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RAPORT DE ACTIVITATE 

       Semestrul I 2019

Semestrul I al anului 2019 iese în evidență prin comparație cu perioadele similare ale anilor

precedenți,  ca o perioadă cu  o activitate mai  intensă a instituției  noastre,  materializată  prin acțiunile

desfășurate de către polițiștii locali pe întreaga gamă de competențe, prezența și implicarea lor pe toate

aceste domenii de activitate fiind   resimțită  pe raza întregului municipiu și, desigur, prin măsurile de

sancționare  înregistrate.   Urmărind   permanent  să  ne  consolidăm  poziția  de  serviciu  aflat  în  slujba

comunității, prin acțiuni și intervenții care să răspundă eficient nevoilor și solicitărilor acesteia și să aducă

rezolvarea problemelor constatate,   am stabilit  o colaborare la un nivel foarte bun cu structura teritorială a

Poliției  Române  pe ambele direcții,  cea de  ordine publică și  cea de circulație  rutieră.   Acestea sunt

premisele  care  fundamentează  Poliția  Locală  Slobozia  ca  pe  o  componentă  importantă  în  interiorul

sistemului de menținere a ordinii și liniștii publice și totodată, un serviciu important în ridicarea nivelului

de confort urban prin intervenții și acțiuni care să-și dovedească eficiența.  O serie de aspecte rezolvate de-a

lungul celor peste 14  ani de activitate poate fi reliefată la acest moment, demonstrând implicarea noastră

concretă : o creștere a disciplinei în trafic pe toată rețeaua rutieră a municipiului, creșterea nivelului de

siguranță  al  cetățenilor  municipiului,  eliminarea  fenomenului  depozitării  necontrolate  a  deșeurilor,

diminuarea  fenomenului cerșetoriei practicate de către persoane venite din alte localități, menţinerea sub

control a situaţiei animalelor de companie dar şi a circulaţiei pe domeniul public a animalelor domestice,

înlăturarea situaţiilor determinate de prezenţa nejustificată a persoanelor în incinta şi în zonele limitrofe

unităţilor  de învăţământ,  eradicarea  fenomenului  de  sustragere  a  capacelor  de  canalizare,  disciplinarea

activităţii   de  transport  de  călători  în  regim  de  taxi,  lichidarea  fenomenului  de  comercializare  a

autovehiculelor pe domeniul public și în general a comerțului stradal etc.
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Întreaga  activitate  a  semestrului  I  este  conturată  de  datele  sintetice,  rezultate  din  lista

următorilor indicatori :

- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 7

- sancțiuni  aplicate  –  4310  (  2583  amenzi  în  valoare  totală  de   563.856  lei  și  1727

avertismente )   

- acţiuni şi controale – 229 , din care :

    20 pe linie comercială

  169 în unităţile de învăţământ

    16 pe linie de circulație

    16 privind salubrizarea/depozitarea deșeurilor

      8 cu organele de poliție

- infracţiuni constatate -7

- infractori prinşi - 9

- auto controlate - 13

- persoane identificate –7783 , din care

 legitimate -6165

 persoane verificate în baza de date – 1618

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -580

- persoane luate în evidenţă –9 (  7 persoane fără domiciliu, una cu risc de victimizare și un

blolnav cu afecțiuni psihice ),                                                                                                     

- măsuri de ordine – 37

- înmânare de documente : 602 din care 

 PVCC afişate – 393

 Ordine CMJ -130

 Alte documente – 79

- acţiuni de :  

 însoţire a funcţionarilor publici – 34

  alte situaţii – 2

- reclamaţii şi sesizări - 972
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Prezentând rezultatele activităților noastre structurate pe domenii de activitate pe acest semestru dar

și  comparativ  cu  perioada  similară  a  anilor  precedenți,   putem remarca  și  starea  de  lucruri  la  nivelul

întregului municipiu dar și gradul de implicare a întregului colectiv.

NR.

CRT

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 

TOTAL AV. AS. AM. VAL. 

1

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.

2.387 903 344 1.14

0

337.365

2

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.

