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În  această lună s-au continuat  acţiunile  specifice perioadei  de vară,  activitatea fiind

concentrată spre zonele predispuse tulburării ordinii şi liniştii publice. În special poliţiştii locali

programaţi să execute serviciul în schimburile 2 şi 3 au efectuat acţiuni de patrulare în aceste

zone, la intervale cât mai scurte de timp, cu perioade de supraveghere.

Au fost îndepărtate grupurile de tineri ce nu-şi justificau prezenţa în unele zone unde s-

au generat în mod repetat sesizări legate de tulburarea liniștii; s-a intervenit pentru prevenirea

acestui  tip  de  fapte  în  situații  de  concentrare  a  unui  număr  mai  mare  de  persoane  prin

informarea și conștientizarea acestora  asupra impactului pe care modul lor de a se manifesta

îl are asupra cetățenilor; au fost aplicate sancțiuni  persoanelor ce 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 796,  din  care 470 sunt  amenzi  în

valoare de 95.870 lei.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:
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 circulaţie rutieră                                                           -367;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                 -294;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                 -  92;

 animale în libertate                                                      -   8 ;   

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                       - 10;

 alte abateri                                                                    - 25.  

Față de lunile anterioare, se remarcă numărul crescut de sancțiuni la Legea nr. 61/1991, de

altfel  ca  o  caracteristică  a  perioadei  foarte  calde,  cu  temperaturi  care  determină  locatarii

blocurilor  de  locuințe  să  petreacă  mai  mult  timp  în  aer  liber,  în  special  în  orele  de

seară/noapte.       

                    

S-a primit un număr de 217 reclamaţii şi sesizări (49  fiind neconfirmate) dintre acestea

197 au fost înregistrate telefonic,  7 scrise  şi 13  verbale. Determinante au fost 

abaterile  la  Legea  nr.61/1991  –126.   Urmare  acestora  s-au  aplicat   52  amenzi  şi   101

avertismente dar şi alte măsuri precum:

• verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;

• 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 14 sesizări pe probleme constatate de agenţi în

teren: 11 - DAD.P, 1- Poliția Municipală, 1-Urban SA, 1-Polaris.

Pe timpul patrulării  au fost depistate neasigurate 3 autoturisme fapt ce a determinat

identificarea deţinătorilor legali, în vederea comunicării celor constatate.

Alte activități specific polițienești derulate de polițiștii locali pe parcursul lunii iulie:

- polițiștii locali au supravegheat zonele în care s-au oficiat căsătorii respectiv, Casa de

Cultură Municipală și Parcul Tineretului,
- în  scopul  prevenirii  faptelor  de  distrugere  ori  a  sustragerilor  de  bunuri  publice,  de

depozitare neautorizată de deşeuri, s-au executat pânde şi supravegheri, în special în

zonele de agrement, pe terenurile neconstruite dar şi cartierul Bora, fără a se constata

evenimente.
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- am acordat  sprijin  angajaților  DADP pentru  degajarea  parcărilor  din  zona blocurilor

unde s-au efectuat lucrări de modernizare (Avram Iancu, Aleea Spicului, strada Ialomiței

bl.B1/34, bl.B32 1B, bloc K3, Decebal U50) dar și de toaletare pe strada Ialomiței.
- în data de 19 iulie 2019, în jurul orelor 16:30, agentul de pază din zona de agrement

Peri  a sesizat dispeceratul Poliției Locale cu privire la faptul că, mai mulți tineri fac

scandal.  Polițiștii  locali  s-au deplasat în cel  mai  scurt  la fața locului,  interceptând și

legitimând 4 tineri (minori) ce au spart prin lovire o toaletă ecologică. S-au purtat discuții

cu părinții acestora și ulterior s-a înaintat adresă către DADP, în vederea recupărării

prejudiciului produs.
- în  data  de  20  iulie  s-au  asigurat  măsuri  de  ordine  în  Parcul  Catedrală  cu  ocazia

evenimentului organizat de Interact Slobozia ”Bătaia cu apă”;
- în data de 26/27 iulie, intervalul orar 22:00-02.00, polițiștii locali au acționat alături de

