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Luna august  reprezintă o ultimă perioadă care încheie sezonul cald, sezon consacrat ca fiind

caracterizat  de  o  abundență  de  evenimente  legate  de  menținerea  liniștii  publice,  evenimente

constatate direct de către polițiștii locali sau sesizate de către cetățeni. Astfel, sancțiunile aplicate în

lună pe ordine și liniște publică, în număr de 284 dintr-un total de 579,  se situează, ca și luna iulie

de altfel, puțin sub numărul celor din luna iunie. Punându-se accent pe zonele aglomerate,  în special

parcuri, zone comerciale, zone de agrement, dar și puncte identificate în apropierea blocurilor de

locuințe  unde grupuri  de locuitori  își  petrec mult  timp liber  în a doua parte  a  zilei,  am urmărit

menținerea unei stări normale, firești privind liniștea publică. 

Totodată, intensitatea, mereu în creștere, a traficului rutier, determină acțiuni generalizate pe toată

rețeaua rutieră din municipiul Slobozia, cu intervenții imediate în scopul afluirii circulației, degajării

zonelor  supuse  lucrărilor  de  reparații  a  îmbrăcăminții  asfaltice,  asigurării  siguranței  rutiere.  În

situația executării de lucrări  în carosabil sau pe suprafețe de parcare, au și fost concentrate efectivele

necesare în punctele de lucru, fapt ce a dus la înregistrarea unui număr mai mic de sancțiuni aplicate

în luna august – 149, la jumătate față de cele din lunile precedente. 

Chiar dacă au fost constatate și sancționate doar 96 de fapte de natură contravențională , și  aspectele

ce privesc (pre)colectarea de deșeuri  la platformele gospodărești  sau depozitarea necontrolată  de

deșeuri  în zonele neconstruite  ale  municipiului,  au primit  atenția  cuvenită,  mai  ales  prin prisma

nevoii de implementare a colectării selective a deșeurilor în vederea creșterii cantităților de deșeuri

ce pot fi reciclate. 

Totalul sancţiunilor aplicate în această perioadă a fost de 579, din care 251  amenzi în 

valoare totală de  47.090  lei şi  328 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţia rutieră                                                        -  184;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie              - 283;
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 salubritate, gestiunea deşeurilor                                -   96;

 distrugerea, deteriorarea domeniului public               -    2 ;

 alte abateri                                                                 -    14.

Prin note telefonice au fost transmise 31 de sesizări către diferite instituţii sau operatori de

servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP –25, Poliția Municipală -3, Urban

SA -2, SVSU-1.

În această lună s-a primit un număr de 245  reclamaţii şi sesizări din care  220 telefonic,  12

verbale şi 13 în formă scrisă. 51 reclamaţii nu s-au confirmat. Numai urmare acţiunilor de rezolvare

a acestora, s-au aplicat  40  amenzi şi 129  avertismente.

S-a asigurat  fluidizarea  traficului  rutier  cu ocazia  lucrărilor  de reparaţie  în  carosabil  și  a

toaletării copacilor de către angajaţii DADP dar şi urmare unor accidente rutiere petrecute pe raza

municipiului.

Poliţiştii  locali  au  efectuat  acţiuni  de  însoţire/conducere  în  diferite  situaţii,  după  cum

urmează:

- în data de 05 august au însoțit reprezentații Direcției de Sănătate Publică la magazinul Profi-

punct de lucru la parterul blocului U, b-dul M.Basarab, în vederea verificării unor sesizări

primite,
- în  cursul  aceleiași  zile,  în  jurul  orelor  21:50,  au  acordat  sprijin  Poliției  Municipale,  în

cartierul Bora unde a izbucnit un conflict între familiile de rromi, 
- în  data  de  07  august  au  însoțit  lucrătorii  din  cadrul  DAS și  DADP,  în  vederea  ridicării

deșeurilor depozitate pe spațiul verde- strada Avram Iancu,  de către  o persoană cu probleme

de comportament aflată în evidențele instituției noastre,
- în data de 08.08.2019, au însoțit echipa Direcției de Administrare a Domeniului Public în

vederea ridicării obiectelor depozitate de persoanele fără adăpost în Orășelul Copiilor și zona