31 17 2 12 3.500

3

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.

399 123 4 272 43.475

4

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 .

74 23 3 48 11.525

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.

11 8 - 3 450

6

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,

11 5 - 6 1.600

7

ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 7.7 ; 

LG 61 – 2.17. 26 16 - 10 1.000

8

TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 

CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8; 

LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.

1.089 236 5 848 139.681

9

COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 

LG 145/2014; HG 947; OG 99 5 - 2 3 1.200
10 ALTELE 277 34 2 241 24.060

T O T A L 4.310 1.365 362 2.583 563.856
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Datele astfel prezentate arată că ponderea activităților noastre  aparține domeniilor de lucru cu specific 

polițienesc, adică circulația rutieră, cu peste 2000 de sancțiuni adică 55% din totalul sancțiunilor  din 

semestru și ordinea publică  cu peste 1000 de sancțiuni ce reprezintă 25 % din numărul total.  Fără  a 

neglija aspectele legate de salubritate care ne preocupă permanent,  se vede totuși  că  ponderea acestora 

este mai redusă, înregistrându-se  în primele 6 luni 399 de sancțiuni, adică cca. 9% din total,  fapt conturat  

însă și din situația concretă din teren. Analizând întreaga imagine oferită de situația multianuală din tabelul 

următor și din graficele  aferente remarcăm  în mod special, evoluția accentuat ascendentă a numărului total

de sancțiuni  cu cifre  ce ating 135 % față de anul precedent și chiar 174 % față de primul an 2011 de după 

restructurarea și formarea poliției locale. Această  creștere   derivă din acțiunile intense tocmai pe zonele cu

specific polițienesc – cu precădere  circulația rutieră – 151 % față de semestrul I 2018, dar, într-o proporție 

mai mică, și ordinea publică.

Sem. I din anul
TOTAL
sancțiuni  La LG 61

La OUG
195

La HCL
106

2011 2475 445 1110 841
2012 2400 437 1478 374
2013 1799 484 855 301
2014 2491 535 1317 434
2015 2944 684 1376 695
2016 3350 1035 1286 670
2017 3361 926 1516 624
2018 3203 960 1370 516
2019 4310 1094 2071 639
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Prezentarea grafică a evoluției numărului de sancțiuni pe principalele domenii de lucru

 în semestrele I ale anilor 2011 – 2019.
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ORDINEA PUBLICĂ

Chiar cu o pondere, ca număr de sancțiuni,  sub cea a circulației rutiere, ordinea publică acaparează

ponderea efectivelor dar și a timpului alocat activităților noastre. Prin modul de organizare a activității, este

acoperită întreaga suprafață administrativă a municipiului nostru, urmărind prevenirea și combaterea unui

număr consistent de fapte ce produc disconfort la nivelul localității.  Urmărim să cuprindem în acțiunile

noastre de patrulare, fiecare obiectiv de interes public : unități de învățământ, parcuri și zone de agrement,

zone comerciale aglomerate, puncte de trafic rutier intens, instituții publice, dar și alte obiective cum sunt

blocurile de locuințe sociale, centrele de adăpost ale DAS Slobozia,  mizând pe  prezența constantă în

spațiul public  ca principal factor de prevenire.

Total sancțiuni Din care amenzi
Total Legea nr. 61/2019 1094 852
Din care :
 -tulburarea liniștii publice 338 179
-consum alcool pe domeniul public 464 439
-refuz de legitimare 47 47
-adresare de injurii 134 100
-altele 111 87
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Actul normativ pus în aplicare – Legea nr. 61/1991, ne impune intervenții operative, pe care le

desfășurăm permanent cu intenția de a anticipa problemele pe care le-ar putea sesiza cetățenii. Astfel, au

fost sancționate 338  de fapte ce se încadrează la tulburarea liniștii publice, 179 dintre ele fiind amenzi și

alte 464 situații de consum de alcool pe domeniul public, cu 439 de amenzi.