Poliția Municipală pe raza municipiului, într-o acțiune ce a vizat sălile de jocuri, unitățile

de alimentație publică și locuințele sociale.
- în data de 29 iulie 2019,  polițiștii  locali  au adoptat măsuri  speciale pentru siguranța

celor care au participat la ceremonialul militar și religios organizat cu prilejul sărbătoririi

Zilei Imnului Național  precum și pentru fluidizarea traficului în zona de desfășurare a

ceremoniei,
- pe  toată  perioada  lunii,  au  fost  ținute  sub  observație  bulevardul  Chimiei  și  strada

Sudului  unde,  prin  prezența  unui  număr  mare  de  tineri  veniți  cu  autoturisme  și  a

comportamentului  lor,  se crează premisele unor  sesizări  repetate  ale  locuitorilor  din

zonă. 

Ca  urmare  a  elementului  de  noutate  reprezentat  de  noile  platforme  gospodărești

amplasate  în  câteva  zone  ale  municipiului,  polițiștii  locali  și-au  îndreptat  atenția  asupra

acestora în special ca urmare a  riscului de depozitare de deșeuri în afara containerelor sau a

platformei ori de nerespectare a obligațiilor de colectare selectivă. S-au derulat acțiuni în baza

Planului  de  măsuri  nr.8996/22.07.2019  pentru  prevenirea  și  combaterea  faptelor

contravenționale ce aduc atingere aspectului estetic și gospodăresc al municipiului. Numai în

zona acestor platforme au fost aplicate 19 sancțiuni, din care  9 amenzi.

S-a  acționat  în  baza  Planului  de  măsuri  nr.9251/25.07.2019  pentru  supravegherea

cartierului  Slobozia  Nouă,  ocazie  cu  care  s-au  avut  în  vedere  toate  aspectele  legate  de

tulburarea  liniștii  publice,  consum  de  băuturi  alcoolice  pe  domeniul  public,  aruncarea

deșeurilor în locuri neautorizate, modul de deplasare al animalelor domestice la/de la pășune.

Au fost aplicate astfel  15 amenzi  pentru consum de alcool  pe domeniul  public,  tulburarea

liniștii și lăsarea nesupravegheată a animalelor de către proprietarul acesteia. Totodată, s-a
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discutat cu proprietarii  imobilelor ce aveau depozitate în fața curții  materiale de construcții,

fiindu-le adus la cunoștință ca, după finalizarea lucrărilor să procedeze la eliberarea terenului.

S-au întreprins măsuri în baza Planului de măsuri nr.8355/08.07.2019 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

această perioadă au fost aplicate, potrivit OUG nr.195/2002,  143 sancțiuni contravenționale,

din care 72 amenzi.

       Polițiștii  locali  din cadrul  Serviciului  de Circulație Rutieră au derulat  acțiuni  în baza

Planului de măsuri nr.8995/22.07.2019, pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor

legale privind oprirea și staționarea pe benzile de preselecție ale căilor de comunicații rutiere

din municipiul Slobozia. Au fost aplicate 59 sancțiuni contravenționale, din care 33 amenzi,

potrivit OUG nr. 195/2002.

          În data de 29 iulie 2019, în jurul orelor 17:55, polițiștii locali au interceptat și legitimat în

Parcul Tineretului  un tânăr,  instituționalizat la Centrul  de Plasament nr.3, str.  Pieții  care, la

vederea autospecialei a încercat să fugă. Acesta  corespundea descrierii  făcute de către o

persoană care a reclamat că a fost victima unei tentative de jaf.  Ca urmare, tânărul a fost

condus la sediul Poliției Municipiului Slobozia și ulterior la CP 3 unde a fost predat educatoarei

de serviciu.  Persoana reclamantă nu a dorit să depună plângere penală împotriva vinovatului.

Director executiv,
Ing. Laurențiu Abaza
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