativ, unde numărul de sancțiuni este mai mare :

Nr.

crt.

ZONA TOTAL 

sancţiuni

Legea 

nr. 61/1991
1 CD Gherea-Al. Parcului-Al. Pieţii 55 36

2 Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului 42 32

3 Al.Băii 46 31
4 Piața Cuza Vodă (bl.BN, 1A, 1C, 1G, K, I) 89 30

5 Cartier Bora 39 28
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În acest trimestru au fost constatate 3 infracțiuni, după cum urmează :

-În  data  de  15.04.2019,  polițiștii  locali  au   depistat  o  persoană  de  sex  masculin,  cunoscută  cu

antecedente și, în urma controlului corporal efectuat asupra sa a fost găsit un telefon mobil și suma de 10

lei. În urmă cu câteva ore 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 continuarea cercetărilor.

-În  seara  zilei  de  22  mai  2019,  în  jurul  orelor  23:16,  urmare  unei  sesizări  primite  la  dispeceratul

instituției,   polițiștii locali s-au deplasat pe strada  Plevnei unde, după rezolvarea reclamației privind

tulburarea liniștii au constatat că două  dintre persoanele care se aflau la acea petrecere au fost lovite de

o alta, cunoscută agenților drept o persoană agresivă. Întrucât conflictul a luat amploare, s-a solicitat

sprijinul  Poliției  Municipale  și  IJJ.  Pentru dispersarea  participanților  la  conflict  s-a  utilizat  spray-ul

iritant lacrimogen. După aplanarea conflictului, am procedat la identificarea și legitimarea persoanelor

participante  la  incident.  Părțile  vătămate  au  declarat  verbal  că  nu  doresc  să  depună  plângere.  S-a

întocmit proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante, înscris ce a fost înaintat cu adresă Poliției

Municipale pentru continuarea cercetărilor.
-În data de 28.05.2019, în jurul orelor 19:10, polițiștii locali au fost sesizați cu privire la faptul că în

zona intersecției b-dul. N. Bălcescu/str. Mihai Eminescu a izbucnit un conflict între un grup de tineri. La

fața locului, polițiștii locali au depistat 2 persoane (mamă și fiu) care au  relatând faptul că un grup de

tineri care l-au urmărit  până aproape de domiciliu, l-au amenințat și lovit după care au fugit spre zona

Mănăstirii. Plecați în căutarea lor, olițiștii locali au identificat  grupul de tineri printre care se afla și cel

care  l-a  lovit  și  amenințat  pe  tânărul  în  cauză.  Dintre  aceștia  au  fost  interceptați  și  legitimați  5

adolescenți, dar chiar agresorul reușind să scape. Acesta din urmă, în fugă,  a aruncat din mână un cuțit

tip vânătoare,  obiect ce a fost predat ulterior agentului  din cadrul Poliției  Municipale.  Ceilalți  tineri

identificați  au  fost  invitați  la  sediul  Poliției  Locale  însoțiți  de  părinți  pentru  clarificarea  situației  și

aplicarea măsurilor de sancționare.

DIRECTOR

Ing. Laurenţiu Abaza
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