 Pentru a contura clar starea de lucruri, menționăm că numărul de reclamații pentru acest tip de

fapte, înregistrate pe semestrul I este de 412,  peste 15 % fiind neconfirmate, ca urmare a cărora, au fost

aplicate 334 de sancțiuni.  Comparativ cu toate cele 1094 de sancțiuni înregistrate în evidențele noastre,

rezultă un număr consistent de  constatări directe, rezultate din activitățile zilnice de patrulare, adică 760 de

sancțiuni. Dar, încă  un aspect ce trebuie remarcat  este acela că, în multe situații, se  reclamă  fapte care nu

pot fi încadrate juridic, efectul acestora nefiind  deranjant la nivel public, ci doar pentru singura persoană

care și formulează reclamația. Deasemenea, sunt înregistrate și situații în care primim sesizări referitoare la

fapte care s-ar fi produs odată sau într-o perioadă din urmă,  fără însă a se fi formulat   niciun fel de sesizări

sau reclamații  în timp real, la momentul producerii lor, ceea ce determină o anumită neclaritate asupra

situației de fapt.

 Pentru menținerea sub control a situației, este întocmită și o listă a punctelor care ridică probleme

din punct de vedere a ordinii și liniștii publice, întocmită pe baza constatărilor proprii sau a sesizărilor

locuitorilor,  listă în permanentă actualizare și care conturează traseul de patrulare al tuturor polițiștilor

locali, în special în schimbul III. Astfel sunt urmărite sistematic toate aceste puncte ( UGIRA, str. Plevnei,

blocurile G110,  MB 14 și Z1-Z2, Al. Traian-bl. T4,  Al. Feroviarul cu blocurile V2-V5, str. Gării/str. Horia

etc.)   cu consemnarea în raportul de activitate a constatărilor făcute la fiecare punct și fiecare moment al

supravegherii.    Acolo  unde  au  existat  condiții  tehnice,  așa  cum a  fost  bl.  G  110,  bl.  MB 14,  unde

funcționează spații cu activități de jocuri și pariuri electronice, ca surse importante de tulburare a liniștii, au

fost instalate camere de supraveghere video urmărite în timp real din dispecerat. 

O  atenție  deosebită  se  acordă  permanent  unităților  de  învățământ,  unde  încă  de  la  începutul

programului școlar suntem prezenți, asigurând ordinea publică pe toată zona limitrofă a acestora precum și

pe  traseul  de  deplasare  a  elevilor  spre  gară  sau  autogară,  la  plecarea  spre  casă  a  școlarilor.  Aici  s-a

înregistrat  un  număr  de  evenimente  în  continuă  scădere  :  pătrunderi  neautorizate  în  incintele  școlilor,

altercații între elevi sau între elevi și persoane străine școlii.

Parcurile, ca puncte de concentrare a locuitorilor în special în perioada caldă, fiind spațiile unde au

fost constatate și sancționate o serie de fapte privind consumul de băuturi alcoolice,  tulburarea liniștii

publice dar, privindu-le până la urmă  tot ca fapte ce țin de ordinea publică, fumatul  în interiorul locurilor
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de joacă sau aruncarea de deșeuri  pe domeniul public,   au oferit  motiv de intervenție și de aplicare a

măsurilor pentru polițiștii locali.

Total sancțiuni Legea nr. 61/1991 HCL nr. 106.2009 Altele 
Total sancțiuni,  din care 182 90 78 14
Parcul Tineretului 40 13 26 1
Parcul M. Sadoveanu 18 15 2 1
Parcul Orășelul Copiilor 4 1 3 0
Parcul CFR 35 18 9 8
Parcul E 14 39 25 11 3
Parcul de Est 20 8 11 1
Parcul M. Eminescu 4 1 3 0
Parcul Ialomița 22 9 13 0

De asemenea, în vederea asigurării unui climat de ordine și disciplină care să permită tinerilor să se distreze

într-un mod civilizat și în deplină siguranță, au fost desfășurate acțiuni împreună cu Poliția Municipiului

Slobozia, în barurile, cluburile și sălile de jocuri care își derulează activitatea pe raza municipiului, unde au

fost legitimate 44 de persoane, 12 fiind sancționate contravențional pentru  diferite abateri legate de ordinea