Muzeului Agriculturii.
- în data de 20 august au însoțit reprezentanții Urbansim, în cartierul Bora, pe strada Păpădiei

pentru delimitarea perimetrului terenului pe care se vor construi locuințe sociale.
- au condus la Centrul de Primire o persoană de sex feminin depistată de polițiștii locali pe

timpul  nopții,  aceasta  declarând  verbal  că  nu  are  unde  să  se  adăpostească  întrucât  are

domiciliul în afara localității noastre-Popești Leordeni.
-  în  data  de  20 august,  în  jurul  orelor  18,  au acordat  sprijin  agenților  din cadrul  Poliției

Municipale, în cartierul Bora unde a izbucnit un conflict între 2 familii de rromi.
- în  data  de  24  august,  au  însoțit  reprezentanții  DAS,  la  domiciliul  unei  persoane  de  sex

feminin în vederea rezolvării unei situații privind violența domestică.

Din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice, am participat, în limitele competenţelor, la

asigurarea măsurilor de ordine:

- am  supravegheat  zonele  în  care  s-au  oficiat  căsătorii  respectiv,  Casa  de  Cultură

Municipală și Parcul Tineretului,
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- am asigurat  măsuri  de ordine cu ocazia  Turneului  de Tenis  al  Municipiului  Slobozia,

Memorial „Ioan Pinter”, competiţie intrată în tradiţia manifestărilor sportive organizate în

oraşul nostru. În acest an, competiţia s-a desfăşurat în perioada 3 –15  august.
- în perioada 14-15 august 2019. s-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia Festivalului de

Folclor ”Doina Bărăganului”,
- în data de 15 august, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine în Cartierul Bora, zona

Bisericii, unde s-a oficiat slujba cu ocazia Hramului,
- în data de  18 august, am asigurat măsuri de ordine în parcul Tineretului unde a avut loc

evenimentul  recreativ  ”Seara  Vandalismului  Cultural  ”,  având  ca  scop  principal

promovarea tinerilor artiști slobozeni,
- în data de 26 august s-au asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal cu ocazia

concursului de frumusețe canină ”Campionul meu necuvântător” și a  unui meci de fotbal

din liga a III a seniori.
- în data de 31 august 2019, am asigurat măsuri de ordine și de restricționare a traficului

rutier  cu  ocazia  evenimentului  sportiv  organizat  de  Interact  și  anume  ”Slobozia

Pedalează”.

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 2 autoturisme neasigurate  fapt ce a fost adus

la cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme de forţare.

Polițiștii  locali  au supravegheat permanent platformele gospodărești nou amplasate și expuse

riscului  de  depozitare  de  deșeuri  în  afara  containerelor  sau  a  platformei  ori  de  nerespectare  a

obligațiilor de colectare selectivă. S-a acționat 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. Au fost aplicate 19 sancțiuni, din care 9 amenzi.
Am acționat potrivit Planului de măsuri nr.10.145/19.08.2019 pentru prevenirea și combaterea

faptelor de natură contravențională privind aruncarea deșeurilor (coji de semințe, resturi alimentare,

mucuri de țigară) pe domeniul  public.  S-au purtat  discuții  cu reprezentanții  unităților  economice

fiindu-le aduse la cunoștință obligațiile ce le revin în acest sens. Totodată, am supravegheat băncile

de odihnă, în special cele din zona centrală fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale persoanelor

surprinse aruncând diverse deșeuri pe domeniul public.
S-au  derulat  acțiuni  în  baza  Planului  de  măsuri  nr.10.188/20.08.2019  pentru  prevenirea  și

combaterea  încălcării  normelor  legale  privind  oprirea,  staționarea  și  parcarea  autovehiculelor  pe

căile de comunicații rutiere și pietonale din municipiul Slobozia. În această perioadă au fost aplicate

42 de sancțiuni contravenționale.
        S-a acționat în baza Planului de măsuri nr.9415/30.07.2019, pentru prevenirea și combaterea

încălcării normelor legale privind oprirea și staționarea înaintea trecerilor pentru pietoni de pe căile

de comunicații  rutiere  din municipiul  Slobozia.  În această  perioadă au fost  aplicate  36 sancțiuni

contravenționale, din care   9 amenzi.

Director,
Laurențiu Abaza
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