și liniștea publică. Pentru a avea o imagine a modului în care sunt concentrate faptele a căror constatare se

află în competența poliției locale, am compartimentat  municipiul în 51 de zone, ieșind în evidență cu un

număr mai mare de sancțiuni  zone deja consacrate pe această linie, zone pe care ne concentrăm cu efective

pentru posibilitatea de intervenție operativă :

-Zona CD Gherea/Al. Parcului/Al. Pieții  -      112 sancțiuni, din care 76 la Legea nr. 61/1991,

-Zona Al. Școlii/Al. Nordului/Str. Nordului -  122 de sanmcțiuni din care 54 la Legea nr. 61/1991,

-Zona Al. Băii                                              -  107 sancțiuni, din care 71 la Legea nr. 61/1991,

-Zona P-ța. Cuza Vodă                                -  164 de sancțiuni din care 45 la Legea nr. 61/1991,

-Cartier Bora                                               -  228 de sancțiuni, din care 92 la Legea nr. 61/1991.

Pe parcursul semestrului I 2019, am asigurat sau am participat  împreună cu celelalte instituții de

ordine publică, măsuri de ordine la 37 manifestări publice dintre care:

-12 manifestări religioase,

-13 manifestări cultural-artistice,

-7 manifestări sportive,

-5 diferite alte manifestări.  

Am  înregistrat  36  acțiuni de însoțire a funcționarilor publici din cadrul Serviciului de Urbanism și

amenajarea  teritoriului,  a  Serviciului  de  Gospodărie  Comunală,  a  Direcției  de  Asistență  Socială.  Am
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identificat și condus la domiciliu două persoane cu afecțiuni psihice și totodată, am acordat sprijin conform

legii, la solicitarea  executorului judecătoresc.  

Au fost derulate acțiuni legate de :

-supravegherea  prezenței  pe  domeniul  public  a  animalelor  de  companie precum  și  a  animalelor

domestice, cu aplicarea unui număr de 51 de sancțiuni și cu informarea celor implicați, asupra condițiilor

legale pe care trebuie să le respecte,

-respectarea  prevederilor  legale  privind  combaterea  efectelor  negative  ale  fumatului,  cu  intervenții

sistematice în zona unităților școlare dar și în stațiile taxi unde au fost vizați conducătorii auto ar acestor

autovehicule. Numărul de sancțiuni aplicate – 200, din care 170 sunt amenzi.

-ocuparea domeniului public cu materiale publicitare. Au fost făcute verificări în cazul a 34 de materiale

publicitare depistate ca fiind expuse pe domeniul public, din care 4 panouri au fost retrase, pentru alte 3,

comercianții demarând procedura de autorizare legală.

-respectarea normelor legale privind  stabilirea și delimitarea amplasamentelor pentru terase sezoniere și

permanente,  cu  destinație  comercială.  Ca  acțiune  preventivă,  s-au  înmânat  înștiințări  la  15  societăți

comerciale cu astfel de activitate,  alte două fiind somate să intre în legalitate.

-respectarea  prevederilor  legale  ce  reglementează  activitatea  de  alimentație  publică,  prin  care  au  fost

controlate 117 unități de alimentație publică. Dintre acestea, 30 au renunțat la activitatea pe  terase, pentru

alte 44 fiind stabilit termen de intrare în legalitate.

-depozitarea ambalajelor sau a gunoiului rezultat în urma salubrizării instituțiilor, spațiilor comerciale, de

producție și a trotuarelor, sau a deșeurilor menajere provenite din locuințe, în coșurile stradale pentru hârtii.

Acțiunea s-a materializat cu aplicarea unui număr de 17 sancțiuni, supravegherea fiind totuși menținută în

continuare.

-activitatea de comerț în zona  Bazarului Municipal a vizat spatiul amenajat pentru comerțul cu haine la

mâna a doua, unde au fost controlați 22 de comercianți, fără sancțiuni, în cel mai scurt  timp achitându-și

taxele  legale pentru ocuparea domeniului public.  Totodată,  au fost  purtate discuții  cu aceștia legate  de

obligațiile pe care le au și condițiile legale ce trebuiesc respectate în actul de comerț.

-activitatea de comerț cu flori. S-a avut în vedere ca singur aspect, respectarea suprafeței pentru care acești

comercianți au achitat taxele legale. De fiecare dată situația a fost rezolvată pe loc.

-auto abandonate – cu un număr de  36 de  autovehicule ce prezintă caracteristici ce le pot încadra în

prevederile Legii nr. 421/2001,  existente în evidență la 1 iuanuarie, situația actuală a fost completată pe

parcursul semestrului cu alte 9 autovehicule, doar unul  fiind ridicat de către proprietari și pus în funcțiune.

Acțiunea are caracter de permanență, fiind  într-o continuă derulare.
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-persoanele fără adăpost reprezintă o categorie de concetățeni pentru care avem toată atenția, în special în

perioadele reci. Avem la acest moment în evidență un număr de 17  astfel de persoane din care 7 au dispus

până de curând de posibilitatea adăpostirii  în centrele  sociale  ale  DAS  Slobozia.  Pe toate  acestea  le

supraveghem,  cunoscându-le  locurile  în  care  își  petrec  nopțile,   în  încercarea  de  a  evita  crearea  de

disconfort locatarilor blocurilor de locuințe. Alte 5 persoane aflate în tranzit au fost luate în evidență, fiind

îndrumate către gară sau autogară în vederea deplasării spre localitățile de origine.

-comerțul  stradal  la acest moment este reprezentat doar de comerțul cu materiale de presă  sau comerțul

cu flori.  Temporar,  sunt  avizate spre derulare activități  de prezentare cu produse cosmetice.  Se are în

vedere  legalitatea  ocupării  domeniului  public.  În  plus,  sunt  organizate  acțiuni  de  acest  tip  cu  ocazia

sărbătorilor  de iarnă  și  a  celor  din perioada  lunii  martie.  De fiecare dată,  sunt  efectuate  verificări  ale

respectării condițiilor de ocupare a terenului și, totodată, de respectare de către comercianți, a obligațiilor

legale privind depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea lor.

-auto expuse la vânzare  - în număr din ce în ce mai redus, deja persoanele care își expun autovehiculele la

vânzare evită ocuparea domeniului public, numărul de constatări de acest tip în semestrul I fiind de doar  2

cazuri în care s-a luat măsura îndepărtării autovehiculului.

-parcări  de  reședință –  un  sector  de  activitate  din  ce  în  ce  mai  solicitant,  a  determinat  preluarea  și

rezolvarea unui număr de 261 de reclamații, finalizate cu aplicarea a 221 de sancțiuni, dintre ele doar 19

fiind amenzi. Dificultatea o reprezintă aici lipsa indicatoarelor de informare sau existența de indicatoare cu

informații eronate, necorespunzătoare prevederilor hotărârii de consiliu în vigoare, a plăcuțelor cu numerele

de înmatriculare la fiecare loc de parcare.

-disciplina în construcții- au fost derulate mai multe acțiuni, cele aparținând exclusiv polițiștilor locali au

fost  precedate de acțiuni comune cu reprezentanții Serviciului de Urbanism. Astfel, sunt înregistrate în

evidențele noastre  9  controale  și 2 adrese de informare  și sesizare a Servicului de Urbanism.

CIRCULAȚIE RUTIERĂ

Un capitol  de  o  deosebită  importanță,  determinată  de  creșterea  exponențială  a  autovehiculelor

înmatriculate și aflate în trafic, controlul pe tot ce înseamnă circulația rutieră, oferă un larg front de lucru,

măsurile aplicate aici constituind jumătate din totalul celor înregistrate la nivel de instituție. Acest lucru

scoate în evidență obligativitatea acordării unei atenții deosebite acestei zone de lucru,  începând de la

propunerile  de   resistematizare  rutieră,  la  punerea  în  operă  a  tuturor  măsurilor  cuprinse  în  notele  de

constatare  avizate  de  către  Biroul  Rutier  al  Poliției  Municipiului  Slobozia,  supravegherea  constantă  și
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consecventă a întregului trafic rutier cu aplicarea de măsuri și derularea de acțiuni de asigurare a fluenței și

siguranței traficului, și, bineînțeles, cu măsuri de informare și de prevenire.   

Poliţia Locală a acordat permanent asistenţă  DADP, S.C. Urban şi altor societăţi care au executat

lucrări de asfaltare, de modernizare sau de readucere la starea iniţială a părţii carosabile. În consecinţă, au

fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a zonelor în lucru în scopul materializării obiectivelor,

precum și acțiuni de restricționare temporară sau de dirijare a traficului rutier. 

Ca rezultat material, putem raporta un număr de 2071 de sancțiuni, dintre care 1086 amenzi  ( 52,4

% din total ) cu o valoare de 327.265 lei numai la OUG nr. 195/2002. Acestea au rezultat din activitatea

zilnică de patrulare   dar  și  din acțiunile  desfășurate  conform unor planuri  de acțiune,  în  număr  de 8,

organizate pe diferite teme din zona de competență, prin care s-a urmărit modul de respectare a legislaţiei

rutiere de către pietoni sau conducători auto.

Totodată,  polițiștii  locali  din  cadrul  Serviciului  Circulație  Rutieră  au  acționat  pentru  a  menține

fluența traficului în diferite zone și cu diferite ocazii:

-în intersecții – Ardealului cu Unirii, Alecsandri cu Eminescu sau Alecsandri cu Matei Bsarab în

zona școlilor generale nr. 3, respectiv 1, zilnic, la începutul de program școlar când traficul pietonal a impus

acest gen de acțiune pentru asigurarea siguranței elevilor, părinților sau cadrelor didactice,

-în punctele în care s-au executat în carosabil lucrări de reparații sau investiții, 

-în zonele în care au avut loc manifestări culturale, religioase sportive sau de altă natură, care au

afectat traficul și pe traseele pe care s-au desfășurat procesiuni religioase sau parade sportive, folclorice etc.

ocazie cu care s-a acționat și pentru îndepărtarea de pe carosabil a autovehiculelor, creând astfel spațiul

necesar manifestărilor programate,

-în zonele în care au fost executate operațiuni de deszăpezire sau de încărcat și transportat zăpada,

-pe traseele rutiere pe care s-au executat lucrări de toaletare a vegetației sau s-au desfășurat diferite

intervenții la rețeaua electrică aeriană.

 În acțiuni comune cu reprezentanții Biroului de Circulație Rutieră din cadrul Poliției Municipiului

Slobozia, au fost elaborate patru note de constatare şi verificare a sistematizării rutiere, vizate de către

primarul municipiului Slobozia pentru punere în aplicare, prin care au fost propuse măsuri de reglementare

a circulaţiei rutiere pe anumite sectoare de drum,  refacerea și completarea sistemului de semnalizare rutieră

prin amplasarea sau ridicarea unor indicatoare rutiere de reglementare corespunzătoare situaţiei actuale a

traficului, fiind transmise mai multe adrese către entitățile responsabile pentru refacerea părții carosabile,

respectiv DADP, SDN, Kaufland prin care s-a solicitat efectuarea de lucrări de reparații în sensul refacerii

planeității îmbrăcăminții asfaltice, urmărindu-se implementarea tuturor măsurilor aprobate inclusiv în anul

precedent.

Pg. 10 din 12



Cunoscând traseele de deplasare a autovehiculelor de mare tonaj care tranzitează  municipiul nostru

pe  tronsoanele  de drum naţional  (staționarea  pe  drumurile  naționale,  în  punctele  de   intrare/ieșire  din

municipiu,   blocarea   circulației  și  împiedicarea  vizibilității  indicatoarelor  rutiere),  le-am  urmărit

îndeaproape, impunând respectarea legislației, astfel că acum, staționarea acestora se face pe Șos. Brăilei

(DN 21) în special,  dar și pe DN 2A sau DN 2C, corespunzător, în afara părții carosabile, acolo unde

terenul permite ori în stațiile de alimentare cu carburant.

În perioada de raportare, instituţia noastră a desfășurat activități în cadrul programului educațional,

“Împreună pentru mai bună siguranță!”, util în pregătirea copiilor din cadrul instituțiilor de învățămănt

preșcolar Grădinița cu program prelungit  ,,Voinicelul” și Grădinița cu program normal ,,  Pinochio”.  În

același  timp,  în  urma solicitărilor  primite  din  partea Dexter  Club Academy cu profil  de After-School,

poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice au expus și prezentat unei grupe de

copii reguli de circulaţie specifice pietonilor şi bicicliştilor. Au fost organizate dezbateri şi au fost vizionate

filme cu mesaje preventive. 

Contestații. Față de numărul de 2583 amenzi aplicate la care putem adăuga și cele 332 avertismente

scrise  cu  puncte  penalizare,  deci  la  un  total  de  2915  PVCC,  au  fost  înregistrate  doar  16  contestații,

majoritatea, adică 13, s-au referit la sancțiunile aplicate la regimul circulației rutiere. Față de anii precedent,

când erau contestate 5-10 % din actele de constatare întocmite, procentul de 0,5 % sancțiuni contestate în

instanță este infim, cu atât mai mult cu cât, așa cum arată statistica ultimilor ani, sancțiunile anulate în urma

contestării au reprezentat cca. 6% din cele contestate ( față de cca. 20 %  în perioada anilor 2009 – 2011 )

deci putem lua în calcul unul sau cel mult două PVCC ce ar putea fi anulate.

Monitorizare video. Cu un număr de 240 camere de supraveghere video, avem în observare 59 de

obiective (școli, intersecții ale arterelor rutiere principale, zone aglomerate, platforme gospodărești etc.),

având și posibilitatea identificării oricărui autovehicul, după numărul de înmatriculare, în cele 5  puncte de

intrare  în  municipiu.   În  acest  semestru  au fost  instalate  8  camere  video :  la  intersecția  Gării/Cloșca,

intersecția Decebal/Lacului, la blocurile G110 și MB 14  unde funcționează  spații de jocuri electronice  și

sunt surse de tulburare a liniștii publice,  precum și la platformele gospodărești din Piața mică ( DSP ), din

zona parcului Ialomița și de la Sala de sport a Liceului Al. I. Cuza. Urmărirea în timp real a imaginilor

captate de camere sau a înregistrărilor, a permis constatarea sau  constituirea probatoriului în cazul mai

multor fapte de natură contravențională în baza cărora polițiștii locali au aplicat sancțiuni sau fapte penale

aflate în cercetarea organelor de cercetare.  Un caz înregistrat pe camera video din zona Taboo și urmărit in

timp  real  din  dispecerat,  a  permis  depistarea  unui  număr  de  4  persoane  care  manipulau  substanțe
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etnobotanice  în  scopul  comercializării  acestora,  fapt  pentru  care  a  fost  sesizată  Poliția  Municipiului

Slobozia. Totodată, un număr de 171 înregistrări au fost puse la dispoziția organelor de cercetare penală sau

a instanțelor de judecată în dosarele aflate în lucru sau pe rol.   

Primul  semestru  al  anului  2019,  a  fost  caracterizat  de  materializarea   efortului  general  de

modernizare și dezvoltare a Poliţiei Locale Slobozia.  În acest sens, instituția a  finalizat un obiectiv de

investiții, important, prin recepția efectuată la terminarea lucrărilor, la obiectivul ,,Extindere Sediu Poliţia

Locală Slobozia”.  De asemenea,  în primul trimestru al  anului 2019 au fost  efectuate toate demersurile

necesare în scopul autorizării ,,Poligonului de tragere acoperit”, imobil destinat antrenamentului polițiștilor

locali, realizat în cadrul obiectivului de investiții ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire, Construire și

amenajare poligon de tragere acoperit”. 

Obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost o altă etapă în punerea în funcțiune a noii

construcții ce constituie sediul instituției.

DIRECTOR

Ing. Laurențiu Abaza
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